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Fipase: pensada para promover o desenvolvimento regional 
 

Pensar e promover o desenvolvimento econômico regional, aproveitando-se da vocação natural do 
município e região para a saúde. Com este intuito e a partir do estímulo de pesquisadores da USP, 
em 2001, foi criada pela Prefeitura de Ribeirão Preto a Fipase – Fundação Instituto Polo Avançado de 
Saúde, responsável pela gestão da marca Supera, que dá nome ao Parque Tecnológico de Ribeirão 
Preto, à Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e ao Centro de Tecnologia. 
 
A Incubadora, primeiro projeto a sair do papel, foi criada em 2003 dentro do campus da USP. Dois 
anos depois, ao mesmo tempo em que a Fipase iniciou o apoio às indústrias de equipamentos 
médico-hospitalares e odontológicos para a consolidação de um Arranjo Produtivo Local, a Supera 
Incubadora de Empresas inaugurou sua segunda unidade, localizado no Hemocentro de Ribeirão 
Preto e com foco em empresas voltadas à biotecnologia. 
 
O apoio às empresas do APL permitiu que alguns gargalos do setor fossem identificados: entre eles, 
o baixo grau de inovação de muitas empresas e as dificuldades para testes e certificação de 
produtos. Assim, em 2010, a Fipase criou o Cedina, hoje chamado de Supera Centro de Tecnologia, 
que atua, sobretudo, no segmento de eletromédicos. 
 
No apoio aos empreendedores, a Fipase identificou a necessidade do suporte continuado após a 
graduação das startups da Incubadora de Empresas e de se criar um habitat de inovação mais 
complexo. Foi assim que a Fipase deu início aos estudos para implantação do Supera Parque de 
Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, empreendimento inaugurado em 2014.  
 
Hoje, além do apoio aos negócios do setor de saúde, a Fipase posiciona-se como uma Instituição de 
Ciência e Tecnologia que estimula a geração de negócios inovadores e o desenvolvimento de 
empresas de base tecnológica, sobretudo – mas não exclusivamente, nas áreas da saúde, 
biotecnologia, bioenergia e software. Também atua com o objetivo de difundir uma cultura 
empreendedora e criativa para o município, na expectativa de gerar impactos econômicos e sociais. 
 
Ao longo deste relatório, são apresentados os resultados das ações da Fipase em 2014 e o 
planejamento para 2015. Com apoio da Prefeitura Municipal (repassadora de orçamento à Fipase), 
parceria com a USP e buscando recursos em secretarias estaduais, ministérios e órgãos de apoio à 
pesquisa, como FAPESP e CNPq, espera-se uma ampliação dos projetos neste ano.   
 
Ao final do documento, estão inseridas as tabelas referentes às metas inclusas na LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura) e os respectivos resultados obtidos. (Ver anexo 1 e 2) 
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Participação em eventos consolida a marca Supera 
 

Com objetivo de consolidar a marca Supera, divulgando Ribeirão Preto como referência em negócios 
da saúde, a Fipase estabeleceu um calendário de participação em feiras e convenções nacionais e 
internacionais. A participação é propícia para contatos profissionais e a oportunidade para que as 
empresas ligadas aos APLs apoiados pela Fundação e assistidas pela Incubadora de Empresas, 
possam expor seus produtos, conhecer tecnologias, buscar fornecedores, além de vislumbrar novas 
oportunidades de negócios.  

 

Participação no 32ª CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo 

 

Neste sentido, o primeiro evento com a participação da Fipase em 2014 foi o CIOSP (Congresso 
Internacional de Odontologia de São Paulo), considerado o maior da América Latina, com 
participação de mais de 70 mil visitantes, 400 expositores de 15 diferentes países. A participação da 
Fipase como expositora permitiu a presença de empresas do APL, por meio do rateio de despesas e 
compartilhamento de áreas comuns, reduzindo o investimento necessário para a participação.  
 

 
Participação na Hospitalar 2014 
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Em maio, a Fipase participou da Hospitalar – terceiro maior evento mundial de negócios da área da 
saúde, com mais de 1,2 mil expositores e cerca de 100 mil visitantes. A marca Supera ocupou um dos 
dez espaços da ilha destinada às empresas do APL da Saúde que, por sua vez, contaram com 
subsídios do SEBRAE. Foram realizadas reuniões com empresas de Estados Unidos, Argentina e de 
outros estados brasileiros, interessadas em se instalar no Supera Parque. 
 

 

Participação na BIO International Convention – Junho 

Em setembro, a Fundação participou do XXIV Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e 
Incubadoras de Empresas, realizado pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec), em Belém (PA). Em paralelo, a Fipase participou do EU-
Brazil Technology and Innovation Forum & Tour of Brazil,  com foco na troca de experiências entre 
instituições brasileiras e europeias e prospecção de negócios. A Fundação teve as despesas pagas 
pela Anprotec e B.BICE+ (realizadores do fórum), em virtude das contribuições que poderia levar ao 
encontro. Foram realizadas reuniões com embaixadas, universidades e outros parques tecnológicos.  
 
A BIN@Sheffield, realizada em novembro na Ingleterra, também contou com a participação da 
Fipase. O objetivo é fortalecer uma rede que une atores de inovação de Brasil, Portugal e Reino 
Unido. No evento, houve sessões de capacitação em gestão de tecnologia e  encontros que 
resultaram em parcerias, entre elas uma em fase de negociação com uma empresa britânica que 
trabalha para multinacionais prospectando inovações junto as startups. Em 2013, o mesmo evento foi 
realizado em Ribeirão Preto, por Fipase e Agência USP de Inovação.  
 
No mesmo mês, a Fundação esteve na Medica, em Dusseldorf (Alemanha), maior encontro mundial 
de negócios em saúde, com 4,5 mil expositores, distribuídos em 17 pavilhões, e mais de 130 mil 
visitantes de mais de 120 países. A participação, viabilizada por meio de uma parceria com a ABIMO 
e apoio da APEX, possibilitou que empresas do APL pudessem utilizar o estande da Fipase como 
base para visitação na feira, prospectando parceiros, fornecedores e também pudessem realizar 
benchmark. Neste evento, merecem destaque os contatos realizados com agências de 
desenvolvimento de diversos países, com clusters alemães de microtecnologia e de equipamentos 
médicos e consultorias que realizam matchmakings tecnológicos.  
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Participação na Medica 

 
Em 2014, destacam-se ainda eventos nos quais representantes da Fipase participaram como 
palestrantes. Entre eles: Fórum de Debates Brasilianas - A indústria da saúde no Brasil, realizado em 
São Paulo; Semana de Gestão e Tecnologia da FHO-UniAraras, em Araras; ENIFarmed - Encontro 
Nacional de Fármacos e Medicamentos, realizado em São Paulo; Congresso ABVCAP, realizado em 
Sorocaba; Sinpospq - Simpósio Internacional de Pós-Graduação e Pesquisa, realizado em Ribeirão 
Preto. São eventos que promovem os projetos da Fundação, ajudando a consolidar Ribeirão como 
referência em inovação e negócios.  
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Supera Parque é marco para o desenvolvimento tecnológico de RP  
 

Um dos três primeiros parques tecnológicos a conseguir o credenciamento definitivo junto ao Sistema 
Paulista de Parques Tecnológicos, da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo, o Supera Parque de Inovação e Tecnologia foi inaugurado em março de 2014. 
Atualmente, são 92 projetos de parques existentes no Brasil, divididos em fase de projeto, 
implantação e consolidação. 
 

 
 

Inauguração do Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto 
 

 
A inauguração, com presença do governador Geraldo Alckmin, foi um marco no desenvolvimento 
tecnológico da região de Ribeirão Preto, uma vez que o habitat de inovação incentiva a criação e a 
consolidação de empresas de base tecnológica inovadoras, por intermédio de uma maior interação 
entre universidades e empresas. O Parque está instalado dentro do campus da Universidade de São 
Paulo, em uma área de 378 mil m², e é resultado da parceria entre a Universidade e a Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto, com gestão da Fipase. 

 

Supera Parque de Inovação e Tecnologia  

Com o projeto de implantação dividido em três fases, a inauguração representa a execução da fase 
um, com implantação das âncoras tecnológicas e empresariais (Supera Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica, Supera Centro de Tecnologia e Supera Centro de Negócios). As fases dois e três, 
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em andamento, consistem na elaboração do projeto executivo, licenciamento e urbanização de área 
de 150 mil m² para a instalação das empresas em lotes individuais. 

Para a segunda fase, a Fipase captou recursos junto a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e 
contratou uma empresa para a realização do projeto executivo e licenciamento ambiental. A 
contratação se deu via licitação pública. Por meio de emenda parlamentar, também já foram captados 
recursos do MCTI para a urbanização de uma parcela da área.  

Já a terceira fase consiste nas construções do Núcleo Administrativo e da Supera Aceleradora de 
Empresas. Os projetos dos prédios já estão prontos e a Fipase busca recursos financeiros para 
viabilizá-los. 

Parque permite ampliação dos trabalhos 

Os esforços iniciados em 2001 com a criação da Fipase foram consolidados em 2014. O ano marcou 
grandes mudanças para a marca Supera e resultou no reconhecimento pelos trabalhos 
desenvolvidos. 

Este é o caso da Incubadora de Empresas que ganhou nova sede, no Supera Parque, com 
capacidade para receber até 60 empresas, e que teve um ano de crescimento e reconhecimento. A 
Incubadora recebeu um grande número de projetos interessados em participar do processo de 
seleção e instalação no Parque. 

 

Open Space – Supera Parque 

Além disso, a Incubadora recebeu o reconhecimento do excelente trabalhado desenvolvido, por meio 
de prêmios que a identificam como uma das melhores incubadoras do Brasil e uma das dez melhores 
da América do Sul.  Os prêmios serão detalhados no capítulo referente a Incubadora de Empresas. 

Em paralelo, foi criado no Parque o Supera Centro de Negócios, com objetivo de atrair empresas já 
consolidadas e abrigar empresas egressas da Incubadora, servindo como uma fase intermediária 
para que as empresas possam, posteriormente, se instalar nos lotes individuais. 

Para o Supera Centro de Tecnologia foi um ano de ampliação dos projetos com aprovação de 
convênios, além de uma parceria com a Lego, com a criação de uma oficina de robótica estudantes.  



                                                                                                                             

Para o ano de 2015 espera-se o térm
de uma empresa para início das obras de urbanização inicial da área dos lotes, captação de recursos 
para a construção do núcleo administrativo do Parque e da Supera Aceleradora de Empresas. As
como a continuidade de prospecção de empresas para instalação no Parque. 

Parque recebe o maior evento de startups do mundo.

Criado em 2007, o Startup Weekend tem a missão de inspirar, educar e dar suporte a indivíduos, 
equipes e comunidades. Desde ent
países, com mais de 8.000 startups criadas.

Participantes do Startup Weekend no Supera Parque

Em 2014, aconteceu a primeira edição do evento em Ribeirão Preto. O
setembro 120 participantes, que propuseram 60 novas ideias, 
final de semana, os participantes receberam mentorias, construíram o modelo de negócios baseado 
na metodologia Canvas e validaram as ideias junto ao segmento de cliente

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

se o término do projeto executivo e licenciamento ambiental, contratação 
de uma empresa para início das obras de urbanização inicial da área dos lotes, captação de recursos 
para a construção do núcleo administrativo do Parque e da Supera Aceleradora de Empresas. As
como a continuidade de prospecção de empresas para instalação no Parque.  

Parque recebe o maior evento de startups do mundo. 

Criado em 2007, o Startup Weekend tem a missão de inspirar, educar e dar suporte a indivíduos, 
Desde então, já aconteceram mais de 1.500 eventos em cerca

, com mais de 8.000 startups criadas. 

 

Participantes do Startup Weekend no Supera Parque 

Em 2014, aconteceu a primeira edição do evento em Ribeirão Preto. O Supera Parque 
que propuseram 60 novas ideias, das 15 foram selecionadas. Durante o 

os participantes receberam mentorias, construíram o modelo de negócios baseado 
na metodologia Canvas e validaram as ideias junto ao segmento de clientes. 
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Fortalecimento da economia regional via Arranjos Produtivos Locais 
 

A tendência mundial de governos assumirem os Arranjos Produtivos Locais (APLs), ou cluster, com 
uma abordagem estratégica para promover o desenvolvimento econômico, mostra que as políticas 
são mais efetivas se a vocação regional é aproveitada e direcionada a um grupo de empresas, 
principalmente quando se quer atingir as micros e pequenas. Considera-se que o aprendizado 
coletivo e o capital social, integrando empresas, instituições de ensino e pesquisa, dentre outros, 
contribui para a competitividade e gera inovação.  

Os APLs da Saúde e do Software de Ribeirão Preto são consolidados e reconhecidos no Brasil e no 
exterior e cumprem os requisitos para que se caracterize um arranjo produtivo local: concentração de 
empresas daquele segmento econômico em determinada região; existência de ações coletivas e 
interação entre as empresas; presença de uma governança da qual participem empresários, 
entidades de classe e poder público. 

 

Encontro de empresários do APL da Saúde em fevereiro de 2014 

Com a formalização da Associação de Empresas do APL da Saúde em 2014 -  entidade jurídica que 
conta com cerca de 50 associados, possibilitou-se a cooperação entre os atores e o engajamento das 
empresas em eventos e treinamentos. A Associação conta com representantes dos setores de 
equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, cosméticos, saúde animal, fármacos e 
biotecnologia, e com um gerente executivo que coordena ações dos grupos de trabalho em assuntos 
comerciais, regulatórios, de recursos humanos, compras e finanças, tendo a Fipase como parceira.  

Ao longo do ano, as empresas ligadas ao APL participaram de feiras nacionais e internacionais e de 
rodada de negócios da APEX coordenada pela ACIRP. Foi promovido o Seminário Financiamento da 
Inovação da Indústria da Saúde, com palestras de BNDES, FINEP, DesenvolveSP e Fipase, e o 
Fórum de Competitividade da Indústria Odontológica, em parceria com a ABDI.  
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Centro de Capacitação Profissional em Software 

Já o APL de Software teve, como grande conquista em 2014, a inauguração do Centro de 
Capacitação Profissional em Software. O projeto, com o intuito de reduzir o gargalo de mão de obra 
no setor, foi resultado de um convênio firmado entre a Fipase e a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, que arcou com a maior parte dos 
investimentos.  

Com a inauguração do Centro, a sede do PISO - Polo Industrial de Software, associação com cerca 
de 45 empresas do setor e que operacionaliza o Centro, transferiu-se para o Supera Parque. 
Inaugurado em agosto, o Centro teve em sua programação: Curso de Formação em C#, Workshop 
Cloud IBM Softlayer e atualização profissional de colaboradores de empresas. A Fipase apoia o PISO 
na busca de auxílio para custeio de novas capacitações.  

Ainda em 2014, com objetivo de ampliar a oferta de mão de obra qualificada, os APLs participaram da 
discussão dos cursos e seus conteúdos programáticos da unidade Ribeirão Preto da FATEC, que 
entrará em operação em meados de 2015. Alinhados aos APLs, devem ser instalados os cursos 
tecnológicos em sistemas biomédicos e em gestão de tecnologia da informação. 

O APL da Saúde conta com mais de 150 empresas, que empregam em torno de 5 mil pessoas. Em 
2014, um levantamento com uma amostra de 12 empresas mostrou crescimento de 41% no 
faturamento (deve-se relativizar, porém, que esse crescimento é superestimado comparado à média 
do setor, já que as empresas que participaram do estudo estão entre as de maior projeção).  

No APL de Software são aproximadamente 100 empresas e mais de 2 mil empregos. Entre as 
empresas do PISO, o crescimento médio foi de 9,2% no ano de 2014 comparado ao anterior.  
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Supera recebe maior número de projetos para incubação 
 

A mudança para o Supera Parque de Ribeirão Preto deu início a uma nova fase para a Incubadora de 
Empresas, concentrando as atividades em uma única unidade e marcando o encerramento das 
atividades das unidades Campos Elíseos, Hemocentro e Campus USP. A partir das novas 
instalações, equipe de gestão e empreendedores passaram a contar com um espaço físico moderno, 
mais adequado às suas necessidades e preparado para a expansão planejada para a Incubadora. 
(Ver anexo 3 sobre o Conselho Administrativo) 

O prédio atual possui capacidade para 60 empresas, em salas de 40, 60 e 80 metros quadrados. A 
Supera Incubadora ganhou também espaços inovadores como o Open Space - sala compartilhada 
por até 16 projetos pré-residentes, e passou a oferecer para os empreendedores uma biblioteca 
multifuncional, sala de reuniões, auditório para até 80 pessoas e áreas de convivência, além de 
infraestrutura para suas atividades. 

A mudança também resultou em uma maior exposição da Incubadora para o ambiente externo. 
Assim, o número de pessoas interessadas no processo de seleção para a incubação aumentou, 
sendo o maior desde a criação da Incubadora. Isso também gerou a aproximação de interessados em 
contribuir e cooperar com este ambiente de inovação. 

Ao todo, foram realizadas duas rodadas de seleção de empresas, com aprovação de 10 projetos nas 
modalidades de pré-residência, residência e associação.  A incubadora encerrou o ano com 13 
empresas pré-residentes, 14 residentes e 5 associadas; além de 8 empreendimentos instalados no 
Centro de Negócios, também suportados pela equipe gerencial da Supera Incubadora. (Ver anexo 4 
– Empresas Incubadas) 

Reconhecimento 

O trabalho desenvolvido pela Incubadora recebeu dois importantes reconhecimentos em 2014: ficou 
na 8ª posição segundo o “University Business Incubator Index – Global Benchmark 2014”, na 
categoria “South America Top 10”; além de ter ficado entre as três melhores do país de acordo com o 
“Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador”, categoria “Incubadora de Empresas orientada 
para a geração e uso intenso de tecnologia”, da ANPROTEC. 

Supera em números 

Os números apresentados pelas empresas no decorrer de 2014 representam um ano de grandes 
avanços e conquistas. O faturamento total foi de R$17.561.503,09, valor consideravelmente maior 
que o observado no ano anterior (R$ 4,9 mi). Além disso, as empresas captaram R$ 3.133.324,51 
junto aos órgãos de fomento, como FAPESP, CNPq e FINEP.  

Em 2014, foram gerados 134 novos postos de trabalho, empregando não apenas funcionários, mas 
também estagiários e bolsistas. Com relação ao conhecimento gerado, ao todo foram publicados 36 
artigos, com a participação de membros das empresas em mais de 35 congressos. (Ver anexo 5) 
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Serviços de apoio e eventos 

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento das empresas através de novas oportunidades de 
negócios e parcerias, a Supera Incubadora realizou a aproximação das incubadas com diversos 
fundos de investimentos e grandes empresas, como Vox Capital e Trivellà, Gnatus, Hospital Albert 
Einstein, Samsung e Natura, respectivamente. 

 

Café com Empreendedores 

Destaca-se a realização da “I Semana Supera de Empreendedorismo e Inovação”, realizada nos dias 
23 e 24 de julho em comemoração aos 11 anos da incubadora. Foram realizadas diversas palestras, 
rodadas de negócios e mesas redondas. No decorrer do ano, muitos outros eventos ocorreram de 
modo a propiciar oportunidades às empresas, como o “IBM Day”, e também maior contato entre os 
próprios empreendedores, como o “Café com Empreendedores”.  

Supera Educa 

O projeto Supera Educa, desenvolvido desde 2011, em parceria com instituições de ensino, tem 
envolvido alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental e 1º anos do Ensino Médio, em projetos de 
empreendedorismo. O Supera Educa é inspirado na Escola da Ponte, em Portugal, que tem a 
metodologia pautada no conceito sem muros, sem professor. 

Neste projeto, os alunos são estimulados a desenvolver conceitos de empreendedorismo, produzir 
modelos de negócio e explicar um negócio hipotético. Todos passam por uma avaliação e os que têm 
maior destaque são incubados durante um ano em um espaço com apoio de monitores. Atualmente, 
o projeto é conduzido em parceria com o Colégio Marista de Ribeirão Preto. Em 2014, surgiram 21 
ideias de produtos e serviços e, destas, 10 foram incubados e receberam monitoria.  
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Supera amplia atuação internacional 
 

O ano de 2014 marca também a criação do Supera International Office, escritório criado com objetivo 
de ampliar a atuação internacional do Supera Parque de Inovação e Tecnologia por meio de 
colaborações com instituições estrangeiras como incubadores, parques tecnológicos, universidades, 
entre outros. Criado em setembro, o International Office promoveu a assinatura de diversos 
memorandus of understanding (MoUs). 

Os objetivo dos MoUs é promover ações em comum entre entidades, como o compartilhamento de 
informações, colaboração em tecnologias, investimentos e joint ventures . A Fipase, que já possuía 
diversos MoUs assinados, ampliou sua atuação e, por meio do escritório, promoveu novos acordos: 
DNA Cascais, Instituto Politécnico de Setúbal, TAGUSPARK (todos de Portugal) e WelfareTech 
(Dinamarca). Esses MoUs permitem que se use as bases desses parceiros para prospectar 
tecnologias oportunidades de negócios no exterior.  

Além dos MoUs, o International Office também propôs acordos de cooperação com diferentes 
instituições, de modo a facilitar o processo de internacionalização das empresas. São elas: Strategic 
Allies (Inglaterra) e Drummond CPallc (Brasil). 

Um dos grandes pilares do Supera International Office é o programa de softlanding, voltado para 
empresas estrangeiras interessadas em oportunidades no Brasil. O programa permite que empresas 
entrem ou expandam seu negócio em um novo país ao serem introduzidas às melhores práticas e à 
cultura de forma mais efetiva.  

Nesse sentido, os serviços prestados pelo International Office são: assistência técnica 
(procedimentos administrativos); assistência na busca de parcerias locais, regionais, nacionais e 
internacionais; acesso à rede de contatos de empresas locais, regionais, nacionais e internacionais; 
facilitação do acesso às autoridades e empresas locais (universidades, câmaras de comércio, 
prefeitura, etc.); reuniões com empresários locais e organizações focando o estabelecimento de 
novos contatos e fornecedores de serviços, e também o encorajamento para acordos de cooperação 
e joint ventures; auxílio na busca de acomodação e auxílio em necessidades diárias, dentre outros 
serviços que a empresa possa necessitar. 

Duas empresas estão passando pelo programa de softlanding: a chinesa AYU Global Resources, que 
trabalha com transformação de resíduos como pneu e plástico em fontes de energia; e a belga 
DIAGAM, altamente especializada em pesquisa e desenvolvimento de nanotecnologia produzindo 
reagentes para procedimentos de diagnósticos médicos. 

Além do programa de softlanding, o Supera Parque também participa de programas de intercâmbio 
tanto para enviar quanto para receber empreendedores. Um exemplo é o programa CONNECT1, de 
intercâmbio entre Europa e Brasil que visa o apoio ao crescimento de empreendedores e PMEs por 
meio do desenvolvimento de uma visão internacional e competitiva do seu negócio. 

                                                           
1
 http://www.eubrazilconnect.com 
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Representantes do International Office e AYU Global 

Em 2014, também foram realizados diversos encontros com consulados interessados em conhecer o 
Parque Tecnológico e viabilizar parcerias. Esses encontros já renderam frutos, como evento realizado 
em conjunto com o Consulado da Suíça, SWISSHub e ACIRP em dezembro de 2014, no Parque, que 
contou com a presença de aproximadamente 40 empresários da incubadora, centro de negócios e 
APLs.   

O International Office também realizou aproximação com o consulado da Bélgica, Espanha, Portugal, 
Inglaterra, Holanda, Romênia, França e Áustria. O Departamento de Relações Internacionais da 
ACIRP tem sido um parceiro neste processo.  
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Centro de Tecnologia ganha novo espaço e oferece novos serviços 
 
O Supera Centro de Tecnologia inicou uma nova etapa em 2014 com a mudança para o Supera 
Parque de Inovação e Tecnologia, em março. A mudança exigiu cuidados especiais, uma vez que os 
equipamentos requerem instalações dedicadas para que operem conforme suas normas.  
 
Entre as adequações necessárias, destacam-se: as instalações elétricas dos novos laboratórios; dos 
gases do laboratório de química; e do sistema dear comprimido. Além disso, foram definidos os 
layouts dos laboratórios em função de aspectos normativos, contemplando também a instalação de 
novos equipamentos adquiridos por meio do convênio com o CNPq. 
 
Contratado pelo programa Sebraetec, por intermédio do Sebrae, o Centro de Tecnologia desenvolveu 
um circuito miniaturizado para controle de um motor, que tem como objetivo a criação de uma 
furadeira ortoética elétrica para uma empresa do APL. Encerrado com sucesso, o projeto recebeu 
avaliação positiva da empresa.  

 

Laboratório do Centro de Tecnologia 

 
Expansão 

Para ampliar a atuação do Centro de Tecnologia, sua equipe técnica trabalha no sentido de identificar 
as principais demandas do setor produtivo relacionadas à infraestrutura laboratorial, desenvolvendo 
projetos para captação de recursos junto às agências de fomento dos governos estadual e federal.   
 
Em 2014, foi executada a primeira etapa do convênio assinado com o Ministério da Saúde para 
implantação de laboratórios de raios x. A equipe técnica do Centro de Tecnologia passou, durante 
três meses, por treinamentos semanais no IEE, em São Paulo.  
 
Aprovado há cerca de dois anos junto à Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Governo do Estado de São Paulo, em 2014 teve início por parte da Secretaria a compra 
dos equipamentos para o laboratório de ensaios de compatibilidade eletromagnética, cuja elaboração 
dos editais contou com apoio da equipe do Centro de Tecnologia.  

Para acelerar o processo de acreditação dos laboratórios junto ao INMETRO, em 2014 o Centro de 
Tecnologia estabeleceu parcerias com empresas para desenvolvimento da dos protocolos de 
ensaios. Nesse sentido, a empresa Deltronix auxiliou na documentação para ensaios de bisturis 
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eletrônicos e a Olidef para ensaios em berços aquecidos, incubadoras neonatais e equipamentos de 
fototerapia. Outras tarefas cumpridas pela equipe do Centro de Tecnologia para permitir a acreditação 
incluíram: auditoria interna; elaboração de planos de ação visando a melhoria do sistema de gestão 
da qualidade; desenvolvimento de protocolos de ensaios para a terceira edição da norma geral; 
comparação interlaboratorial com o IPT para avaliação de ensaios ópticos; comparação 
interlaboratorial com o IEE para avaliação de ensaios mecânicos, elétricos e térmicos. 

Destaca-se, ainda, o convênio desenvolvido entre o Centro de Tecnologia e o Laboratório de 
Bioengenharia da USP, com apoio da Agência USP de Inovação, para integrá-lo ao Parque 
Tecnológico. O convênio, em tramitação na USP, servirá de modelo para integração de outros 
laboratórios da USP ao Parque. 

 

 

Oficina de Robótica em parceria com LEGO 

Em parceria com a Lego, foi inaugurado, em setembro, um laboratório para a realização de oficinas 
de robótica. Em dois meses de atividade, foram realizadas 26 oficinas, com 438 alunos provenientes 
em sua maior do ensino público. As oficinas estimulam a criatividade dos alunos e o interesse por 
tecnologia, com princípios de matemática e física.  

Entre experts da IEC 

O Supera Centro de Tecnologia conquistou, em 2014, assento entre os experts da IEC – International 
Electrotechinical Commission, sendo o representante brasileiro dos grupos de trabalhos 
internacionais relacionados às camas hospitalares e mesas de cirurgia. Também neste ano, 
participou do processo de nacionalização de dezenas de normas técnicas relacionadas a 
equipamentos eletromédicos, o que permite profundo conhecimento das normas técnicas, além de 
criar uma network com especialistas em aspectos regulatórios. 

O número de serviços prestados em 2014 foi menor do queo previsto no planejamento realizado em 
2013, em virtude da mudança de prédio, estruturação dos laboratórios e adequação da 
documentação do INMETRO para o novo endereço.  
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Núcleo de Inovação Tecnológica e a Política de Inovação 
 

Ações voltadas ao desenvolvimento tecnológico, à propriedade intelectual e à transferência de 
tecnologia marcaram o ano do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), o que resultou em um trabalho 
conjunto com as gerências da Fipase e com o Supera Centro de Tecnologia. 

Durante o ano, o NIT trabalhou na orientação sobre as principais linhas de fomento e no auxílio ao 
desenvolvimento de propostas para submissão. Também prestou esclarecimentos de dúvidas 
referentes à prestação de contas, à elaboração de pedidos de reconsideração e à elaboração de 
modelos de gerenciamento de projetos. Ao todo, 15 empresas foram atendidas para a elaboração de 
propostas, o que resultou na captação de R$ 1.712.324,51 em recursos não reembolsáveis junto a 
órgãos como CNPq e FAPESP. 

O NIT também auxiliou empresas no que diz respeito ao registro de marcas, orientando, executando 
e acompanhando a submissão de propostas. Também prestou assistência em questões relacionadas 
a pedidos de patentes, com orientações preliminares sobre aspectos legais e procedimentos ligados à 
propriedade intelectual. 

 
Palestra “A Importância da Proteção da Propriedade Intelectual” 

 

Em alguns casos, devido à complexidade da demanda, o NIT estimulou o contato entre a empresa e 
prestadores de serviços na área de propriedade intelectual, o que inclui os escritórios que 
estabeleceram parcerias com a Fipase em 2013. Também promoveu palestra com representantes da 
Clarke Modet & Co. e da Di Blasi, Parente & Associados sobre “A importância da proteção da 
Propriedade Intelectual”, durante a I Semana Supera de Empreendedorismo e Inovação (julho). 

Durante o ano, o NIT deu início a um maepamento das condições de oferta dos laboratórios e centros 
de pesquisa da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, cujo objetivo é identificar 
as principais competências do meio acadêmico e suas linhas de pesquisa. 

Foi também responsável pela prestação de contas à Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), sobre a política de propriedade 
intelectual da Fipase. A prestação de contas se deu por meio do preenchimento do Formulário para 
Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas e Tecnológicas do 
Brasil (FORMICT). 

Em apoio à Incubadora, o coordenador do NIT, no papel de coordenador do Conselho Técnico 
Científico (CTC) da Fipase, foi responsável pela emissão de pareceres técnico-científicos para as 
propostas de incubação, auxiliando o Conselho da Supera e a equipe da incubadora nos dois 
processos seletivos de 2014. 



                                                                                                                                                    20 
 

 

O NIT também atuou junto ao Centro de Tecnologia, sendo o seu coordenador  o Avaliador Líder na 
auditoria internada realizada no Centro, cujo objetivo foi verificar e avaliar o sistema de gestão da 
qualidade e operações técnicas e administrativas, para obtenção da acreditação do INMETRO. 

Em 2014, o NIT teve um projeto aprovado junto ao CNPq para sua reestruturação e consolidação. 
Este projeto permitirá o aperfeiçoamento de boas práticas de proteção à Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia. Os R$ 151.500,00 do projeto serão utilizados na aquisição de material 
permanente, em programas de capacitação dos membros do NIT e na contratação de dois bolsistas.  
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Mudança para o Supera Parque traz novo cenário administrativo para FIPASE 
 

A mudança para as novas instalações no Supera Parque de Inovação e Tecnologia permitiu uma 
maior integração da equipe. O compartilhamento de espaços entre gerentes, técnicos e pessoal 
administrativo aumentou a comunicação e permitiu maior acompanhamento sobre os trabalhos. No 
aspecto financeiro, se por um lado não há mais despesas com aluguel de prédios, de outro, 
aumentou-se o custo com manutenção patrimonial.  

 

Acesso de entrada ao Supera Parque 

Em 2014, a principal fonte de recursos para custeio da Fipase foi a Prefeitura Municipal de Ribeirão 
Preto, seguida de receitas próprias (taxas cobradas das empresas incubadas e de serviços do Centro 
de Tecnologia e rendimentos em aplicações financeiras). Outros recursos são provenientes de 
convênios, com Ministério da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovaçãode São Paulo e Sebrae. 

No total, a Fipase teve receitas de R$ 5,65 milhões. Deste total, foram gastos R$ 4,34 milhões, 
distribuídos entre pessoal e encargos sociais (35% do montante), despesas de custeio (44%) e 
investimentos (21%). Os desembolsos em 2014 foram 74% superiores aos do ano anterior. Este 
aumento deve-se ao início das atividades do Parque Tecnológico e investimentos previstos em dois 
convênios: para Implantação do Centro de Capacitação em Software, firmado com a Secretaria de 
Desenvolvimento do Estado de São Paulo; e de Fármacos e Medicamento, firmado com a FINEP. 

O saldo orçamentário de R$ 1,31 milhão deve ser empregado na aquisição de equipamentos,  
investido no custeio do Supera Parque e para a contratação de novos funcionários, previstos em 
Processo Seletivo realizado em 2012. Entre as unidades, a maior parcela do orçamento foi destinada 
a gestão da Fundação, seguida do Supera Parque, Supera Centro de Tecnologia, Supera Incubadora 
de Empresas e, por fim, APL (conforme anexo 9). 

Ao final de 2014, o quadro de pessoal contava com 14 colaboradores efetivos, um colaborador 
voluntário, além de 11 estagiários, totalizando 26 membros. Além disso, o ano marcou a 
recomposição do Conselho Curador, com a presidência a cargo de Renato Pires da Silva Filho e vice-
presidência do Prof. Dr. Osvaldo de Freitas (ver anexo 6). 

A equipe do departamento administrativo e financeiro participou de treinamentos, como os 
promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Secretaria do Tesouro Nacional e 
Secretaria Municipal da Fazenda de Ribeirão Preto. As participações nestes eventos tiveram como 
objetivo capacitar e atualizar a equipe, bem como desenvolver e aprimorar procedimentos internos. 
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Licitações 

A Comissão de Licitações da Fipase (verificar anexo 7) realizou, ao longo do ano: 39 (trinta e nove) 
processos licitatórios, sendo: 8 (oito) convites de preços,  2 (duas) concorrências públicas, para 
seleção de empresas para o centro de negócios, 4 (quatro) dispensas de licitação, 7 (sete) 
inexigibilidades, 15 (quinze) pregões presenciais e 3 (três) tomadas de preço, para contratações e 
fornecimento de materiais, serviços e equipamentos, principalmente para o Supera Parque, (ar 
condicionado, persianas, serviço de portaria e vigilância, serviços de limpeza, zeladoria, mobiliário, 
etc.). Também foram realizadas compras de equipamentos para os convênios para Implantação do 
Centro de Capacitação em Software e para o de Fármacos e Medicamento.   

Metas atingidas 

Um balanço geral, sobre todas as metas e resultados dos diversos projetos da Fipase no ano de 
2014, pode ser consultado nos Anexos 1 e 2. 
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Grandes eventos e capacitações estão na agenda 2015 
Planejamento de Atividades 

 

Discussões sobre empreendedorismo e tecnologia, capacitação de mão de obra e ampliação de 
projetos são alguns dos itens previstos pela agenda da Fipase para o ano de 2015. Para isso, a 
Fundação prevê uma série de iniciativas com objetivo de fomentar o debate local e ampliar e reforçar 
a presença da Fundação nos principais eventos de inovação e tecnologias em saúde, como a CIOSP, 
BIO Convention, Hospitalar, BIN e Medica. 

Além disso, a Fundação prevê a realização de fóruns de competitividades para cada um dos 
segmentos assistidos pelo APL da Saúde (equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, 
cosméticos, saúde animal e fármacos e biotecnologia). Os fóruns têm como objetivo discutir rotas 
tecnológicas, temas que estejam na fronteira da inovação, repetindo o mesmo formato de evento para 
o APL de Software, em parceria com o PISO.  

Em 2015, o Centro de Capacitação Profissional em Software deve firmar parcerias com empresas 
como IBM e Microsoft, para a realização de workshops, além de promover treinamentos em C#, Java 
e na ferramenta de desenvolvimento genexus. Os treinamentos também serão direcionados para a 
formação de pessoas com deficiência e menores aprendizes. Prevê-se, ainda, treinamentos de curta 
duração com colaboradores das empresas para atualização profissional.  
 
Já o Centro de Tecnologia prevê a finalização dos trâmites necessários para acreditação junto ao 
INMETRO, referente à norma geral de equipamentos eletromédicos, de berços aquecidos, 
incubadoras neonatais, equipamentos de ultrassom e de fototerapia, e para ensaios químicos 
relacionados à norma RoHS (equipamentos eletroeletrônicos, brinquedos, plásticos, produtos têxteis, 
couro, combustíveis e óleos lubrificantes). Com isso, espera-se um aumento no volume de serviços 
prestados. Planeja-se, também, o desenvolvimento de projeto para obtenção de recursos para 
instalação de câmara anecóica, instalação e setup do equipamentos de compatibilidade 
eletromagnética e do laboratório de raios x. 
 
Em parceria com a coordenação do NIT, o Centro de Tecnologia tem trabalhado para o 
cadastramento junto ao CATI – Comitê de Área de Tecnologia da Informação do Ministério de Ciência 
e Tecnologia. A previsão é que o cadastramento ocorra em 2015. 
 
Para 2015, está prevista a modernização da gestão da incubadora por meio da adoção de um 
sistema de gestão, adequado às demandas do CERNE – Centro de Referência para Apoio a Novos 
Empreendimentos, da Anprotec. A Incubadora pretende solicitar, no segundo semestre de 2015, a 
certificação CERNE no Nível 1 da Referência, buscando alcançar o Nível 2 em 2016. 
 
A expectativa é que o número de projetos atendidos seja maior. Em todas as modalidades (o que 
inclui o Centro de Negócios), a Incubadora deve atender 50 empresas, sendo que as pré-residentes 
poderão contar com um novo Open Space. Também está nos planos dotar o espaço físico de novas 
soluções para aprimorar a experiência do empreendedor, como: reforçar a identidade visual dos 
espaços, propor espaços de convívio e criar centros de serviços. Com apoio do Supera International 
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Office, pretende-se abrir portas para a validação de tecnologias no exterior, utilizando-se da rede de 
parceiros internacionais. 
 
Para 2015, também em parceria com o International Office e junto à Gerência de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico, será realizado o BioBusiness Brasil, concurso de negócios, reconhecido 
como excelente iniciativa de promoção ao empreendedorismo. A novidade desta edição será a 
inclusão de uma etapa internacional.  
 
Por meio do International Office, o Supera Parque pelo Connect receberá: uma inglesa que está 
desenvolvendo uma plataforma online para a divulgação do trabalho de músicos e artistas; um 
empreendedor espanhol que desenvolve uma forma de implementar uma unidade de biomecânica 
para a prevenção e tratamento de lesões esportivas e de acidentes de trabalho; e, um empreendedor 
italiano cujo objetivo é desenvolver alimentos funcionais inovadores (nutracêuticos) de forma 
sustentável. 
 
O Núcleo de Inovação Tecnológica da Fipase continuará, em 2015, a atuar no fortalecimento da 
cooperação entre Universidade e empresas, por meio da aproximação entre estes atores. Para isso, 
pretende-se realizar visitas técnicas a laboratórios e centros de pesquisa de Universidades, no 
sentido de mapear competências e identificar pesquisas em desenvolvimento com potencial de 
parceria. Pretende-se, também, visitar empresas participantes dos projetos da Fipase, para identificar 
demandas e/ou gargalos tecnológicos. Por fim, serão realizados eventos de capacitação dos 
empresários e pesquisadores em temas voltados à propriedade intelectual. A equipe do NIT crescerá 
em 2015, com a contratação de bolsistas a partir do projeto aprovado junto ao CNPq. Pelo mesmo 
projeto, estão previstas viagens técnicas para consolidar parcerias e acordos de cooperação. O NIT 
dará continuidade às ações desenvolvidas nos anos anteriores, bem como aos esforços de 
consolidação de sua estrutura, de modo a atender a crescente demanda das empresas, decorrente 
do aumento do número de empresas atendidas e do crescimento das empresas já existentes.  
 

Orçamento Fipase 

Para 2015, o orçamento da Fipase é de R$ 7,1 milhões – o que representa um acréscimo de 14,5% 
em relação ao orçamento inicial de 2014. A ampliação do orçamento deve-se ao maior número de 
empresas atendidas, bem como à continuidade de projetos de investimento já em andamento. A 
origem do orçamento está em repasse anual da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (R$ 4,085 
milhões), recursos provenientes de convênios (R$ 2,2 milhões) e receitas patrimoniais e de serviços a 
terceiros (R$ 900 mil). 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Metas estabelecidas pela LDO e resultados das Ações 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código do 
Programa

Denominação do 
Programa

Código da 
Ação

Denominação da 
Ação

Denominação da Meta Unidade de Medida
Quantida

de 
Estimada

Quantidade 
Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao 
Atingimento da Meta

2601
GESTAO DA 
FIPASE

10088
FARMACOS E 

MEDICAMENTOS

PERCENTUAL DO 
CUSTEIO DE 
MANUTENCAO

PERCENTUAL 100 100

Meta Cumprida. A FIPASE manteve a
execução do convênio o que possibilitou a
compra de diversos equipamentos
previstos no convênio e ainda iniciou o
processo de contratação dos serviços de
desembaraço para aqueles equipamentos
que são fabricados no exterior. 

2601
GESTAO DA 
FIPASE

10089

SEMINARIOS DE 
ROTAS 

TECNOLOGICAS 
DA 

BIOTECNOLOGIA

PERCENTUAL DO 
CUSTEIO DE 
MANUTENCAO

PERCENTUAL 0 0
Evento previsto para acontecer em 2015
conforme PPA 2014 - 2017

2601
GESTAO DA 
FIPASE

24031
MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES 

DA FIPASE

PERCENTUAL DO 
CUSTEIO DE 
MANUTENCAO

PERCENTUAL 100 100

Meta Atingida. Em 2014 a FIPASE
manteve as atividades de gerenciamento
dos projetos SUPERA, CEDINA (Centro
de Tecnologia), APL e Parque Tecnológico, 
sendo que foram apoiadas diretamente
mais de 160 empresas, entre resuidentes,
pré-residentes, associadas, parceiras. 

2602
GESTAO DO 
CEDINA

24032

CEDINA - CENTRO 
DE 

DESENVOLVIMEN
TO INOVACAO 
APLICADA

PERCENTUAL DE 
EXECUCAO

PERCENTUAL 20 10

Meta parcialmente Atingida. O CEDINA,
agora denominado SUPERA Centro de
Tecnologia, realizou parte dos serviços
previstos para o ano visto que houve a
necessidade da equipe se dedicar à
mudança e as adequações no prédio do
Parque Tecnológico. Por outro lado o
Centro cumpriu 90% do processo de
acreditação junto ao INMETRO.

2602
GESTAO DA 
CEDINA

10649

AQUISICAO DE 
EQUIP. PARA 

REALIZACAO DE 
ENSAIOS E 

MEDICAO NOS 
EQUIP. DE RAIO X

PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 60 10

Meta parcialmente Cumprida. Repasse
previsto no Convênio não efetivado pelo
Ministério da Saúde. Foi executada 1ª
etapa de capacitação.

2603
GESTÃO DA 
SUPERA

10090
BIOBUSINESS 

BRASIL
PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 0 0
Evento previsto para acontecer em 2015
conforme PPA 2014 - 2017
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Código do 
Programa

Denominação do 
Programa

Código da 
Ação

Denominação da 
Ação

Denominação da Meta Unidade de Medida
Quantida

de 
Estimada

Quantidade 
Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao 
Atingimento da Meta

2603
GESTÃO DA 
SUPERA

10161
IMPLEMENTACAO 
DO MODELO 
CERNE 1

PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 0 5

Meta parcialmente Atingida. O SEBRAE
iniciou o repasse no final do 3º Trimestre
de 2014. A FIPASE realizou a contratação
do serviço de consultoria previsto no
convênio; a Consultoria iniciou as
atividades em dez/2014.

2603
GESTÃO DA 
SUPERA

24033

SUPERA - 
INCUBADORA DE 
EMPRESA DE 

BASE 
TECNOLÓGICA

PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 50 25

Meta atingida. A Incubadora finalizou 2014
com 32 empresas entre pré-residentes,
residentes, associadas. Além disso 8
empresas foram selecionadas e estão no
Centro de Negócios.

2604 GESTAO APL 10154

IMPLANTACAO DO 
CENTRO DE 

CAPACITACAO EM 
SOFTWARE PARA 

O APL DE 
SOFTWARE DE RP

PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 1 1
Meta atingida. O Centro de Capacitação
foi entregue em agosto/2014 e os
treinamentos já começaram. 

2604 GESTAO APL 24034

APL-EMHO - 
ARRANJO 
PRODUTIVO 
LOCAL DE 

EQUIPAMENTOS 
MEDICOS, 

HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS

PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 25 25

Meta Atingida. A Gestão do APL atuou
junto a empresas do setor de saúde.
Conforme pesquisa feita com 12
empresas do setor houve aumento médio
de 41% do faturamento em relação ao ano 
anterior. Na mesma pesquisa houve
aumento de 13% no valor exportado em
2014 e a variação no nº de produtos
lançados  foi de 28%.

2605

PARQUE 
TECNOLOGICO 
DE RIBEIRAO 
PRETO

10155

PROJ EXECUTIVO 
DE INFRAESTR DA 
FASE II DA IMPL 
DO SUPERA PQ 
TECNOLOGICO DE 

RP

PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 30 8

Meta parcialmente Cumprida. Foi
repassado pela SDECT/SP apenas uma
parcela das duas previstas no convênio; a
FIPASE concluiu e contratou a empresa
para elaboração do Projeto; em 2014 foi
entregue o pré-projeto urbanístico. 

2605

PARQUE 
TECNOLOGICO 
DE RIBEIRAO 
PRETO

24035
PARQUE 

TECNOLOGICO DE 
RIBEIRAO PRETO

PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 20 10

Meta Parcialmente Cumprida. A FIPASE
tinha como meta conseguir elaborar
projeto de captação de recursos para
Implementação do CEDINA Biotecnologia,
projeto para captação de recursos para
construção da núcleo Administrativo e a
captação de recursos para construção da
aceleradora, o que não foi possível. O
Projeto da Acelaradora foi submetido a
FINEP, no entanto, em razão da limitação
de recursos deste orgão o projeto não foi
aprovado. Por outro lado os recursos para
o projeto de Urbanização foram captados
através de convênio entre FIPASE e
SDECT. Além disso os trabalhos de
identificação e prospecção de empresas
para o PTRP conseguiu identificar mais de
20 empresas possíveis para instalação no
PTRP. Destaque para empresas que
estão passando pelo processo de
softlanding. 
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Anexo 2 – Metas estabelecidas pela LDO e resultados dos Programas 

 

 

  

Código do 
Programa

Denominação do Programa
Denominação do Indicador 

Pretendido
Unidade de 
Medida

Quantidade 
Estimada

Quantidade 
Realizada

Justificativa de Desvios em Relação ao 
Atingimento da Meta

2601 GESTAO DA FIPASE
PERCENTUAL DO CUSTEIO 

DE MANUTENCAO
PERCENTUAL 25 25

Meta Atingida. Em 2014 a Fipase manteve as
atividades de gerenciamento dos projetos Supera,
Cedina, APL e Parque Tecnológico, sendo que
foram apoiadas diretamente mais de 160
empresas, entre residentes, pré-residentes,
associadas, parceiras. 

2602 GESTÃO DO CEDINA
PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 25 25

Meta Atingida. Em 2014 a Fipase manteve as
atividades de gerenciamento do Cedina, que
passou a ser chamado Supera - Centro de
Tecnologia. 

2603 GESTÃO DA SUPERA
PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 25 25

Meta Atingida. Em 2014 a Fipase manteve as
atividades de gerenciamento do Supera, que
passou a ser chamado Supera Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica. 

2604 GESTAO DO APL
PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 25 25

Meta Atingida. Em 2014 a Fipase manteve as
atividades de gerenciamento dos APLs - Arranjos
Produtivos Locais de Saúde e Software de
Ribeirão Preto. 

2605
PARQUE TECNOLOGICO DE 

RIBEIRAO PRETO
PERCENTUAL DE 
IMPLANTACAO

PERCENTUAL 25 25

Meta atingida. Em 2014 a Fipase manteve as
atividades de gerenciamento dos projetos do
Parque Tecnológico. Destaque para o início das
operações no Parque, cuja obra foi entregue em
Jan/14 e inagurado em mar/14, e da elaboração
do projeto de urbanização.

Programas



                                                                                                                                                    28 
 

 

Anexo 3 – Conselho Administrat ivo da Supera Incubadora 

 

  

Instituição Cargo Nome

Conselheiro João Albino Camilo

Suplente José Eduardo da Silva Molina

Conselheiro Guilherme Feitosa

Suplente José Eduardo da Silva Molina

Conselheiro Prof. João Santana da Silva

Suplente Dalton Marques

Conselheiro Prof. Dimas Tadeu Covas

Suplente Dr. Ricardo Haddad

Conselheiro Renato César Couto Alves

Suplente Renato Pires

Conselheiro Guilherme Spuri Bernardi 

Suplente Mario Sérgio Adolfi Jr. 

Conselheiro Giuliano César Clososki

Suplente André Lucirton Costa

PMRP

INCUBADOS

USP

CIESP

FIESP

FIPASE

FUNDHERP



                                                                                                                                                    29 
 

 

Anexo 4 - Empresas da Supera Incubadora 

EMPRESA MODALIDADE EMPRESA MODALIDADE 

Brasilcoisas.com Pré-residente TAS Pré-residente 

Ciaware Pré-residente Brasilcoisas.com Pré-residente 

DG Lab Pré-residente Ciaware Pré-residente 

Ecologia Química Pré-residente DG Lab Pré-residente 

Evidence Consultoria Pré-residente Ecologia Química Pré-residente 

Experteasy Pré-residente Evidence Consultoria Pré-residente 

Gphantom Pré-residente Experteasy Pré-residente 

LCR Kimera Pré-residente Gphantom Pré-residente 

Plasmons Tecnologia Pré-residente LCR Kimera Pré-residente 

Saccharum – Inovação 
Tecnológiaca (SAAM) 

Pré-residente Plasmons Tecnologia Pré-residente 

Sistema de Gestão de 
Enfermarias 

Pré-residente 
Saccharum – Inovação 
Tecnológiaca (SAAM) 

Pré-residente 

Roverpix Pré-residente 
Sistema de Gestão de 
Enfermarias 

Pré-residente 

 

  



                                                                                                                             

Anexo 5 - Supera Incubadora em números

Gráfico 1: faturamento das empresas incubadas
 

Gráfico 2: Recursos captados pelas empresas junto a órgãos de fomento

 

Gráfico 3: Pessoal ocupado pelas empresas incubadas
 

                                                                                                                                                    

 

Incubadora em números 

 
Gráfico 1: faturamento das empresas incubadas 

 
Gráfico 2: Recursos captados pelas empresas junto a órgãos de fomento 

 
pelas empresas incubadas 
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Gráfico 4: publicações científicas provenientes das empresas incubadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 
Gráfico 4: publicações científicas provenientes das empresas incubadas 
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Anexo 6 - Composição do Conselho Curador da Fipase para 2014/2016 

ENTIDADE Cargo Nome 

ACI - RP 
Conselheiro Wladimir C. Bianchi 

Suplente Flavio Pereira de Barros 

Barão de Mauá 
Conselheiro Ariovaldo da Costa Botelho Junior 

Suplente Jorge Luiz Naliati Nunes 

CIESP 
Conselheiro André Francisco Ignácio 

Suplente Marcelo Maçonetto 

Empreendedor do Parque 
Conselheiro   

Suplente   

FIESP 
Conselheiro Carlos Alberto Paulin 

Suplente Marcelo Maçonetto 

Prefeitura -Sec. Fazenda 
Conselheiro Renato da Silva Filho 

Suplente Bruno Tessari Cobra 

Prefeitura -Sec. Saúde 
Conselheiro Stênio José Correia Miranda 

Suplente Norma Helena Gonçalves Dias 

Prefeitura -Sec. Planejam. 
Conselheiro Fernando Antônio Piccolo 

Suplente Maria Cláudia Moura Borges 

SDEstado de SP 
Conselheiro Dilson Reinaldo Trisoglio 

Suplente Itanna Caroline Mota de Oliveira 

Sind. Da Saúde 
Conselheiro   

Suplente   

Sind. Da Saúde 
Conselheiro   

Suplente   

UNAERP 
Conselheiro José Rodolfo Taqueti Porto 

Suplente Neide Aparecida de Souza Lehfeld 

USP - FEARP/FCFRP 
Conselheiro André Lucirton Costa 

Suplente Marcelo Dias Baruffi 

USP -EEFERP / FORP 
Conselheiro Marcelo Papoti 

Suplente Andrea Candido dos Reis 

USP - FCFRP/FFCLRP 
Conselheiro Osvaldo de Freitas 

Suplente Antônio Cláudio Tedesco 

 



                                                                                                                                                    33 
 

 

            
Anexo 7 - Composição da Comissão de Licitação e Equipe do Pregão em 2014 

Nome Função na Comissão Licitação Função na Equipe do Pregão 

Luciana Maria Souza de Paiva Presidente da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 

Dalton Siqueira Pitta Marques Secretário da Comissão de Licitação Pregoeiro 

Fernando de Oliveira Carvalho Membro da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 

Saulo de Souza Rodrigues Membro da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 

William Alberto Romão Membro da Comissão de Licitação Pregoeiro 
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Anexo 8 - Balancete das Despesas Empenhadas da Fipase em 2014.  

 

Despesa

 FIPASE 

 SUPERA 

Centro de 

Tecnologia 

 SUPERA Parque 
 SUPERA 

Incubadora 
 APL  Conv. Raio-X 

 Fármacos e 

Medicamentos 
 PISO 

 Proj. Infra 

Estrutura PTRP 
 Total Geral 

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

13º Sa l ári o 28.191,60       26.136,45     15.506,21         8.532,45       8.532,45       -                 -                  -             -                 86.899,16       

Estagiários 45.541,95       15.284,80     -                    34.959,00     10.472,67     -                 -                  -             -                 106.258,42     

Féri as 43.523,81       25.186,53     20.523,94         11.376,62     7.584,42       -                 -                  -             -                 108.195,32     

FGTS 29.915,81       27.376,45     15.304,21         10.039,95     9.105,23       -                 -                  -             -                 91.741,65       

INSS Patrona l 88.508,57       75.285,08     42.086,37         27.609,85     25.039,33     -                 -                  -             -                 258.529,20     

PIS sobre Folha  de Pagamento 7.373,65         1.832,59       952,06              738,29          616,72          -                 -                  -             -                 11.513,31       

Sa lários  e Grati ficações 309.201,39     293.982,47   146.089,66       109.382,46   106.880,67   -                 -                  -             -                 965.536,65     

Va le Al i mentação 57.782,10       28.360,80     14.180,40         7.090,20       7.090,20       -                 -                  -             -                 114.503,70     

Va le Tra nsporte 1.381,60         789,60          330,40              1.293,60       -               -                 -                  -             3.795,20         

Total de Pessoal e Encargos Sociais 611.420,48     494.234,77   254.973,25       211.022,42   175.321,69   -                 -                  -             1.746.972,61  

Despesas Gerais e Administrativas

Água e Energi a  Elétri ca 3.676,14         5.787,48       72.219,38         8.667,37       -               -                 -                  -             -                 90.350,37       

Al uguéi s 7.310,62         28.035,65     -                    28.035,64     -               -                 -                  -             -                 63.381,91       

As s inatura  de Peri ódicos 1.567,21         -                -                    -               -               -                 -                  -             -                 1.567,21         

Correios 3.224,80         -                -                    -               -               -                 -                  -             -                 3.224,80         

Eventos -                  -                47.646,00         11.822,50     39.150,82     -                 -                  -             -                 98.619,32       

Gráfi cos -                  2.311,00       1.396,00           7.648,10       -               -                 -                  -             -                 11.355,10       

Limpeza  e Cons ervação 14.574,52       20.214,68     12.978,66         21.326,38     12.678,66     -                 -                  -             -                 81.772,90       

Materi a l  de Consumo 27.211,49       14.439,18     41.710,51         7.887,42       420,00          -                 4.337,75         -             -                 96.006,35       

Publ i cações  Ofi cia is 33.035,17       -                1.677,00       -               -                 -                  -             -                 34.712,17       

Refei ções 1.554,42         1.135,24       4.346,60           3.952,72       1.133,49       -                 -                  -             -                 12.122,47       

Seguro -                  -                7.475,00           -               -               -                 -                  -             -                 7.475,00         

Serv. Apoi o Adm. Tecni co e Operacional 54.441,02       9.065,00       28.072,00         -               -               -                 -                  -             -                 91.578,02       

Serviços  de  Jardi nagem -                  -                6.350,00           1.370,00       -               -                 -                  -             -                 7.720,00         

Serviços  de  Manutenção e Ins ta l ação -                  1.080,00       -                    1.355,00       -               -                 -                  -             -                 2.435,00         

Telefonia  e Internet 1.561,28         1.461,82       -                    5.256,85       -               -                 -                  -             -                 8.279,95         

Trei namentos  e Capa citação 1.200,00         -                -                    -               -               100.000,00    -                  -             -                 101.200,00     

Vi agens 6.372,50         16.654,77     29.065,15         5.041,29       18.972,88     -                 1.109,30         -             -                 77.215,89       

Total de Despesas Gerais e Administrativas 155.729,17     100.184,82   251.259,30       104.040,27   72.355,85     100.000,00    5.447,05         -             -                 789.016,46     

Financeiras -                 

Des pesas  Fi nanceiras 14,00              -                -                    1.004,69       -               -                 -                  -             -                 1.018,69         

Serviços Contratados -                 

Serviços  de  Informáti ca 7.619,72         2.189,98       4.520,47           5.137,48       1.547,08       -                 -                  -             -                 21.014,73       

Serviços  de  Manutenção e Ins ta l ação 7.577,00         42.915,32     46.988,61         24.636,00     -               -                 -                  10.581,15   -                 132.698,08     

Serviços  de  Pes soa Jurídica 20.426,18       60,00            7.133,60       -               -                 -                  -             -                 27.619,78       

Serviços  de  Segurança e Portari a -                  330,00          189.255,00       -               -                 -                  -             -                 189.585,00     

Serviços  Técni cos  e Profis s ionais 20.004,00       5.031,00       11.150,00         1.130,00       840,00          7.500,00     368.500,00     414.155,00     

Serviços  de  Publ i cidade 61.200,00       -                -                    -               -               -                 -                  -             -                 61.200,00       

Serviços  de  Consultoria -                  -                -                    22.425,00     -                 -                  -             -                 22.425,00       

Total de Serviços Contratados 116.826,90     50.526,30     251.914,08       60.462,08     2.387,08       -                 -                  18.081,15   368.500,00     868.697,59     

Tributárias

COFINS 25.403,94       -                -                    -               -               -                 -                  -             -                 25.403,94       

Taxas  Municipa i s 579,35            -                -               -               -                 -                  -             -                 579,35            

Taxas  e Emolumentos -                  -                338,00              -               -               -                 -                  -             -                 338,00            

Total de Despesas Correntes 909.973,84     644.945,89   758.484,63       376.529,46   250.064,62   100.000,00    5.447,05         18.081,15   368.500,00     3.432.026,64  

Despesas de Capital

Investimentos

Equipamentos  de Audio, Foto e Vi deo 1.224,70         -                2.784,70           -               -               -                 -                  -             -                 4.009,40         

Equipamentos  de Comunicação e Tel efoni a 1.697,40         -                -                    -               -               -                 -                  -             -                 1.697,40         

Equipamentos  de Informática 5.553,20         -                5.384,00           -               -               -                 -                  62.227,85   -                 73.165,05       

Equipamentos  de Li mpeza, Jardi nagem -                  -                5.268,24           -               -               -                 -                  -             -                 5.268,24         

Equipamentos  de Segurança  e Proteção -                  19.279,00         -               -               -                 -                  -             -                 19.279,00       

Equipamentos  Divers os -                  -                46.034,64         60.320,00     -               -                 -                  13.200,00   -                 119.554,64     

Equipamentos  Pesquisas  e Laboratóri a is -                  -                -                    -               -               -                 609.536,97     -             -                 609.536,97     

Livros  e Col eções  Bi bl i ográfi cas 2.769,25         -                -                    -               -               -                 -                  -             -                 2.769,25         

Mobi l i ári o em Geral 4.942,78         -                18.058,00         -               -               -                 -                  24.787,45   -                 47.788,23       

Peças  não Incorporáveis  a  Bens  Imóveis 1.570,00         -                21.443,00         -               -               -                 -                  4.520,39     -                 27.533,39       

Total de Investimentos 17.757,33       -                118.251,58       60.320,00     -               -                 609.536,97     104.735,69 -                 910.601,57     

Total de Despesas de Capital 17.757,33       -                118.251,58       60.320,00     -               -                 609.536,97     104.735,69 -                 910.601,57     

Total de Despesas 927.731,17     644.945,89   876.736,21       436.849,46   250.064,62   100.000,00    614.984,02     122.816,84 368.500,00     4.342.628,21  



                                                                                                                             

Anexo 9 – Gráfico Despesas Empenhadas em 2014
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