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1. Introdução 
 

Criada por lei municipal em 2001, a FIPASE tinha como objetivo atuar no desenvolvimento da 

indústria de equipamentos e produtos da área da saúde no município de Ribeirão Preto. Nesse 

intuito, o primeiro projeto da FIPASE a sair do papel foi a criação da Supera – Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica, em 2003. Com o tempo, as atividades foram expandidas, de 

modo a apoiar não só o surgimento de novas empresas, mas também empresas já 

estabelecidas no município. A expansão se deu, também, com relação aos setores de 

atividade; se no início, apoiava-se empresas do setor de saúde, hoje são apoiadas também 

empresas dos setores de software, biotecnologia e cosméticos.  

Desta forma, a FIPASE passou a atuar como uma entidade de apoio à inovação em Ribeirão 

Preto. Empresas de base tecnológica encontram na Fundação um ponto de apoio para o 

aprimoramento de seus negócios e captação de recursos. Prova da expertise adquirida pela 

FIPASE nesse sentido, é o índice de sucesso de aproximadamente 60% dos projetos elaborados 

e/ou apoiados; ou seja, mais da metade desses são aprovados pelos órgãos de fomento 

diversos. Outro exemplo desse sucesso está no fato de que desde 2010, 4% das bolsas RHAE 

concedidas pelo CNPq no país foram para empresas assistidas pela FIPASE.  

O ano de 2012, porém, não foi propício para as empresas que buscam recursos de fomento 

para impulsionar as etapas iniciais de desenvolvimento de produtos. Com o corte 

orçamentário que atingiu a área de Ciência, Tecnologia e Inovação no país, o número de 

editais lançados no país foi inferior aos últimos anos. Por outro lado, isso serviu para criar nas 

empresas incubadas (que muitas vezes ficam dependentes desses recursos) um senso de 

urgência, que resultou no aumento do faturamento ao longo de 2012.  

Em 2012, a FIPASE conseguiu também consolidar sua presença internacional, que teve como 

fato ilustrativo a criação de um site bilíngüe, com versão em inglês somada à versão em 

português já existente. Parcerias foram estabelecidas com a Sheffield Incubator (Reino Unido), 

com a GGBA (Suíça) e com Portugal, no sentido de permitir o soft landing de empresas ligadas 

à FIPASE e a essas instituições. Em 2012, por exemplo, uma empresa portuguesa foi pioneira 

nessa iniciativa e passou algumas semanas na Supera.  

Destaque em 2012, também, para os prêmios recebidos pelo Supera Educa. Em fevereiro de 

2012, foi agraciado com o 5° Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável, na 

categoria Empreendedorismo na Educação, concorrendo com projetos como o de ensino de 

empreendedorismo da Rede SESI Paraná. Em setembro de 2012, recebeu da ANPROTEC – 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores o prêmio de  

“Melhor Projeto de Promoção da Cultura do Empreendedorismo Inovador”. Nesta categoria, a 

Associação seleciona o projeto institucional que cria e implementa com êxito um ou mais 

mecanismos capazes de incrementar substancialmente a taxa de novos empreendimentos 

inovadores num dado contexto. O sucesso do Supera Educa está representado não só nesses 

prêmios, mas também na inauguração de uma mini incubadora no Colégio Marista.  

Esses resultados são graças ao empenho da qualificada equipe da FIPASE e dos muitos 

parceiros e apoiadores desses projetos: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto; USP; Agência 



5 
 

USP de Inovação; Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; 

SEBRAE; CIESP/FIESP; ABIMO; ANPROTEC; ABDI; MCTI; FINEP; CNPq; FAPESP; IngTec; Colégio 

Marista Ribeirão Preto; FAAP Ribeirão Preto; ABC; PISO; ACIRP; GGBA; Sheffield Incubator; 

Universidade do Porto; CETESB; Caixa Econômica Federal; Banco Bradesco; Banco do Brasil; 

Desenvolve SP; MDIC; SENAI; SergipeTec; ACG Business; Biominas Brasil; CDT; CIETEC; FEJESP; 

Intuel; Proine; Prospecta; TecVitória.  

Ao longo desse relatório, são apresentados primeiramente os destaques de 2012 quanto a 

eventos, cursos e participações em feiras. Depois, apresenta-se o trabalho realizado pela 

Supera no apoio a novos negócios e o trabalho de apoio às empresas já estabelecidas, seja do 

APL EMHO, seja de outros setores, tendo o CEDINA como destaque. Em seguida, discorre-se 

sobre os trabalhos relacionados ao Parque Tecnológico de Ribeirão e ao Núcleo de Inovação 

Tecnológica. Depois, são apresentados os resultados financeiros da FIPASE e as 

transformações em sua estrutura organizacional. Em seguida, são destacadas as ações 

planejadas para 2013.  
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2. Eventos, cursos, visitas recebidas e participações em feiras 
 

A FIPASE participou como expositora, com stand, de cinco eventos ao longo de 2012: CIOSP, 

Hospitalar, USPiTec, Semana de Informática Biomédica e SIFSC.  

O ano de 2012 teve início com a participação da FIPASE no CIOSP - Congresso Internacional 

de Odontologia de São Paulo, realizado na cidade de São Paulo, entre os dias 28 e 31 de 

janeiro. A feira contou com 200 expositores nacionais e 76 internacionais, de 18 diferentes 

países; dentre os expositores do APL EMHO presentes no evento, destaca-se: Procion, Xdent, 

Dabi Atlante, Gnatus, D700, Acrous, Alt, Rhosse, Q2Tec, Dentscler, Dentflex. A FIPASE contou 

com um stand no qual realizou divulgação institucional de seus projetos (CEDINA, APL EMHO, 

Parque Tecnológico e SUPERA). Além disso, o stand com sala de reuniões serviu como ponto 

de apoio para pequenas empresas do APL e da SUPERA (como Essenti, Helse e Kidopi) que não 

possuíam stand próprio no evento. 

Ainda no âmbito de feiras de negócios, a FIPASE participou da Hospitalar - Feira 

Internacional de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, 

Farmácias, Clínicas e Consultórios. O evento foi realizado em São Paulo, entre os dias 22 a 25 

de maio, e é terceiro maior evento do mundo especializado nesta área. No ano de 2012 a feira 

contou com 1250 expositores entre nacionais e internacionais, de 34 diferentes países, e 92 

mil visitantes. A FIPASE também participou com um stand, no qual empresas incubadas e 

pequenas empresas do APL EMHO, como FigLabs e Hash, puderam realizar encontros de 

negócios.  

 
Figura 1. Stand na FIPASE na feira Hospitalar 2012 

 

Em agosto, a FIPASE fez parte do rol de expositores da I USPiTec - Feira de 

Empreendedorismo e Inovação da USP, realizada nos dias 23, 24 e 25. O evento foi organizado 

pela Agência USP de Inovação com o intuito de proporcionar amplo acesso à inovação 

tecnológica produzida na universidade. A feira teve como público alvo: empresários, empresas 
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parceiras, estudantes e a comunidade USP. Os empresários tiveram a possibilidade de entrar 

em contato com inovações tecnológicas, as quais poderão ser utilizadas em novos 

desenvolvimentos. A participação no evento, com divulgação de Supera, CEDINA, Parque 

Tecnológico, APL EMHO e BioBusiness Brasil, foi positiva ao possibilitar um estreitamento com 

a Universidade, parceira constante desses projetos e, em especial, do Parque Tecnológico.  

 

 
Figura 2. Stand na FIPASE na USPiTec 2012 

 

Em outubro, a Supera esteve presente com um stand e com palestrantes na X Semana de 

Informática Biomédica, que ocorreu no espaço da Faculdade de Medicina da USP campus 

de Ribeirão Preto. A Semana da IBM concentrou seus trabalhos em três grandes áreas: 

bioinformática, imagens médicas e gestão em saúde. Este evento possibilitou o aumento da 

rede de contatos da SUPERA , ampliou a divulgação dos trabalhos da Incubadora e aproveitou 

para reforçar a oportunidade em participar do 4° BioBusiness Brasil. 

Por fim, também em outubro, o CEDINA foi um dos expositores da II SIFSC - Semana Integrada 

do Instituto de Física de São Carlos (USP). No evento foi possível o contato com alunos para 

apresentação também dos demais projetos da FIPASE. No mesmo evento participaram outras 

instituições e empresas de destaque, tais quais EMBRAPA e Thorlab.  

Como ouvinte e/ou palestrante, deve-se destacar a participação no Venture Forum Brasil 

Sustentável, Inova São Paulo, Seminário da Anprotec, BioPartnering Latin America, BIN@Porto, 

Fórum Brasilianas e Inova Brasil.  

O Venture Forum Brasil Sustentável ocorreu durante a Rio+20. No evento, doze 

empresas que combinam inovação e sustentabilidade apresentaram suas propostas de valores 

a investidores. Para a FIPASE, foi válido o contato com potenciais empresas para o Parque 

Tecnológico e com técnicos da FINEP.  

No mês de agosto, a FIPASE participou do lançamento, em São Paulo, do Programa Inova SP, 

realizado no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador. O evento apresentou o 

plano do governo para investimento em start ups e foi uma oportunidade também de contato 



com fundos de investimento, o que posteriormente resultou em visitas desses a empresas 

incubadas na Supera.  

Em setembro, em Foz de Iguaçu, aconteceu o 

Incubadoras de Empresas, promovido pela 

evento do gênero do país; reúne meio acadêmico, empresarial e poder público. No Seminário 

a FIPASE participou de Workshops e Sessões Plenárias. 

importantes para os projetos da Fundação,

FIPASE expôs pôsteres e foi premiada como 

empreendedorismo inovador, por meio do projeto Supera Educa. Além de certificado e troféu, 

houve um prêmio no valor de R$ 5.000.

    Figura 3. FIPASE recebe prêmio no Seminário Nacional de Parques e Incubadoras da ANPROTEC

 

Também em setembro, aconteceu no Rio de Janeiro o 

evento apresentou potencialidades de

ambiente favorável para empreendedores, instituições, investidores, entre outros atores, 

ampliarem seus contatos. Além de assistir às palestras, foram realizadas reuniões com as 

empresas: Di Blasi; CLC Bio; Innovaro; Vitrogen; Apis Flora; Boccard; AmazonDreams; e 

Fertilize.  

Em outubro, em Portugal, a FIPASE participou da 

encontro e de uma rede internacional de inovação e empreendedorismo. Entre os principais 

atores desta rede estão Universidade do Porto (Portugal), Universidade d

Unido) e FIPASE/USP. O evento contou com a participação de professores, empreendedores 

(de áreas diversas, desde fármacos a tecnologia da informação) e gestores de incubadoras e 

parques tecnológicos. Em uma das sessões, o diretor técnico

saúde de Ribeirão Preto. O evento foi também uma oportunidade de

Parque de Ciência e Tecnologia, localizado próximo a Lisboa, no município de Oeiras

Parque de Ciência e Tecnologia da Univers

Biotecnologia, de Catanhede. Nessas visitas, além de conhecer o modelo de negócios, foi 

possível discutir parcerias. Em 2013,

organização FIPASE e Agência USP de Inovação

nto, o que posteriormente resultou em visitas desses a empresas 

Em setembro, em Foz de Iguaçu, aconteceu o Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e 

Incubadoras de Empresas, promovido pela Anprotec entre os dias 16 e 22. Trata

evento do gênero do país; reúne meio acadêmico, empresarial e poder público. No Seminário 

e Workshops e Sessões Plenárias. Além de muitos contatos profi

importantes para os projetos da Fundação, em especial para a SUPERA e Parque Tecnológico, a 

foi premiada como melhor projeto nacional 
empreendedorismo inovador, por meio do projeto Supera Educa. Além de certificado e troféu, 

prêmio no valor de R$ 5.000. 

 
ASE recebe prêmio no Seminário Nacional de Parques e Incubadoras da ANPROTEC

Também em setembro, aconteceu no Rio de Janeiro o 3º BioPartnering Latin America
potencialidades de empresas de biociências da América Latina, 

favorável para empreendedores, instituições, investidores, entre outros atores, 

. Além de assistir às palestras, foram realizadas reuniões com as 

empresas: Di Blasi; CLC Bio; Innovaro; Vitrogen; Apis Flora; Boccard; AmazonDreams; e 

Em outubro, em Portugal, a FIPASE participou da BIN@Porto. Trata-se de um 

encontro e de uma rede internacional de inovação e empreendedorismo. Entre os principais 

atores desta rede estão Universidade do Porto (Portugal), Universidade de Sheffield (Reino 

O evento contou com a participação de professores, empreendedores 

(de áreas diversas, desde fármacos a tecnologia da informação) e gestores de incubadoras e 

Em uma das sessões, o diretor técnico da FIPASE apresentou o pólo de 

O evento foi também uma oportunidade de visitar 

Parque de Ciência e Tecnologia, localizado próximo a Lisboa, no município de Oeiras

Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto; e o Biocant - Parque Tecnológico em 

, de Catanhede. Nessas visitas, além de conhecer o modelo de negócios, foi 

Em 2013, o evento será realizado em Ribeirão Preto, com co

organização FIPASE e Agência USP de Inovação. 
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nto, o que posteriormente resultou em visitas desses a empresas 

de Parques Tecnológicos e 

. Trata-se do maior 

evento do gênero do país; reúne meio acadêmico, empresarial e poder público. No Seminário 

Além de muitos contatos profissionais 

RA e Parque Tecnológico, a 

 de promoção do 

empreendedorismo inovador, por meio do projeto Supera Educa. Além de certificado e troféu, 

 
ASE recebe prêmio no Seminário Nacional de Parques e Incubadoras da ANPROTEC 

BioPartnering Latin America. O 

empresas de biociências da América Latina, em um 

favorável para empreendedores, instituições, investidores, entre outros atores, 

. Além de assistir às palestras, foram realizadas reuniões com as 

empresas: Di Blasi; CLC Bio; Innovaro; Vitrogen; Apis Flora; Boccard; AmazonDreams; e 

se de um fórum de 

encontro e de uma rede internacional de inovação e empreendedorismo. Entre os principais 

e Sheffield (Reino 

O evento contou com a participação de professores, empreendedores 

(de áreas diversas, desde fármacos a tecnologia da informação) e gestores de incubadoras e 

da FIPASE apresentou o pólo de 

visitar o Tagus Park – 

Parque de Ciência e Tecnologia, localizado próximo a Lisboa, no município de Oeiras; o UPTEC - 

Parque Tecnológico em 

, de Catanhede. Nessas visitas, além de conhecer o modelo de negócios, foi 

será realizado em Ribeirão Preto, com co-
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    Figura 4. Gerentes da FIPASE em reunião com o presidente executivo do Tagus Park (Portugal) 

 

O Fórum Brasilianas.org, em outubro, teve como tema “Os Desafios da Indústria 

Farmacêutica e de Saúde no Brasil”.  Coube à FIPASE, a palestra sobre o “Balanço do Complexo 

Industrial da Saúde”, em que foi apresentado o caso do APL-EMHO de Ribeirão Preto. Neste 

contexto, foi apresentado e debatido o papel da FIPASE no desenvolvimento do setor de saúde 

de Ribeirão Preto, não somente no que se refere à governança do APL-EMHO, mas também às 

ações relacionadas à SUPERA e ao Parque Tecnológico. 

Por fim, em novembro, a FIPASE esteve presente na Terceira Edição da Inova Brasil, feira de 

inovação e tecnologia promovida pela Rede Paulista de Inovação (RPI) em parceria com a Feira 

Industrial de Americana (FIDAM). No evento, estiveram presentes cerca de 130 empresas 

incubadas de base tecnológica. Também aconteceram palestras sobre inovação, tecnologia, 

empreendedorismo e financiamento de pesquisa e produção.  

Em 2012, a FIPASE também promoveu diversos eventos para o seu público, com programação 

que ia de palestras a sessões de negócios. Destaca-se: palestra sobre oportunidades de 

negócios na Suíça, café com crédito, workshop em parceria com a Associação Brasileira de 

Cosmetologia, curso sobre gestão da qualidade em laboratórios e fóruns de competitividade 

do APL EMHO.  

Em março, a FIPASE promoveu em conjunto coma GGBA (Greater Geneva Berne Area) palestra 

sobre oportunidades de negócios na Suíça. A GGBA atua como agência de 

desenvolvimento daquele país e auxilia as empresas que desejam se internacionalizar a 

estabelecerem ali suas operações. O evento aconteceu no auditório da ACIRP e contou com 

aproximadamente 40 pessoas, público composto sobretudo por empresários.  

Em abril, ocorreu o Seminário de Tecnologia Assistiva, promovido pelo Instituto de 

Estados Avançados da USP (Polo Ribeirão) com apoio da FIPASE. Além de pesquisadores e 

empresários do setor (inclusive incubados da Supera), o evento contou com a presença da 

Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência professora Dra. Linamara Rizzo 

Battistella.  
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O café com crédito foi promovido em maio, em parceria com Caixa Econômica Federal, 

Bradesco e Banco do Brasil. Além da presença dessas instituições, que conversaram com os 

empresários sobre linhas de financiamento diferenciadas para as empresas do APL EMHO e da 

Supera, o prof. da FEA RP (USP) Marcelo Botelho proferiu, para um público de 70 pessoas, 

palestra com o tema “Financiamento bancário: um salto para o abismo ou um salto para o 

sucesso?”.  

A FIPASE, juntamente com a ABC (Associação Brasileira de Cosmetologia) e com apoio do 

IngTec, realizou no dia 14 de Junho o I Workshop de Tendências e Aspectos 

Regulatórios do Setor de Cosméticos. O evento abordou temas como “Tendências 

Globais do Mercado Cosmético” e “Cosmetologia e Aspectos Regulatórios”. O evento foi 

também uma iniciativa para mostrar aos empresários do setor as ações de apoio da FIPASE. O 

público foi composto por aproximadamente 100 pessoas, entre empresários, estudantes e 

pesquisadores do setor de fármacos e cosméticos.  

Em julho, foi a vez do III Fórum de Competitividade do APL EMHO, evento realizado no 

escopo do Plano de Melhoria da Competitividade (PMC), que tem SEBRAE-SP, BID, Governo do 

Estado e FIESP como parceiros da FIPASE. A programação, com foco em cuidado contínuo em 

saúde e ehealth, contou com palestra do prof. Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques sobre 

“Telemedicina e informática na saúde”. Foram aproximadamente 40 participantes no Fórum.  

O curso sobre Sistemas de Gestão da Qualidade em Laboratórios ocorreu em 

setembro. Ele foi organizado pelo CEDINA e foi ministrado por técnico da JP Verithas 

Consulting. O curso teve carga de 18 horas e abordou os requisitos gerais para a competência 

de laboratórios de ensaios e calibração, segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. 

Foram capacitadas 25 pessoas, entre técnicos do CEDINA e profissionais das empresas do APL 

EMHO e da Supera.  

Em dezembro, ocorreu o IV Fórum de Competitividade do APL EMHO. Doze empresas 

participaram de sessões de negócios com as âncoras Trysys (empresa israelense de 

tecnologia), Grupo São Francisco Saúde e CEDINA. Antes, as palestras sobre “Tendências e 

Competências em Dispositivos de Missão Crítica em Saúde”, por Guilherme Hummel, e 

“Cenários de Negócios Internacionais”, com especialista do SEBRAE, tiveram público de 50 

pessoas.  

Com relação às visitas, elas foram constantes durante todo o ano. Estudantes de graduação e 

pesquisadores de mestrado, doutorado e pós-doutorado são os visitantes mais freqüentes. Do 

ponto de vista profissional, destacam-se as seguintes visitas: Silvana Parente e Leonardo 

Piccinetti, pesquisadores da União Européia, em projeto de intercâmbio entre clusters 

brasileiros e europeus; Lucas Seren e Fernando Galvão, respectivamente vereador e prefeito 

de Bebedouro, para conhecer os projetos da FIPASE e usá-los como benchmark para aquele 

município; e fundo pitanga, na prospecção de empresas para receberem investimento. 
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3. Apoio a novos negócios  
 

A Supera Incubadora de Empresas de Base Tecnológica é quem fomenta, desde 2003, o 

surgimento de novos negócios em Ribeirão Preto. As ações da incubadora são no sentido de 

promover o fortalecimento e capacitação de suas empresas, divulgá-las nacional e 

internacionalmente, estabelecer parcerias, criar redes de contato, dentre outras. Espera-se, 

assim, que a Supera contribua para o desenvolvimento do município e da região, criando 

novas oportunidades de trabalho e a melhoria de desempenho dos negócios, em setores 

tecnologicamente dinâmicos, que têm na inovação o diferencial do seu negócio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Figura 5: Instalações Supera Campus  

 

A Supera possui um Conselho Administrativo, responsável por discutir, junto à gerência da 

incubadora, suas estratégias de atuação e os critérios de seleção de empresa. É o Conselho 

também quem decide pela entrada de novas empresas, mediante parecer encaminhado por 

um comitê técnico. O quadro abaixo apresenta os membros do Conselho, que se reuniram em 

três ocasiões ao longo do ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Quadro 01: Membros do Conselho Administrativo 

O ano de 2012 terminou com o total de 26 empresas pertencentes ao quadro da SUPERA, com 

maior predominância na modalidade Residente, conforme ilustra o quadro abaixo. Dessas, 8 

são de biotecnologia, 3 de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, 7 de química e 
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8 de tecnologia da informação. Elas estão distribuídas nas três unidades: Supera Campus, 

Supera Hemocentro e Supera Campos Elíseos.  

 
                 Quadro 02: Empresas na Supera - 2012 

 

Com o intuito de dar apoio às incubadas, foram realizadas reuniões mensais com as 

empresas para acompanhamento. Elas têm em média 60 minutos de duração e abordam as 

atividades empresariais, o andamento dos projetos e as dificuldades encontradas pelos 

empreendedores. A partir disso, são feitas sugestões para melhorar o desempenho da 

empresa ou até mesmo o direcionamento para consultorias especializadas.  

As empresas incubadas receberam, ao longo de 2012, consultorias disponibilizadas tanto 

pela Supera quanto pelo SEBRAE, parceiro da FIPASE. As consultorias oferecidas pelo SEBRAE 

aconteceram durante o segundo trimestre do ano, nas áreas de Recursos Humanos, Finanças, 

Marketing e Estratégia Empresarial.  

A consultoria disponibilizada pela FIPASE ficou a cargo da empresa Gestratum, do consultor 

Rodolfo Baccarelli. Foram 8 meses de consultoria, somando 188 horas (o dobro do oferecido 

no ano anterior), distribuídas tanto para empresas anteriormente já atendidas quanto para as 

outras que ainda não haviam participado dessas rodadas de consultorias. A Gestratum atuou 

na: seleção das ações de aprimoramento adequadas; planejamento e implantação de soluções; 

e avaliação dos resultados e definição das próximas etapas, compondo um ciclo de melhoria 

contínua nos processos de gestão da empresa, adaptado ao seu estágio organizacional. 

A fim de aumentar as redes de contato das empresas e aprimorar o apoio às incubadas, em 

2012 a Supera participou e/ou organizou diversos eventos, como o I Café com Crédito, a I 

USPiTec, o XXII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas e 

também a BIN@PORTO. Todos esses eventos estão descritos com detalhes no item 2 deste 

relatório. 

Além desses, destaca-se a inauguração de uma unidade da Incubadora no Colégio 

Marista, a partir dos excelentes resultados obtidos com o projeto piloto Supera Educa. A 

incubadora mirim Supera Marista abriga os projetos selecionados na primeira fase do Supera 

Educa. Atualmente, quatro projetos estão incubados.  

O Supera Educa é um projeto desenvolvido desde 2011 pela Supera em conjunto com 

instituições de ensino do município. O Colégio Marista de Ribeirão Preto foi a primeira a 

abrigar o projeto, possibilitando aos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e 1° ano do 
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Ensino Médio a participação no projeto. O projeto se inspira na Escola da Ponte, de Portugal, 

cuja metodologia é pautada no conceito “sem muros, sem professor”. Os alunos participam de 

encontros quinzenais e, divididos em grupos de até cinco pessoas, estruturam seus planos de 

negócios e apresentam a uma “banca”. Os projetos de destaque são os quatro que iniciam a 

fase de incubação. O intuito é fazer com que ao ter contato com este ambiente diferenciado, 

os participantes se transformem em agentes de transformação de suas realidades e atores 

sociais. O Supera Educa recebeu em 2012 os prêmios Ozires Silva de Empreendedorismo 

Sustentável e o ANPROTEC de Melhor Projeto de Promoção da Cultura do Empreendedorismo 

Inovador.  

Com o intuito de possibilitar novos caminhos às empresas incubadas, a Supera convidou o 

Fundo Pitanga a visitar as unidades da Supera e, consequentemente, conhecer as pesquisas 

e produtos aqui desenvolvidos. O Fundo Pitanga tem como sócios-gestores Eduardo Vassimon 

e Fernando Reinach, respectivamente, ex-vice-presidente do Itaú BBA e ex-diretor executivo 

da Votorantim Novos Negócios. Estes receberam 10 empresas da Incubadora, após terem um 

primeiro contato com a equipe gestora da Supera. No histórico do Fundo, constam quase dois 

anos de prospecção de mais de 500 startups para investimento. A visita foi valiosa também 

para receber, por parte do fundo, um feedback de cada empresa atendida e as possibilidades 

de investimento.  

Em dezembro, aconteceu a sabatina final do 4° BioBusiness Brasil, o concurso de 

elaboração de planos de negócios, que é destinado a pesquisadores, professores, 

universitários, técnicos e empreendedores de todo o território nacional. Essa edição teve início 

em maio de 2012 formalizando parcerias, apoios e patrocínio com um total de 14 instituições, 

o qual resultou em 26 equipes inscritas provindas de 8 diferentes estados. As áreas de 

elaboração dos projetos foram Indústria, Meio Ambiente, Saúde Animal, Saúde Humana e 

Agronegócio. Foram premiados os três primeiros colocados. O projeto da AvitA foi o vencedor, 

seguido do projeto da Revolugenix; na terceira posição o projeto da In Vitro Technologies. O 

ganhador, além de uma vaga de incubação, recebeu prêmio em dinheiro e desconto de 50% 

em uma pós-graduação lato-sensu em gestão.  

Em 2012, a Supera teve aprovado projeto para implantação do CERNE – Centro de Referência 

para Apoio de Novos Empreendimentos. O objetivo do CERNE é sistematizar os procedimentos 

de forma a tornar as incubadoras mais transparentes e profissionalizadas quanto a sua gestão, 

proporcionando, assim, ganhos para o empreendedorismo nacional.  O projeto foi aprovado 

na modalidade 1, o que posiciona a SUPERA como nucleadora responsável por mais três 

incubadoras de empresas (as de São José do Rio Preto, Botucatu e Lins). A proposta do plano 

de trabalho é começar a implantação do CERNE no ano de 2013. 
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4. Apoio ao desenvolvimento econômico e tecnológico regional  
 

Se a Gerência de Novos Negócios apóia o surgimento de empresas inovadoras, a Gerência de 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico apóia conglomerados de empresas de base 

tecnológica já estabelecidas no município. 

Desde 2008 a FIPASE atua de maneira formal na governança do APL EMHO – Arranjo 

Produtivo Local de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos. Naquele ano foi 

assinado um Acordo de Resultados com SEBRAE, Prefeitura Municipal e CIESP para a realização 

de ações de apoio ao setor.  

Em Ribeirão Preto, há aproximadamente 70 empresas deste setor, que geram 2.500 empregos. 

Trata-se da quinta cidade do país em números absolutos e a primeira em termos per capta. A 

figura abaixo traz um panorama da ampla gama de produtos fabricados pelo setor na região. 

Além da concentração de empresas e empregos, a cooperação entre os atores (embora ainda 

não no nível objetivado) e a governança estabelecida trazem um reconhecimento nacional e 

internacional para o APL.  

 
                   Figura 6: Produção do APL EMHO 

 

Prova deste reconhecimento foi a participação da FIPASE em Brasília no Workshop Brasil – 

União Européia de Cooperação Cluster-Cluster, em que o APL EMHO de Ribeirão foi 

um dos clusters estudados. O evento contou com debates para estabelecer vínculos de 

cooperação técnica entre instituições responsáveis pela gestão de APLs/clusters no Brasil e na 

União Europeia. O evento foi importante para estabelecer contato com o MDIC e aumentar a 

visibilidade dos projetos da FIPASE, já que se tratava de um evento muito restrito, com 

aproximadamente 35 participantes, sendo a Fundação o único representante de São Paulo.  
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                            Figura 7: Workshop Brasil-União Européia de Cooperação Cluster-Cluster 

 

As ações da FIPASE de apoio ao APL EMHO, ao longo de 2012, se concentraram em: 

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

desenvolvimento do setor; monitoramento e divulgação de editais de fomento voltados às 

empresas e apoio na elaboração de projetos de inovação; promoção de seminários, cursos de 

capacitação e consultorias visando o desenvolvimento das empresas; divulgação do APL EMHO 

com participação em eventos (conforme já explicitado no capítulo 2) e contatos junto à 

imprensa. 

Com relação à captação de recursos para o desenvolvimento do setor, destaca-se a 

reelaboração, a pedido da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo, de projeto de expansão do CEDINA, no âmbito do Plano de Melhoria da 

Competitividade do APL. O projeto, que ainda está em análise pelo BID, permitirá a realização 

de testes de compatibilidade eletromagnética. Sobre o apoio às empresas na elaboração de 

projetos, em 2012 três empresas tiveram projetos aprovados, em órgãos que vão do 

CNPq ao SENAI. Maiores detalhes sobre esses projetos estão apresentados no capítulo sobre 

“Estímulo à inovação e à propriedade intelectual”, já que contaram com apoio fundamental do 

NIT.  

No que se refere aos eventos, os dois Fóruns de Competitividade já foram apresentados no 

capítulo 2 deste relatório. Os empresários também tiveram a oportunidade de participar de 

curso e realizar testes e ensaios no CEDINA, conforme detalhamento no item 4.1. Com apoio 

do SEBRAE, os empresários também receberam consultorias empresariais e tecnológicas. O 

resultado dessas ações foi positivo, já que houve um aumento no faturamento médio das 

empresas de 19,3% comparado ao ano anterior (10 delas compuseram a amostra). Outros 

desafios, porém, ainda persistem, como a redução do custo (cujo percentual sobre o 

faturamento vem crescendo nos últimos períodos), um maior grau de inovação e de 

penetração internacional das empresas. Nesse sentido, vêm sendo realizados esforços 

sobretudo para capacitar as empresas para incorporarem recursos de tecnologia da 

informação e de comunicações em seus equipamentos, adentrando assim no segmento de 

ehealth.  
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Em 2012, outros setores, que não apenas o de EMHO, passaram a ser apoiados pela FIPASE. 

São eles: software, cosméticos e, de maneira ainda incipiente, cervejeiro.  

Desde 2011 que o PISO – Polo Industrial de Software pleiteava o reconhecimento de um APL 

de Software na região de Ribeirão Preto. Em 2012, foi conduzido estudo pela FIPASE, enviado à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, que mostrou uma 

concentração de empresas e mão-de-obra, além de ações de cooperação entre empresas 

(sobretudo quanto à realização de cursos conjuntos) e uma governança exercida pelo PISO, 

que passou a contar recentemente com apoio da FIPASE. O pleito ainda está sendo analisado 

pela Secretaria que, no entanto, já sinalizou a possibilidade de apoiar com recursos o setor.  

Desta forma, foi elaborado projeto, enviado em dezembro para o governo do Estado, para a 

implantação de um Centro de Capacitação Profissional em Software, em que os 

empresários arcariam com os custos de contratação dos instrutores e a Secretaria com o 

investimento para implantação do Centro (servidor, computadores, bancadas, etc.). A intenção 

é que este Centro, se aprovado, seja implantado em prédio do Parque Tecnológico, assim que 

ele for inaugurado. Cabe destacar que Ribeirão Preto conta com 19 empresas com o selo 

MPS.BR, é a cidade paulista com maior número de empresas certificadas, a frente da própria 

capital, o que reflete a preocupação dos empresários em aprimorar seu negócio; a capacitação 

da mão-de-obra, porém, ainda constitui um gargalo do setor, que tem dificuldades em ocupar 

seus postos de trabalho.  

O setor de cosméticos passou a ser foco de atuação da FIPASE a partir de uma aproximação 

com a ABC – Associação Brasileira de Cosmetologia. Estima-se que haja na região de Ribeirão 

Preto em torno de 40 empresas de cosméticos, que vão de indústrias a farmácias de 

manipulação especializadas nesse segmento. Essa aproximação permitiu a realização de um 

workshop para o setor, já apresentado no capítulo 2. Em 2012, também foi dado apoio às 

empresas para a adequação de suas operações à política estadual de resíduos sólidos (Lei 

Estadual 12.300/2006). Além disso, planeja-se, junto com o SEBRAE, um projeto de médio 

prazo, com ações tecnológicas e de capacitação. Por fim, vem sendo discutido com a ABC a 

possibilidade de instalação de um laboratório no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto.  

Em 2012, a FIPASE foi convidada a participar de reuniões com empresários do setor de micro-

cervejarias. O objetivo dos empresários é a consolidação do Polo Cervejeiro de Ribeirão. A 

cidade tem uma ligação histórica com o setor, que na primeira metade do século XX era um 

dos maiores empregadores do município. As grandes indústrias deixaram de existir, mas 

surgiram na região diversas micro-cervejarias. O apoio da FIPASE ao longo de 2012 foi 

institucional, no sentido de apoiar a criação de uma associação que possa, nos moldes do PISO 

e do APL EMHO, empreender ações coletivas.  

 

4.1. Serviços Tecnológicos 
 

O órgão da FIPASE responsável pela prestação de serviços tecnológicos é o CEDINA – Centro 

de Desenvolvimento e Inovação Aplicada. Trata-se de um laboratório criado com o objetivo de 
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estimular a competitividade tecnológica das empresas do setor da saúde, por meio da 

realização de ensaios de qualidade para certificação, além de prestar apoio para o 

desenvolvimento de produtos.  

 

Os serviços atualmente oferecidos pelo CEDINA, com foco, sobretudo, no setor de 

equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, são: 

� Apoio técnico para desenvolvimento de novos produtos e melhoria de produtos 

atuais; 

� Realização de ensaios de qualidade de produtos nas exigências normativas para 

registro ANVISA; 

� Desenvolvimento de projetos em cooperação com o setor empresarial, atuando como 

proponente/executor de projetos financiados por agências de fomento, bem como 

identificador de potenciais parceiros; 

� Elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco para equipamentos eletromédicos, 

em conformidade com as exigências da norma ABNT NBR ISO 14971; 

� Análise e interpretação das normas em conjunto com as empresas para melhor 

aplicação das exigências aos projetos. 

 

 
                            Figura 8: CEDINA: fachada e laboratório de segurança elétrica 

 

Os ensaios de qualidade oferecidos pelo CEDINA estão em conformidade com as seguintes 

normas: 

� ABNT NBR IEC 60601-1:2010 Equipamento eletromédico Parte 1: Requisitos gerais para 

segurança básica e desempenho essencial; 

� ABNT NBR IEC 60601-2-2:2001 Equipamento eletromédico Parte 2-2: Prescrições 

particulares para segurança de equipamento cirúrgico de alta frequência; 

� ABNT NBR IEC 60601-2-5:1997 Equipamento eletromédico Parte 2: Prescrições particulares 

para segurança de equipamentos por ultra-som para terapia; 

� ABNT NBR IEC 60601-2-22:1997 Equipamento eletromédico Parte 2: Prescrições 

particulares para a segurança de equipamento terapêutico e de diagnóstico a laser; 

� ABNT NBR IEC 60601-2-37:2003 Equipamento eletromédico Parte 2-37: Prescrições 

particulares para segurança de equipamento de diagnóstico e monitoramento médico por 

ultra-som; 
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� ABNT NBR IEC 60601-2-50:2010 Equipamento eletromédico  

Parte 2-50: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial do 

equipamento de fototerapia para recém-nascido; 

� IEC 623211 Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances 

(lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, 

polybrominated diphenyl ethers); 

� ISO 5349-2:2001 Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure 

to hand-transmitted vibration- Part 2: Practical guidance for measurement at the 

workplace; 

� ISO 2631-1: 2010 Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to 

whole-body vibration- Part 1: General requirements. 

 

A fim de expandir o rol de serviços e normas atendidas pelo CEDINA, teve início em 2012 a 

compra de novos equipamentos. Os recursos são provenientes do edital MCT/SETEC/CNPq 

08/2011 de Apoio a Parques Tecnológicos, no qual a FIPASE teve um projeto de R$ 1,1 milhão 

aprovado. Já foram realizadas 80% das compras previstas no projeto. Os equipamentos devem 

entrar em operação em 2013.  

Nesse ano de 2012, visando a acreditação junto ao INMETRO, foi elaborado o manual da 

qualidade do CEDINA, à luz das prescrições normativas da NBR ISO/IEC 17025:2005 – 

Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração. Todos os ensaios 

também foram padronizados por meio de procedimentos documentados a fim de evitar a 

variabilidade da forma de condução dos mesmos. A documentação será enviada para 

apreciação da diretoria da FIPASE em janeiro de 2013 e, em seguida, para o INMETRO. A 

acreditação é de grande importância, uma vez que os ensaios realizados no âmbito do 

laboratório passarão a ser reconhecidos pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

para registro/cadastro de produtos.  

Com a contratação dos novos funcionários (oriundos de concurso público) para integrar o 

quadro técnico do CEDINA, houve necessidade da elaboração de um plano de capacitação da 

equipe. Seguindo esse plano, foram realizados três cursos: NBR ISO/IEC 17025:2005 – 

Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração; Formação de 

Auditores Internos da Norma ISO/IEC 17025:2005; ABNT NBR IEC 60601-1:2010  Equipamento 

eletromédico  Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.  

Em 2012, o CEDINA obteve credenciamento junto ao SEBRAETEC, programa do SEBRAE que 

dá suporte tecnológico às empresas. O credenciamento permite que micro e pequenas 

empresas, principalmente do setor de EMHO, contratem serviços tecnológicos junto ao 

CEDINA, com subsídios de 80% por parte do SEBRAE. Desta forma, deve-se aumentar a 

demanda pelos serviços laboratoriais.  

Outra iniciativa para aumento da demanda conduzida em 2012 foi a elaboração dos 

documentos para usufruir dos benefícios da Lei da Informática. Finalizado o cadastro, o 

                                                           
1 As normas IEC 62321, ISO 5349-2:2001 e ISO 2631:2010 estão em inglês pois a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas –  ABNT ainda não as traduziu. 



19 
 

CEDINA poderá receber recursos oriundos de empresas que ao investir em uma ICT obtêm 

benefícios fiscais. A expectativa é que o cadastro seja finalizado em 2013.  

Também está em negociação a assinatura de um convênio com o Laboratório de 

Bioengenharia da USP Ribeirão Preto. O laboratório faz ensaios mecânicos e metrológicos, 

testes clínicos de biomateriais (implantes e instrumentais ortopédicos) e análise e 

desenvolvimento de implantes ortopédicos por métodos fotoelásticos e computacionais. 

Mediante esse convênio, o CEDINA começa a cumprir um de seus objetivos que é formar uma 

rede de laboratórios no setor de saúde.  

Nesse sentido, também está em trâmite (aguardando aprovação do Conselho Curador) um 

convênio com a Al Sukkar, empresa incubada na Supera. Esse convênio permitirá a realização 

de ensaios de qualidade para atendimento das premissas preconizadas pela Diretiva RoHS -

– Restriction of Certain Harzardous Substance (instruções normativas da IEC 62321). O 

convênio é importante para a FIPASE, pois permitirá uma complementação de recursos 

humanos e de maquinário aos que o CEDINA já dispõe hoje, mas que são insuficientes para 

atender a todos os requisitos da norma. Ressalta-se, por exemplo, que tais testes exigem 

profissionais da área de química de materiais, os quais a FIPASE não tem em seu quadro de 

pessoal.  

O CEDINA também vem se destacando junto à ABNT. O coordenador Érico Moreli foi nomeado 

relator da ABNT para os grupos de trabalho GT 27/02 - Luminárias para cirurgia e 

diagnósticos e GT 04/02 - Camas Hospitalares. O relator é o representante brasileiro das 

respectivas normas perante a IEC– International Electrotechnical Commission. 

No quadro abaixo, apresenta-se a relação de empresas atendidas e serviços realizados durante 

o ano de 2012. 

 

Empresa Equipamento Tipo de Serviço 

Albrás Banho Maria Ensaios de segurança elétrica 

Albrás Homogeneizador Hematológico Ensaios de segurança elétrica 

Albrás Centrífuga Ensaios de segurança elétrica 

Albrás Contador de células Ensaios de segurança elétrica 

WEM Gabinete de bisturi Pesquisa sobre ensaios para 

determinação da vida útil 

Similar e Compatível Conjunto de acessórios para 

bisturis 

Ensaios de segurança elétrica 

DX Indústria, Comércio, 

Importação e 

Exportação Ltda 

Mascara de Proteção Facial Ensaios de segurança, conforme norma 

ANSI/ISEA Z.87.1.201 

DX Indústria, Comércio, 

Importação e 

Exportação Ltda 

Fotopolimerizador Pré-testes norma geral norma geral ABNT 

NBR IEC 60601-1:1997 

Dental Line e 

Robodente 

Robodente Desenvolvimento de dispositivo de 

automação do robô. 
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Medpej Dopler Fetal Desenvolvimento de metodologia para 

comprovação da efetividade no 

funcionamento do equipamento 

Medpej Fotopolimerizador Avaliação da potência e temperatura das 

cores do sistema de Leds 

Câmara de Vereadores 

de Ribeirão Preto 

Painel de votação Atualização de software 

Olidef Incubadora Avaliação de alteração da temperatura 

interna 

Radtech Equipamento de Raio X Apoio ao desenvolvimento 

Quadro 03: Empresas atendidas pelo CEDINA em 2012 

 

Por fim, é importante relatar que toda essa evolução do CEDINA foi obtida mesmo com um 

primeiro semestre de 2012 de grande dificuldade operacional, uma vez que o Centro dispunha 

de somente um técnico (contratado como prestador de serviços) e a equipe (técnico e 

coordenador) corria risco de ser toda substituída, em virtude do concurso da FIPASE para 

contratação de pessoal efetivo. No início do segundo semestre, findo o concurso, foram 

admitidos o coordenador, dois técnicos e um agente administrativo, sendo dois desses novatos 

nas funções. Imediatamente foram realizadas reuniões para familiarização com as funções, 

interpretação das normas e interação com o sistema de gestão da qualidade que tinha sido 

desenvolvido. Os treinamentos também contribuíram para que ao final desse processo o 

resultado fosse um reconhecimento, por parte dos empresários, da qualidade dos serviços 

prestados.  
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5. Mudança do vetor de crescimento de Ribeirão 
 

O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto é uma iniciativa que está sendo viabilizada por 

meio de parceria entre USP e Prefeitura Municipal, com apoio do Estado de São Paulo por 

intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Trata-se de 

um empreendimento planejado para ser um ambiente de inovação, que valorize o 

desenvolvimento sustentável, e fomente a interação entre universidades, institutos de 

pesquisa e empresas nele instaladas. Espera-se, através dele, intensificar a transferência de 

conhecimento e tecnologia. 

 

 

       Figura 9: Cerimônia de lançamento do edital para construção do Parque (fev/2012) 

 

O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto tem como objetivo principal impulsionar o 

desenvolvimento científico e tecnológico da região, atraindo empresas que realizem pesquisa 

e desenvolvimento (P&D) e invistam em produtos e processos inovadores, voltadas 

prioritariamente para as áreas do Complexo Industrial da Saúde, Biotecnologia, 

Tecnologia da Informação e Bioenergia, sem prejuízo de outras áreas, desde que de 

base tecnológica.  

Espera-se, assim, fortalecer a indústria local, aproveitando e desenvolvendo as competências 

tecnológicas regionais, além de colaborar para a sua expansão nos mercados nacional e 

internacional; estimular a criação de novas empresas, em particular aquelas originárias de 

pesquisas universitárias; contribuir para a integração dos diversos elos da cadeia produtiva dos 

setores de vocação do Parque Tecnológico; fornecer soluções científicas e tecnológicas às 

demandas dos setores empresarial e governamental da região. 

Foi definido que a gestão do Parque Tecnológico será compartilhada entre a USP e a Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto, tendo como entidade gestora a FIPASE. O Parque está sendo 

instalado no campus da USP Ribeirão Preto, em uma área de 378.000 m². A implantação do 

Parque Tecnológico ocorre em fases. A fase I, já em andamento, corresponde à implantação e 

funcionamento da incubadora de empresas Supera e do CEDINA. Na segunda fase, o Parque 

Tecnológico de Ribeirão Preto receberá empresas de médio e grande porte (dos setores 
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prioritários acima descritos), a serem atraídas para o empreendimento, e de pequeno porte, 

oriundas principalmente do processo de incubação na SUPERA.  

Em novembro de 2012, houve o credenciamento definitivo do Parque junto ao Sistema 

Paulista de Parques Tecnológicos, ligado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia. Para a submissão da documentação solicitando o credenciamento, 

conforme previsto no Decreto Estadual 54196/09, uma série de requisitos precisaram ser 

cumpridos, envolvendo uma grande gama de documentos. Essas ações foram executadas pela 

FIPASE, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo e Agência USP de 

Inovação. 

Nesse sentido, foram estabelecidos dois convênios entre USP e Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Preto, que estabelecem parâmetros para a gestão do Parque Tecnológico (tendo a 

FIPASE como entidade gestora, conforme já dito), bem como os papéis da Supera e do CEDINA 

no empreendimento. Também foi desenvolvido o Regimento Interno do Parque, bem 

como elaborado o estudo de viabilidade econômica, financeira e ambiental. O Projeto 

Urbanístico foi desenvolvido pela COESF (Coordenadoria do Espaço Físico da USP) e 

aprovado pela FIPASE. A Lei de Incentivos Fiscais Municipal às empresas instaladas no 

Parque Tecnológico foi trabalhada entre equipe da FIPASE e da Prefeitura Municipal e, após 

enviada à Câmara Municipal, aprovada.  

O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto é o terceiro do estado de São Paulo a ser credenciado 

e o primeiro instalado dentro de uma Universidade. O credenciamento definitivo permite às 

empresas instaladas no Parque acesso aos benefícios do Decreto Pró-Parques, n° 

53.826, de 16 de dezembro de 2008. 

 

 
        Figura 10: Construção dos prédios do Parque (outubro/2012) 

 

A construção dos prédios do CEDINA e da Supera começou em julho de 2012, com recursos da 

Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e da Universidade de São Paulo, no 

montante de R$ 11,2 milhões. O projeto dos prédios foi elaborado com recursos de um 
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convênio2 estabelecido entre a FIPASE e o MCTI, cuja prestação de contas foi realizada em abril 

de 2012. A via de acesso ao empreendimento será construída em 2013 pela Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto e tem custo estimado em R$ 1,8 milhão.  

Em 2011, foram submetidos projetos ao CNPq, sendo um de apoio ao Parque Tecnológico 

e um de apoio à SUPERA, que solicitavam recursos para compra de móveis, máquinas e 

equipamentos. Os projetos foram aprovados e em 2012 foram realizadas as compras de 

máquinas e equipamentos destinados ao CEDINA. A compra dos móveis e equipamentos como 

o gerador da SUPERA será feita mais próximo da inauguração dos prédios. 

Cabe destacar que o Conselho Estratégico do Parque Tecnológico foi nomeado em 2012. O 

mesmo tomou posse no fim do ano e seus membros são apresentados no quadro abaixo.  

 
Quadro 04: Projetos apoiados pelo NIT em 2012 

 

Por fim, em um trabalho inicial de prospecção, a FIPASE, juntamente com Universidade de 

São Paulo, Agência USP de Inovação e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, participaram de 

reuniões a fim de apresentar o Parque Tecnológico a empresas que possam vir a se instalar no 

empreendimento. Em 2012, foram oito as empresas interessadas. As negociações continuam 

em andamento e alguns requisitos solicitados pelas empresas vêm sendo providenciados. Em 

outros casos, na impossibilidade de se marcar uma apresentação presencial, o material de 

divulgação com as informações foi enviado por e-mail aos representantes. 

  

                                                           
2 Convênio 701115/2008, com aporte de R$ 500.000,00 do Ministério e com a contrapartida de R$ 60.000,00 da 
FIPASE. Suas metas foram contratação de Anteprojeto, Projeto Pré-Executivo e Projeto Executivo dos primeiros 
prédios do Parque Tecnológico e a Sondagem do terreno. 

Titular Prof. Dr. Fernando de Queiroz Cunha

Suplente Prof. Dr. Norberto Peporine Lopes

Titular Prof. Dr. Rudinei Toneto Junior

Suplente Prof. Dr. André Lucirton Costa

Titular Profa. Dra. Geciane Silveira Porto

Suplente Prof. Dr. Claudio Miguel da Costa Neto

Titular Prof. Dr. Osvaldo Baffa Filho

Suplente Prof. Dr. Adilton Oliveira Carneiro

Titular Fernando Antônio Piccolo

Suplente Renato Pires da Silva Filho

Titular Flávio Pereira de Barros

Suplente Wladimir C. Bianchi

Titular Rodolfo Garcia

Suplente Guilherme C. Feitosa

Titular Prof. Dr. João Santana da Silva

Suplente Dalton Siqueira Pitta Marques

USP

Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão

ACIRP

FIESP/CIESP

FIPASE
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6. Estímulo à inovação e à propriedade intelectual  
 

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é o órgão da FIPASE responsável por gerir sua 

política de inovação e propriedade intelectual. O NIT foi criado quando da transformação da 

FIPASE em Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) em 2008. 

A atuação mais marcante do NIT vem se dando no auxílio à elaboração de projetos e planos de 

negócios, tanto por parte de empresas incubadas, quanto por parte de empresas do APL 

EMHO. Desta forma, ele adquire uma função matricial, de apoio às demais gerências da 

FIPASE.  

Assim, diversas empresas da Supera, sejam já incubadas ou candidatas à incubação, receberam 

consultoria na elaboração ou desenvolvimento do Plano de Negócios. O apoio se dá 

tanto por meio de reuniões presenciais, quanto por meio de contato eletrônico (e-mail). Como 

candidato à incubação, foi apoiado o instituto SEVNA. Dentre as empresas já com vínculo, 

foram apoiadas: Soluções em Robótica e Automação, WqF, Biofábrica e Mercúrio & Chagas, na 

modalidade hotel de projetos; JV-Tech, na modalidade pré-incubação; Narcissus, na 

modalidade associada.  

A dificuldade em destinar parcela de suas receitas para atividades de inovação é recorrente 

nas empresas brasileiras; quando há pouco faturamento, o cenário é ainda mais complicado. 

Nesse sentido, o NIT exerce papel fundamental ao apoiar a elaboração de projetos para 

linhas de fomento. As seguintes empresas receberam consultoria para envio de projetos ao 

CNPq – RHAE (Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas): Kidopi 

(aprovado); Narcissus (aprovado); JP Indústria Farmacêutica; Al Sukkar (enviado em dez/2012); 

Sigmed (enviado em dez/2012); eBio (enviado em dez/2012); Q2Tec (enviado em dez/2012); 

FigLabs (enviado em dez/2012); Atwa (enviado em dez/2012).  

Para envio de projeto à FAPESP, no Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas 

(PIPE), foram apoiadas as seguintes empresas: Kidopi (aprovado); Narcissus (aprovado); 

BioAlgas (em análise); Essentii (em análise); Lychnoflora (em análise). Por fim, apoiou-se a 

Q2Tec na elaboração de projeto para o edital SENAI-SESI de inovação, que foi aprovado. No 

quadro abaixo, apresenta-se um resumo dos projetos apoiados ao longo de 2012.  

 

Linha de fomento Nº de Projetos 
Status 

Aprovado Indeferido Em análise 

CNPq/RHAE 9 2 1 6 

FAPESP/PIPE 3 1 0 2 

SENAI SESI 1 1 0 0 

Total 13 4 1 8 

                        Quadro 05: Projetos apoiados pelo NIT em 2012 
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O NIT também atuou na análise e consultoria (coaching) de planos de negócios 

submetidos ao 4º Biobusiness. Foram esses os projetos: AVITA; IV-Tech; Débora S. Freitas; 

PRADOVET; Mercúrio & Chagas. Também foram analisados diversos planos de negócios 

enviados à SUPERA como forma de solicitar ingresso nas diferentes modalidades de incubação. 

São eles: BioAlgas; Biofábrica; CEREBRA; Construarch; Essentii; IV-TECH; JV Biotecnologia; 

Narcissus; ProRadis; Soluções em Robótica e Automação; WqF.  

O NIT também tem atuado no sentido de estabelecer parcerias com escritórios de 

marcas e patentes. Assim, trabalha-se em um termo de cooperação técnica a ser 

estabelecido com esses escritórios. O objetivo de tais acordos é disponibilizar à FIPASE, e às 

empresas por ela atendidas, serviços relacionados à proteção e defesa de Propriedade 

Intelectual. 

Por fim, o NIT também prestou contas à Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), sobre suas atividades. Como 

ICT, cabe à FIPASE alimentar o Sistema de Informações sobre Política de 

Propriedade Intelectual (FORMICT 2012).  

 

 

 

 

  



7. Resultado financeiro e estrutura organizacional
 

Em 2012, a FIPASE obteve receitas no montante de R$ 5.744.718,45, o que representou 

15,42% acima do Orçamento aprovado para 2012 e ainda 181,35% de aumento 

exercício de 2011. 

Deste valor R$ 2.275.000,00 

Preto, R$ 3.039.350,00 de convênio com a FINEP e R$ 416.914,84 de receitas patrimoniais que 

incluem os ganhos com rendimentos em aplicações financeiras e na cessão de espa

incubação de empresas; há 

outros serviços (sobretudo pelo CEDINA)

convênio assinado em julho de 2012 

novembro de 2012.  

Fonte: Balanço Financeiro da FIPASE em 2012

As despesas em 2012 totalizaram R$ 2.226.647,98, o que representa 44,73% de execução do 

Orçamento aprovado e uma redução de aproximadamente 31% ante as despesas realizadas 

em 2011. A redução das despesas se deu em função da diminuição dos valores despendidos 

com restituição de receitas não uti

financeiro e acompanhamento mais técnico burocrático na execução dos convênios.

Em 2012 foram gastos R$ 822.904,94 com despesas de pessoal e encargos sociais, 

despesas administrativas (outras despesas de custeio) foram R$ 1.229.916,34 e ainda R$ 

174.426,70 com despesas de investimento.

vezes superior ao ano anterior, pois houve em 2012 a

no Processo Seletivo 01/2012

de serviços5; consequentemente, houve uma redução de 32% nas despesas com serviços d

terceiros.  

                                                          
3 O Convênio com a FINEP nº 01.12.0282.00 prevê o repasse no montante de R$ 4.438.450,00 até o final da 
execução do projeto (36 meses) e ainda R$ 100.000,00 de aporte financeiro do interveniente e R$ 359.640,00 em 
bolsas do CNPq que não transitará pela conta corrente da FIPASE.
4 Em 2011 a FIPASE restituiu R$ 1.286.573,73 contra os R$ 168.194,26 contabilizados em 2012
5 Em 2011, houve apenas $ 74.930,06 de despesa com pessoal, advindo da contratação dos gerentes no fim do ano. 

0,23%

52,91%

Composição da Receita Arrecadada pela FIPASE em 2012

financeiro e estrutura organizacional 

Em 2012, a FIPASE obteve receitas no montante de R$ 5.744.718,45, o que representou 

15,42% acima do Orçamento aprovado para 2012 e ainda 181,35% de aumento 

Deste valor R$ 2.275.000,00 são de origem de repasses da Prefeitura Municipal de Ribeirão 

Preto, R$ 3.039.350,00 de convênio com a FINEP e R$ 416.914,84 de receitas patrimoniais que 

incluem os ganhos com rendimentos em aplicações financeiras e na cessão de espa

 ainda R$ 13.453,61 provenientes de receitas 

outros serviços (sobretudo pelo CEDINA). O aumento das receitas é em grande parte devido ao 

convênio assinado em julho de 2012 com a FINEP3, cujo recebimento da 1ª parcela ocorreu em 

Fonte: Balanço Financeiro da FIPASE em 2012. 

As despesas em 2012 totalizaram R$ 2.226.647,98, o que representa 44,73% de execução do 

Orçamento aprovado e uma redução de aproximadamente 31% ante as despesas realizadas 

das despesas se deu em função da diminuição dos valores despendidos 

com restituição de receitas não utilizadas e vinculadas a convênios4, com a adoção de controle 

financeiro e acompanhamento mais técnico burocrático na execução dos convênios.

m gastos R$ 822.904,94 com despesas de pessoal e encargos sociais, 

administrativas (outras despesas de custeio) foram R$ 1.229.916,34 e ainda R$ 

174.426,70 com despesas de investimento. O montante relativo às despesas de pessoal foi 11 

uperior ao ano anterior, pois houve em 2012 a contratação de empregados aprovados 

no Processo Seletivo 01/2012. Até então, as atividades eram desempenhadas por prestadores 

; consequentemente, houve uma redução de 32% nas despesas com serviços d

                   
O Convênio com a FINEP nº 01.12.0282.00 prevê o repasse no montante de R$ 4.438.450,00 até o final da 

execução do projeto (36 meses) e ainda R$ 100.000,00 de aporte financeiro do interveniente e R$ 359.640,00 em 
itará pela conta corrente da FIPASE. 

m 2011 a FIPASE restituiu R$ 1.286.573,73 contra os R$ 168.194,26 contabilizados em 2012
$ 74.930,06 de despesa com pessoal, advindo da contratação dos gerentes no fim do ano. 
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Em 2012, a FIPASE obteve receitas no montante de R$ 5.744.718,45, o que representou 

15,42% acima do Orçamento aprovado para 2012 e ainda 181,35% de aumento em relação ao 

são de origem de repasses da Prefeitura Municipal de Ribeirão 

Preto, R$ 3.039.350,00 de convênio com a FINEP e R$ 416.914,84 de receitas patrimoniais que 

incluem os ganhos com rendimentos em aplicações financeiras e na cessão de espaço para a 

receitas na prestação de 

as receitas é em grande parte devido ao 

recebimento da 1ª parcela ocorreu em 

 

As despesas em 2012 totalizaram R$ 2.226.647,98, o que representa 44,73% de execução do 

Orçamento aprovado e uma redução de aproximadamente 31% ante as despesas realizadas 

das despesas se deu em função da diminuição dos valores despendidos 

a adoção de controle 

financeiro e acompanhamento mais técnico burocrático na execução dos convênios. 

m gastos R$ 822.904,94 com despesas de pessoal e encargos sociais, com 

administrativas (outras despesas de custeio) foram R$ 1.229.916,34 e ainda R$ 

O montante relativo às despesas de pessoal foi 11 

empregados aprovados 

. Até então, as atividades eram desempenhadas por prestadores 

; consequentemente, houve uma redução de 32% nas despesas com serviços de 

O Convênio com a FINEP nº 01.12.0282.00 prevê o repasse no montante de R$ 4.438.450,00 até o final da 
execução do projeto (36 meses) e ainda R$ 100.000,00 de aporte financeiro do interveniente e R$ 359.640,00 em 

m 2011 a FIPASE restituiu R$ 1.286.573,73 contra os R$ 168.194,26 contabilizados em 2012. 
$ 74.930,06 de despesa com pessoal, advindo da contratação dos gerentes no fim do ano.  

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

Convênio FINEP



Ao analisar separadamente as despesas das unidades da FIPASE, observa

parcela é destinada ao administrativo da FIPASE, seguido de Supera, Parque Tecnológico, 

CEDINA e, por fim, APL. No anexo, é possível ver o detalhamento dessa

Fonte: Balancete da Despesa Liquidada da

O ano de 2012 terminou com um saldo de 

correspondem a recursos vinculados ao convênio com a FINEP supracitado

gasto em 2013; os outros 12% foram obtidos graças à austeridade dos gastos e são suficientes 

para compensar o déficit econômico 

Este resultado foi obtido mesmo com

à Fundação nova estrutura administrativa e pôs fim a uma antiga recomendação do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo

serviços. Em números, o quadro de pessoal passou de quatro

ao fim de 2012; ao final de 2012 constavam ainda nove estagiários, totalizando uma equipe 

com 22 membros.  

Cabe destacar que os novos funcionários fo

então, maior carência de profissionais n

fim de melhorar os procedimentos administrativos, houve também um investimento em 

treinamentos: membros da Comissão de Licitação fizeram o 

Licitações e Contratos Administrativos, promovido pe

horas, e o Curso de Capacitação de Pregoeiro

horas; a contadora da Fundação e o coorden

FINEP, sobre gestão de projetos (

coordenador administrativo e a contadora participaram do 

Contabilistas e Orçamentistas Públicos
sobre temas contábeis, jurídicos e administrativo

públicos.  

Em fevereiro de 2012, foi dada posse aos membros do Conselho Curador para o biênio 2012

2013. O quadro abaixo apresenta a sua composição. A presidência do Conselho é exercida por 

Renato Pires.  
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Ao analisar separadamente as despesas das unidades da FIPASE, observa

parcela é destinada ao administrativo da FIPASE, seguido de Supera, Parque Tecnológico, 

CEDINA e, por fim, APL. No anexo, é possível ver o detalhamento dessas despesas. 

Balancete da Despesa Liquidada da FIPASE em 2012. 

O ano de 2012 terminou com um saldo de R$ 3.458.452,19; desse montante, porém, 88% 

correspondem a recursos vinculados ao convênio com a FINEP supracitado e que deverão

gasto em 2013; os outros 12% foram obtidos graças à austeridade dos gastos e são suficientes 

déficit econômico apurado em 2011. 

foi obtido mesmo com a contratação de 10 novos funcionários

à Fundação nova estrutura administrativa e pôs fim a uma antiga recomendação do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo para encerramento dos contratos com prestadores de 

o quadro de pessoal passou de quatro efetivos ao final de 

ao fim de 2012; ao final de 2012 constavam ainda nove estagiários, totalizando uma equipe 

Cabe destacar que os novos funcionários foram alocados para atuarem junto

de profissionais na Fundação: o administrativo-financeiro e o

fim de melhorar os procedimentos administrativos, houve também um investimento em 

treinamentos: membros da Comissão de Licitação fizeram o Curso Completo de 

e Contratos Administrativos, promovido pela Vianna Consultores, com carga de 32 

Curso de Capacitação de Pregoeiro, promovido pela IBRAP, com carga de 8 

horas; a contadora da Fundação e o coordenador do NIT freqüentaram 

, sobre gestão de projetos (para aprimorar, em específico, seus aspectos financeiros); o 

coordenador administrativo e a contadora participaram do Congresso de Técnicos 

Contabilistas e Orçamentistas Públicos, que teve como objetivo proceder à atualização 

sobre temas contábeis, jurídicos e administrativos de imediato interesse para os órgãos 

de 2012, foi dada posse aos membros do Conselho Curador para o biênio 2012

2013. O quadro abaixo apresenta a sua composição. A presidência do Conselho é exercida por 
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Ao analisar separadamente as despesas das unidades da FIPASE, observa-se que a maior 

parcela é destinada ao administrativo da FIPASE, seguido de Supera, Parque Tecnológico, 

s despesas.  

 

desse montante, porém, 88% 

e que deverão ser 

gasto em 2013; os outros 12% foram obtidos graças à austeridade dos gastos e são suficientes 

a contratação de 10 novos funcionários, que trouxeram 

à Fundação nova estrutura administrativa e pôs fim a uma antiga recomendação do Tribunal 

para encerramento dos contratos com prestadores de 

ao final de 2011 para 13 

ao fim de 2012; ao final de 2012 constavam ainda nove estagiários, totalizando uma equipe 

ram alocados para atuarem junto às áreas de, até 

financeiro e o CEDINA. A 

fim de melhorar os procedimentos administrativos, houve também um investimento em 

Curso Completo de 

la Vianna Consultores, com carga de 32 

, promovido pela IBRAP, com carga de 8 

freqüentaram seminário da 

aspectos financeiros); o 

Congresso de Técnicos 

teve como objetivo proceder à atualização 

s de imediato interesse para os órgãos 

de 2012, foi dada posse aos membros do Conselho Curador para o biênio 2012-

2013. O quadro abaixo apresenta a sua composição. A presidência do Conselho é exercida por 

40,00%
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              Quadro 06: Composição do Conselho Curador para 2012/2013 

 

Também em 2012 teve início o mandato da Diretoria Executiva para 2012-2013. Foram 

reconduzidos aos seus postos: Prof. Dr. João Santana da Silva, como diretor presidente; Prof. 

Dr. Antônio Adilton Carneiro, como diretor técnico; e Luciana Maria Souza de Paiva, como 

diretora administrativa-financeira. O Conselho Fiscal, também para o biênio 2012-2013, tem 

como membros Tânia Cristina M. Fernandez (FIESP/CIESP), Prof. Dr. Cláudio de Souza Miranda 

(USP) e Dr. Stênio José Correia Miranda (PMRP).  

  

Instituição Cargo Nome

Conselheiro Antônio Luiz Oliveira  

Suplente Sebastião Aguiar de Azevedo Júnior

Conselheiro Prof.Guilherme Vaz Torres

Suplente Prof.Ariovaldo da Costa Botelho Junior

Conselheiro André Ali Mere 

Suplente Fabiano Augusto Alvarenga Guimarães 

Conselheiro Henrique Ferreira Vezono

Suplente Fabiano Augusto Alvarenga Guimarães 

Conselheiro Adriana Ely França de Melo

Suplente Manuel Euzébio Gomes Filho

Conselheiro Renato Pires da Silva Filho

Suplente Bruno Tessari Cobra

Conselheiro Fernando Antônio Piccolo                                         

Suplente Maria Cláudia Moura Borges

Conselheiro Sueli Aparecida Rodrigues Cavalhero

Suplente Dilson Reinaldo Trisoglio

Conselheiro Nilseleno Martins da Silva

Suplente Patrícia Ferreira Caçador Valladares

Conselheiro Mauro Henrique Lima Prado 

Suplente Jerusa Faria de Oliveira

Conselheiro Dra. Carla Campos Petean Silva

Suplente Dra. Neide Aparecida de Souza Lehfeld

Conselheiro Prof. Dr. Luciano Bachmann

Suplente Prof. Dr. Antonio Cláudio Tedesco

Conselheiro Prof.Dr. Paulo Mazzoncini de A.  Marques 

Suplente Prof. DR. Luiz Antonio Salata (FORP)

Conselheiro Prof. Dr. Osvaldo de Freitas 

Suplente Prof. Dr. Marcelo Dias Baruffi (FCFRP)

USP -FMRP

USP - FCFRP

Prefeitura -Sec. Planejam.

SDEstado de SP

Sind. Da Saúde

Sind. Da Saúde

UNAERP

USP - FFCL

ACI - RP

Barão de Mauá

CIESP

FIESP

Prefeitura -Sec. Fazenda

Prefeitura -Sec. Saúde
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8. Planejamento de atividades 2013 

Apresenta-se, aqui, um breve destaque das ações planejadas pela FIPASE para 2013. Essas 

ações devem ganhar maior visibilidade com o lançamento de boletins informativos com 

periodicidade quinzenal.  

 

8.1. Eventos, cursos e feiras 

Mantendo a tradição, a FIPASE participará das maiores feiras do setor de Saúde da América 

Latina: CIOSP, no fim de janeiro e início de fevereiro; e Hospitalar, no mês de maio. Tanto 

em uma, quanto em outra, o stand será maior que nas edições anteriores, já que empresas do 

APL EMHO e da Supera também estarão presentes como expositoras. No CIOSP serão cinco 

empresas; na Hospitalar, quatro. As empresas estão arcando com parte dos custos do stand, 

de modo a poder contar com espaço próprio (composto por bancadas) para exposição de seus 

produtos e marcas, mas usufruindo de área comum (composta por sala de reuniões, mesas e 

cadeiras).  

A FIPASE comparecerá, também, no XXIII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e 

Incubadoras, promovido pela ANPROTEC, durante o mês de outubro, em Recife. Em conjunto, 

acontecerá a XXX Conferência Mundial da IASP, principal fórum sobre Parques Tecnológicos 

do mundo.   

Planeja-se para 2013, também, a participação na BIO International Convention, maior evento 

de biotecnologia do mundo, que estará em sua vigésima edição e acontecerá, no mês de abril, 

em Chicago, nos Estados Unidos. Ainda, a FIPASE se fará presente no Biopartering Latin 

America. Por fim, pretende-se visitar a feira Medica, em Dusseldorf, na Alemanha, que 

acontecerá no mês de novembro e é o maior evento mundial de negócios do setor médico-

hospitalar, sendo, portanto, uma oportunidade única para conhecimento de novas tecnologias 

e prospecção de parcerias.  

O ano de 2013 contará com um grande evento no mês de novembro. Trata-se da 

BIN@Brazil, que tem FIPASE e Agência USP de Inovação como co-organizadoras. Espera-se 

um público de 200 a 300 pessoas, provenientes de uma dezena de diferentes países. O evento, 

que busca fortalecer uma rede de empreendedorismo e inovação, será composto por 

palestras, sessões de negócios e confraternizações culturais. 

Em 2013, ocorrerá, ainda, o VI Seminário de Rotas Tecnológicas da Biotecnologia. 

Bianual, promovido pela FIPASE em parceria com o IngTec, grupo de pesquisa da FEA RP / USP, 

o evento é um grande fórum de discussões acadêmicas e empresariais sobre biotecnologia. 

Discute-se a possibilidade de realizá-lo conjuntamente à BIN@Brazil. 

Um evento de inauguração do Parque Tecnológico também será promovido, em data 

ainda a definir. Além de celebrar essa conquista, será uma oportunidade de angariar parceiros 

e captar empresas interessadas em ali se instalar.  
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Pretende-se, para 2013, também a realização de novas edições dos Cafés Tecnológicos, de 

modo a propiciar a interação entre empresas incubadas e outras já estabelecidas na região, 

além de promover a discussão de temas de interesse das empresas.  

Também planeja-se a realização de cursos, nos moldes dos promovidos pelo CEDINA em 

2012, sobre temáticas como: escrita de projetos para órgãos de fomento; normas ROHS; boas 

práticas de fabricação e registro de produtos na ANVISA; linux embarcado; programação 

orientada a objeto; interfaces de comunicação GPRS, ethernet e USB; microcontroladores PIC 

18F; cálculo de incerteza de medição; desenvolvimento e manutenção de fontes chaveadas; 

design vetorial; e outros relacionados a engenharia biomédica e tecnologia em saúde.  

 

8.2. Apoio a novos negócios 

Em 2013, terão continuidade as ações de apoio às empresas pré-incubadas, incubadas, 

associadas e em hotel de projetos. Para isso, são previstas reuniões mensais com cada um dos 

projetos atendidos. Ao longo do ano, prevê-se a realização de oito eventos voltados às 

empresas, sendo três rodadas de negócios. Serão aprofundadas as atividades da 

Redemprendia e da Rede de Serviços de Empresas Juniores de Ribeirão Preto e 

região, ampliando a disponibilização de serviços às empresas incubadas. Também em 2013, 

serão implantadas as práticas-chave do CERNE, segundo cronograma aprovado por SEBRAE e 

ANPROTEC.  

Outras ações específicas também são planejadas. Uma delas é a comemoração de 10 

anos da Supera. É provável que isso aconteça atrelado à mudança para o Parque 

Tecnológico e à realização de um novo concurso BioBusiness Brasil. Também prevê-se a 

estruturação de um escritório de internacionalização, que impulsione as parcerias 

internacionais já estabelecidas, dando apoio mais efetivo ao soft landing de empresas, seja as 

internacionais para Ribeirão, seja as ligadas à Supera para o exterior. 

Cabe destacar que em 2013 entra em vigor um novo processo seletivo de empresas. 

Este processo está atrelado à utilização da ferramenta Roiplay de elaboração de modelos de 

negócios. São previstas duas novas chamadas de projetos para pré-incubação e incubação.  

Com relação ao Supera Educa, além de manter a parceira com o Colégio Marista, pretende-se 

ampliar o projeto junto à demais instituições de ensino da cidade. Para isso, seria estruturado 

um núcleo de formação do jovem empreendedor.  

 

8.3. Apoio ao desenvolvimento econômico e tecnológico 

Em 2013, planeja-se uma maior integração dos setores diversos atendidos pela gerência de 

desenvolvimento econômico e tecnológico. A tendência, conforme reuniões que vêm sendo 
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conduzidas junto com a equipe do SEBRAE, é que haja ações que englobem os setores de 

EMHO, software, cosméticos e biotecnologia.  

Essas ações seguirão a linha já trabalhada, envolvendo: busca de recursos públicos para 

desenvolvimento regional; apoio na elaboração de projetos para órgãos de fomento; fóruns e 

cursos; rodadas de negócios; participação em feiras; e divulgação institucional.  

Com relação especificamente ao setor de software, espera-se a aprovação do projeto para 

implantação de Centro de Capacitação Profissional, o que reduziria o gargalo de mão-de-obra 

do setor. No setor de cosméticos, serão realizados cursos em parceria com a Associação 

Brasileira de Cosmetologia. No setor de EMHO, serão intensificados os trabalhos no sentido de 

fomentar a inovação e o desenvolvimento de novos produtos, sobretudo nos segmentos 

prioritários pelo governo federal: chips dedicados à indústria de eletromédicos;  

hemodialisadores; artigos e instrumentos cirúrgicos (instrumental) fabricados com plásticos de 

engenharia, e não pelo método tradicional de indústrias metalúrgicas; equipamentos 

automatizados para diagnóstico; imagens médicas, como receptores, aparelhos de 

ultrassonografia, radiologia digital; tecnologia de materiais. 

Com relação aos serviços tecnológicos, executados pelo CEDINA, espera-se uma melhor infra-

estrutura para que sejam executados, já que haverá a mudança para o prédio do Parque 

Tecnológico.  Também entrarão em operação novos equipamentos de ensaios, adquiridos por 

meio de projeto aprovado junto ao CNPq. Em virtude disso, haverá a adequação de uma das 

salas para ensaios relativos à norma RoHS.  

Planeja-se, também, a capacitação da equipe técnica do CEDINA sobre: medições de 

potência e comprimento de onda em leds, laser, infravermelho e luz em equipamentos de uso 

médico-hospitalar e odontológico; ensaios no tanque acústico para medições de potência e 

segurança de equipamentos de ultrassom; medição de intensidade de vibração em mãos e 

corpo; sistemas embarcados para uso em sistemas médicos; metodologia para realização dos 

ensaios da Diretiva RoHS. A participação na Feira FIEE em São Paulo e nas reuniões 

internacionais da IEC fazem parte do trabalho de capacitação da equipe.  

Nesse sentido, serão elaborados novos projetos para captar recursos para compra de novos 

equipamentos e ampliação da capacidade de operação do CEDINA nas seguintes áreas: 

compatibilidade eletromagnética; radiação ionizante; biotecnologia. A expansão dos serviços 

também pode ser obtida apenas pela adequação de instrumentos; isso será feito com o intuito 

de permitir a realização de ensaios em eletrodomésticos.  

Por fim, planeja-se, para esse primeiro semestre, a acreditação do CEDINA junto ao 

INMETRO, com escopo das normas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 e ABNT NBR IEC 60601-2-2. A 

partir do segundo semestre deverá ser solicitada ampliação do escopo de acreditação do 

CEDINA para as seguintes normas: ABNT NBR IEC 60601-2-5:1997; ABNT NBR IEC 60601-2-

22:1997; ABNT NBR IEC 60601-2-37:2003; ABNT NBR IEC 60601-2-50:2010; IEC 62321; ISO 

5349-2:2001; ISO 2631-1: 2010.  
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8.4. Mudança do vetor de crescimento de Ribeirão 

O ano de 2013 marcará a entrada em operação do Parque Tecnológico de Ribeirão; 

empreendimento, esse, capaz de mudar o vetor de crescimento do município. Nesse sentido, 

estão previstas diversas atividades ao longo de 2013: 

Espera-se, para o primeiro trimestre, a definição de nome, logomarca e identidade 

visual do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Foi contratada a agência Alta Comunicazione 

para desenvolver o serviço. 

No início do segundo semestre de 2013, deve acontecer a inauguração dos prédios da 

Supera e do CEDINA no Parque. Uma vez prontos esses dois prédios, os próximos a serem 

construídos serão o Centro de Negócios e o Núcleo Administrativo. Para isso, porém, ainda 

precisam ser elaborados os projetos de captação de recursos para o Projeto Executivo e, 

posteriormente, para construção dos mesmos. 

Para a instalação das empresas nas áreas destinadas a elas no Parque, será providenciada a 

infraestrutura urbana do empreendimento. Para tanto, a FIPASE tem feito esforços para 

captação dos recursos necessários junto a órgãos públicos e de fomento. Isso permitirá a 

intensificação da prospecção de empresas para instalação no Parque. Os critérios de seleção 

estão em fase de discussão junto ao Conselho Estratégico do Parque Tecnológico.  

 

8.5. Estímulo à inovação e à propriedade intelectual 

Em 2013, está prevista a realização de uma série de atividades do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT); algumas constituem-se em continuidade de ações já desenvolvidas desde 

2011; outras fazem parte dos processos de estruturação e consolidação do NIT.  

Entre as atividades planejadas para o ano de 2013, que representam a continuidade de ações 

já desenvolvidas, podem ser destacadas: Análise de Planos de Negócio da Supera; Consultoria 

na elaboração de Projetos para linhas de fomento; Implementação do Termo de Cooperação 

Técnica com escritórios de Propriedade Intelectual; Participação e auxílio na organização de 

eventos; Participação em cursos e treinamentos; Prestação de Contas à Secretaria de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) – Sistema de Informações sobre Política de Propriedade Intelectual. 

Entre as atividades que representam os processos de estruturação e consolidação do NIT, 

podem ser destacadas:  Implementação da Auditoria Interna de Qualidade no 

CEDINA; Criação de Comitê Técnico-Científico do CEDINA (em conjunto com a 

Coordenação do mesmo); Consolidação do Comitê de Análise Técnico-Científica da SUPERA; 

Desenvolvimento de projetos ligados ao Parque Tecnológico. 
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8.6. Planejamento financeiro e organizacional 

Para 2013, o Orçamento da FIPASE previsto é de R$ 4.430.000,00 um acréscimo percentual de 

89,8%, em relação ao Orçamento inicial de 2012, em razão da ampliação das atividades e 

projetos que a Fundação irá executar em 2013. Este montante é proveniente de repasse anual 

da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, no montante de R$ 4.000.000,00, e mais R$ 

430.000,00 provenientes de receitas patrimoniais e de serviços a terceiros. Também estão 

sendo buscados outros recursos junto a órgãos de fomento e apoio à pesquisa.  

Do orçamento total, aproximadamente 6% deverá ser gasto em investimentos, que em sua 

maioria consistem na aquisição de equipamentos e material permanente para atender as 

necessidades do Parque Tecnológico que, conforme já dito, deve ser inaugurado em julho de 

2013. O restante será usado na manutenção das atividades da Fundação, que incluem desde a 

participação em Feiras, Seminários e Eventos, até pagamento de pessoal, passando pela 

aquisição de materiais de consumo e de serviços de terceiros (como limpeza e segurança).  

O Parque Tecnológico é a unidade que receberá maior aumento de recursos em 2013. Isto 

advém da necessidade de cumprir os objetivos do Parque e, além disso, o determinado em 

convênio que estipulou a FIPASE como entidade gestora. Entre as determinações, está a 

contratação de equipe especializada, o que exigirá alteração na lei de cargos e empregos da 

FIPASE. Esta alteração da lei será proposta pensando-se em uma estrutura que seja suficiente 

para os próximos 10 anos da Fundação.  

Se de um lado a inauguração do Parque trará mais despesas, de outro, espera-se redução de 

custos com aluguel, telefonia e transporte, já que a FIPASE poderá concentrar suas atividades 

no Parque. A título de exemplo, hoje paga-se aluguel da sede administrativa, localizada no 

Jardim Sumaré, e do prédio do CEDINA e da Supera Campos Elíseos, localizados na Av. 

Saudade. Além disso, no futuro, quando houver empresas instaladas no Parque, elas serão 

fonte de receita para a Fundação, por meio da taxa de manutenção a ser paga.   
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8.7. Anexos 
 

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADA DE 2012 

 

 

 

 

 

  

FIPASE SUPERA CEDINA APL PARQUE

Despesas correntes
   Pessoal e encargos sociais
      Salários e gratificações 244.471,23 120.881,42 114.970,70 90.712,14R$  
      Férias Indenizadas 5.657,07 1.272,84
      13º salário 20.344,24 18.683,64 2.600,80 7.637,03
      FGTS 21.296,37 10.489,52 10.081,35 7.867,93
      INSS sobre salários 58.539,54 28.846,23 27.723,83 21.636,82
      PIS 2.717,48       1.311,19   1.260,14   983,49               -             
      INSS sobre serviços contratados 2.319,96

      TOTAL - Despesas de Pessoal e encargos sociais 355.345,88 180.212,00 156.636,82 130.110,25 0,00
   Serviços Contratados
      Serviços de Pessoas Físicas 80.868,18 68.439,36 9.267,17 2.741,78
      Serviços de Pessoas Jurídicas 58.888,66 161.131,57 65.286,39 30.626,61 450.185,00
      Vale transporte 1.880,60 1.076,40 47,59

   Despesas Gerais e Administrativas
      Água e energia 4.054,20 10.604,45 984,70
      Aluguéis 24.432,75 35.949,54 43.145,89
      Refeições 1.145,50 3.020,00 1.080,00
      Limpeza 10.802,86 19.961,00 8.786,68
      Hospedagem 12.195,99 655,53 450,77
      Materiais de consumo 12.795,32 2.546,01 2.514,81
      Gráfica 2.647,41 5.931,00 3.474,45 1.770,00
      Eventos 2.903,21 19.361,37
      Publicações 20.149,96
      Telefone 12.732,50 5.568,55 4.156,74
      Serviços técnicos 1.675,00 7.260,00 380,00
      Software
      Seguro 1.384,00 4.756,50 1.174,00
      Serviços de Seleção
   Tributárias
      Cofins 7.606,87
   Financeiras
      Despesas financeiras 407,10 1.012,37
   Outras despesas
      Restituição de subvenções sociais
      TOTAL - Outras Despesas Correntes 253.666,90 330.159,96 139.873,95 51.518,75 454.696,78
   Despesas de capital
      Aquisições de bens móveis de uso permanente 3.557,42 2.675,02
      Restituição de convênios 168.194,26

      TOTAL - Despesas de Capital 171.751,68 2.675,02 0,00 0,00 0,00
Sub-Total: despesas correntes 780.764,46 513.046,98 296.510,77 181.629,00 454.696,78

FIPASE - FUNDAÇÃO INSTITUTO PÓLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO 
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

A T I V O P A S S I V O 

Títulos 2011 2012 Títulos 2011 2012 

ATIVO CIRCULANTE 
 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

    

  DISPONÍVEL 
 

  DÍVIDA FLUTUANTE 
   Bancos - Conta Movimento 59.170,36 94.596,52   Restos a Pagar 160.406,88 131.105,99 

  Aplicações Financeiras de Liquidez  2.748.468,22 6.210.794,75   Depósitos 3.863,86 17.813,21 

  Realizável 0,00 7.086,24     

Total do Ativo Circulante 2.807.638,58 6.312.477,51 Total do Passivo Circulante 164.270,74 148.919,20 

ATIVO PERMANENTE 
  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Saldo Patrimonial) 
   IMOBILIZADO 

 
  PATRIMÔNIO/CAPITAL 

   Bens móveis 957.910,36 964.142,80    Patrimônio  4.323.838,30 3.274.996,48 

  (-) Depreciação Acumulada -326.281,72 -424.252,44    Resultado do Exercício -1.048.841,82 3.428.452,19 

Total do Ativo Permanente 631.628,64 539.890,36 Total do Patrimônio Líquido 3.274.996,48 6.703.448,67 

        

Total do Ativo Real 3.439.267,22 6.852.367,87 Total do Passivo Real 3.439.267,22 6.852.367,87 
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Receitas correntes

   Patrimonial

      Rendimento de aplicações financeiras 261.804,78

      Rendimento de aplicações financeiras recursos vinculados 33.306,67

   Outras receitas correntes

      Inscrições e apoios ao seminário de rotas tecnológicas 

      Taxa de mensalidades, outras contribuições e prestação de serviços 121.803,39

      Indenizações, restituições e outras receitas 13.453,61

   Transferências de Convênios da União

      Convênio FINEP - Fármacos e Medicamentos 3.039.350,00

Sub-Total: receitas correntes 3.469.718,45

Resultado aumentativo do exercício

   Transferências financeiras recebidas

      Repasse da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 2.275.000,00

   Incorporação de ativos

      Aquisições de bens móveis de uso permanente 6.232,44

      Incorporação de bens móveis de uso permanente recebidos em doação 0,00

      Incorporação de créditos a receber a curto prazo 2.120,00

Sub-Total - resultado aumentativo do exercício 2.283.352,44

Total: Receitas correntes + Resultado aumentativo do exercício 5.753.070,89

FIPASE - FUNDAÇÃO INSTITUTO PÓLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO 
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 
            

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS 

Títulos 2011 2012 Títulos 2011 2012 

RECEITAS     DESPESAS     

ORÇAMENTÁRIAS 541.820,59 3.469.718,45 ORÇAMENTÁRIAS 3.225.730,11 2.226.647,98 

  Receitas Correntes 541.820,59 3.469.718,45   Despesas Correntes 3.010.326,87 2.220.415,54 

    Receita Patrimonial 354.404,42 825.053,17     Pessoal e Encargos Sociais 74.930,06 822.304,94 

    Receita de capital 187.416,17 2.644.665,28     Outras Despesas Correntes 2.935.396,81 1.398.110,60 

        Despesas de Capital 215.403,24 6.232,44 

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.500.000,00 2.275.000,00     Investimentos 215.403,24 6.232,44 

  Interferências Ativas 1.500.000,00 2.275.000,00 
 

    

    Repasse Recebido 1.500.000,00 2.275.000,00 
DESPESA EXTRA-
ORÇAMENTÁRIA 90.834,99 97.970,72 

        Decréscimos Patrimoniais 1.682,91 0,00 

MUTAÇÕES ATIVAS 207.121,64 6.232,44    Baixa de Direitos 1.682,91 0,00 

  Aquisição de Bens e Diretos 207.121,64 6.232,44   Ajustes de Bens, Valores e      

   Aquisições de Bens Móveis 207.121,64 6.232,44   Créditos 89.152,08 97.970,72 

         Depreciação, Amortização e      

RECEITAS EXTRA-        Exaustão 89.152,08 97.970,72 

ORÇAMENTÁRIAS 18.781,05 2.120       

  Acréscimos Patrimoniais 18.781,05 2.120       

   Incorporação de Direitos 18.781,05 2.120       

          
TOTAL DAS VARIAÇÕES 
ATIVAS 2.267.723,28 5.753.070,89 

TOTAL DAS VARIAÇÕES 
PASSIVAS 3.316.565,10 2.324.618,70 

          

RESULTADO  

    

RESULTADO  

    PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 

    Déficit Econômico 1.048.841,82 0,00     Superávit Econômico 0,00  3.428.452,19 

          

TOTAL GERAL 3.316.565,10 5.753.070,89 TOTAL GERAL 3.316.565,10 5.753.070,89 
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Despesas correntes

   Pessoal e encargos sociais

      Salários e gratificações 51.046,35 571.035,49

      Férias Indenizadas 6.929,91

      13º salário 3.784,67 49.265,71

      FGTS 4.392,34 49.735,16

      INSS sobre salários 12.062,82 136.746,41

      PIS 549,79 6.272,30

      INSS sobre serviços contratados 3.094,09 2.319,96

      TOTAL - Despesas de Pessoal e encargos sociais 74.930,06 822.304,94

   Serviços Contratados

      Serviços de Pessoas Físicas 243.094,20 161.316,49

      Serviços de Pessoas Jurídicas 1.124.532,43 766.118,23

      Vale transporte 4.129,90 3.004,59

   Despesas Gerais e Administrativas

      Água e energia 17.601,33 15.643,35

      Aluguéis 106.466,84 103.528,18

      Refeições 4.541,35 5.245,50

      Limpeza 30.808,21 39.550,54

      Hospedagem 9.728,64 13.302,29

      Materiais de consumo 23.206,32 17.856,14

      Gráfica 9.375,00 13.822,86

      Eventos 10.663,40 22.264,58

      Publicações 5.465,52 20.149,96

      Telefone 29.145,55 22.457,79

      Serviços técnicos 5.635,67 9.315,00

      Software 500,00 0,00

      Seguro 8.527,78 7.314,50

      Serviços de Seleção 12.600,00 0,00

   Tributárias

      Cofins 9.653,14 7.606,87

   Financeiras

      Despesas financeiras 1.429,40 1.419,47

   Outras despesas

      Restituição de subvenções sociais 1.278.292,13

      TOTAL - Outras Despesas Correntes 2.935.396,81 1.229.916,34

   Despesas de capital

      Aquisições de bens móveis de uso permanente 207.121,64 6.232,44

      Restituição de convênios 8.281,60 168.194,26

      TOTAL - Despesas de Capital 215.403,24 174.426,70

Sub-Total: despesas correntes 3.225.730,11 2.226.647,98

Resultado diminutivo do exercício

   Desincorporação de ativos

      Baixa de créditos a receber 1.682,91 0,00

   Ajuste de bens, valores e créditos

      Depreciação 68.481,48 77.300,12

      Amortização 20.670,60 20.670,60

Sub-Total - resultado diminutivo do exercício 90.834,99 97.970,72

Total: Despesas correntes + Resultado diminutivo do exercício 3.316.565,10 2.324.618,70


