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Resumo: 

Estar em uma região com grande concentração de indústrias de equipamentos médico-

hospitalares e odontológicos (EMHO) e ser responsável pela maior produção científica em 

saúde do país não eram suficientes para fazer de Ribeirão Preto referência em tecnologia e 

inovação. Nesse contexto, no início da década de 2000, foi criada a FIPASE, com o intuito de 

fomentar negócios de base tecnológica e promover uma cultura de inovação entre as empresas 

do município. Ao longo deste trabalho, discutem-se os resultados obtidos e os desafios que 

ainda persistem. Este artigo tem, portanto, o objetivo de analisar como os habitats de inovação 

podem transformar um município. Para atingir esse objetivo, usa-se do estudo de caso como 

método qualitativo de pesquisa, tendo como caso a FIPASE, executora da política de inovação 

no município. Trata-se de uma pesquisa exploratória, cujas ferramentas de coleta de dados 

foram a análise de documentos e a observação participante. Como aporte teórico, são 

discutidas referências de Habitats de Inovação e de Redes de Empresas. Os resultados da 

pesquisa mostram que iniciativas como a criação de uma incubadora de empresas (com foco 

em empresas de EMHO, fármacos, cosméticos, biotecnologia e tecnologia da informação, 

sempre de base tecnológica) e de um laboratório de serviços tecnológicos, que atende às 

empresas do Arranjo Produtivo Local de EMHO, eram insuficientes para transformar o perfil 

do município. A não existência de uma política consistente de atração de empresas e de leis de 

estímulo à inovação (por meio de incentivos fiscais) consistiam em lacunas do habitat de 

inovação, que resultavam até na fuga de empresas incubadas, de alto potencial de mercado, 

para outros municípios. Somente com a criação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto está 

sendo possível transformar o município. Embora o processo de criação do Parque tenha sido 

lento, devido às dificuldades de orquestração de todos os atores envolvidos, ele foi a força 

motriz para implantação, no município, de um ambiente institucional favorável à inovação. O 

Parque, cuja inauguração se dá em 2013 com suas âncoras tecnológicas (e previsão de entrada 

em operação das primeiras empresas em 2014), vem se transformando na materialização da 

política de inovação do município. Apesar da impossibilidade de extrapolação dos resultados, 

por se tratar de um estudo de caso, ser uma limitação do estudo, o Parque Tecnológico de 

Ribeirão Preto já vem se tornando modelo para outros parques que também estão sendo 

implantados e seus desdobramentos também poderão vir a ser. 

Palavras-Chave: Parque Tecnológico de Ribeirão Preto; habitats de inovação, redes de 

empresas, política de inovação, desenvolvimento municipal. 
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Abstract: 

Being in an area with a high concentration of companies of Medical, Hospital and Dental 

Devices industries (MHDD) and being responsible for the largest scientific production in the 

country's health were not enough to make Ribeirão Preto a reference city for technology and 

innovation. In this context, in the early 2000s, FIPASE was created aiming the promotion of 

technology-based businesses and the increasing of a innovation culture among companies in 

the city. Throughout this paper, we discuss the results achieved and the challenges that 

remain. Therefore, this article aims to analyze how innovation habitats can transform  a 

municipality. To achieve this goal, we use the case study as qualitative research method, 

studying the case of FIPASE, which is the executor of innovation policies in the city. This is a 

exploratory research whose data collection tools were documents analysis and participant 

observation. As theoretical basis, are discussed references about Innovation Habitats and 

Enterprise Networks. The research results show that initiatives such as the creation of a 

business incubator (focused on technology-based companies of MHDD, drugs, cosmetics, 

biotechnology and information technology industries) and a laboratory for technological 

services, for the companies of the MHDD cluster, were insufficient to transform the profile of 

the city. The lack of a consistent policy to attract companies and of laws to stimulate 

innovation (through tax incentives) consisted of gaps in innovation habitat, that resulted in the 

escape of incubated companies, with high-potential market, for other municipalities. Only 

with the creation of the Technology Park the transformation of the city is being possible. 

Although its creation has been slow due to the difficulties of orchestrating all the actors 

involved, the Technology Park was the driving force to the development, in the city, of an 

institutional environment propitious to innovation. The Park, whose inauguration takes place 

in 2013 with the technology anchors (and expectation of the first companies to initiate 

operation in 2014), is becoming the embodiment of innovation policy of the municipality. 

Despite the impossibility of extrapolating the results, because it is a case study, the 

Technology Park of Ribeirão Preto has already become a model for other parks that are also 

being implemented and its consequences also may be a model for them. 

Keywords: Technology Park of Ribeirão Preto; innovation habitats, enterprise networks, innovation 

policy, municipal development 
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1. Introdução 

Diversos trabalhos trazem a importância do desenvolvimento científico e tecnológico para o 

desenvolvimento econômico local. Tais resultados são obtidos por meio de atividades 

relacionadas a inovação que são desenvolvidas por atores diversos. É reconhecida também a 

capacidade dos habitats de inovação em favorecerem o desenvolvimento de tais atividades.  

Dessa forma, este trabalho teve o objetivo de analisar como os habitats de inovação podem 

transformar um município. Para isso, a técnica de pesquisa usada foi o estudo de caso, tendo 

como caso a FIPASE (entidade executora da política de inovação de Ribeirão Preto), o que 

caracteriza uma pesquisa de abordagem qualitativa. O uso da abordagem qualitativa, 

conforme colocado por Bryman (1989), permite ênfase no processo, forte contextualização e 

flexibilidade de trabalho. Segundo o mesmo autor, a maior proximidade com o fenômeno 

estudado possibilita, ainda, uma melhor concepção das realidades organizacionais. 

A proximidade com o fenômeno é reflexo, sobretudo, da observação participante como 

ferramenta de coleta de dados, já que os autores participam já há alguns anos da gestão das 

políticas de inovação implantadas no município. Para evitar possíveis vieses advindos dessa 

participação e assim trazer mais imparcialidade aos resultados, procedeu-se também à análise 

de documentos como fonte de dados. Foram estudadas: leis de inovação de Ribeirão e outros 

municípios; atas de reuniões do Conselho Estratégico do Parque Tecnológico; convênios 

estabelecidos no âmbito do Parque; notícias publicadas na imprensa sobre o tema. 

No item a seguir, inicialmente discorre-se de maneira breve sobre os aportes teóricos de 

Habitats de Inovação e Redes de Empresas, para posterior discussão do caso.  

 

2. Desenvolvimento 

2.1. Habitats de Inovação 

Conforme Plonski (2005), para a inserção da inovação tecnológica como forma de promoção 

do desenvolvimento econômico e social brasileiro, é preciso formar um movimento social, 

com quatro bases, sendo elas (1) a compreensão do que se trata a inovação tecnológica; (2) a 

valorização dos fatores que compõem a inovação tecnológica; (3) o reconhecimento  de que  a 

inovação tecnológica funciona de maneira sistêmica e auto coordenada; e por fim (4) o 

estabelecimento de fatores que suportem a inovação tecnológica.  

Dentre os fatores que suportam a inovação tecnológica, o autor destaca o estímulo orientado 

principalmente para empresas de pequeno porte, por meio do apoio à implementação dos 

chamados hábitats de inovação; ações que valorizem o empreendedorismo e incentivem o 

investimento em atividade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); ações que deem suporte 

tecnológico à exportação; e, finalmente, a organização de arranjos que promovam a eficiência 

coletiva, dentre os quais consórcios e arranjos produtivos locais (PLONSKI, 2005). 



No que diz respeito aos habitats de inovação, estes são considerados ambientes propícios à 

geração de inovação. Dentre os quais, podem ser citados incubadoras de empresas, 

condomínios empresariais, parques e polos tecnológicos (ou tecnópolis). Tais tipos de 

ambiente se mostram importantes ao desenvolvimento regional ao facilitar a inserção de 

empresas de base tecnológica no mercado e a manutenção de empresas já inseridas 

(FIGLIOLI, 2007). Algumas dessas estruturas, como os parques tecnológicos, conhecidas 

também como “estruturas híbridas”, são responsáveis pela transferência de tecnologia à 

sociedade. No Brasil, são muitas vezes articuladas pelas Universidades, fundamentadas em 

políticas públicas, como a Lei de Inovação, ou baseadas ainda, na necessidade de mudanças 

em seu entorno territorial, de acordo com demandas da sociedade (LAHORGE, 2006). 

Parques Tecnológicos ou Científicos, conforme definido pela International Association of 

Science Parks and Areas of Innovation (IASP,2013) têm o papel de estimular e gerenciar o 

fluxo de conhecimento e tecnologia entre universidades e empresas; facilitar a comunicação 

entre empresas, empresários e técnicos; proporcionar ambientes que realçam uma cultura de 

inovação, criatividade e qualidade e; dar foco a empresas e instituições de pesquisa, bem 

como às pessoas (os empresários e os "trabalhadores do conhecimento"); facilitar a criação de 

novas empresas através de incubação e mecanismos de spin-off, e acelerar o crescimento das 

empresas de pequeno e médio porte; trabalhar em uma rede global que reúne milhares de 

empresas inovadoras e instituições de pesquisa em todo o mundo, facilitando a 

internacionalização de suas empresas residentes. Para a Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC,2013), Parques Tecnológicos 

podem ser definidos como: 

um complexo produtivo industrial e de serviços de base científico-

tecnológica. Planejados, têm caráter formal, concentrado e 

cooperativo, agregando empresas cuja produção se baseia em Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D). Assim, os parques atuam como 

promotores da cultura da inovação, da competitividade e da 

capacitação empresarial, fundamentados na transferência de 

conhecimento e tecnologia, com o objetivo de incrementar a produção 

de riqueza de uma determinada região. 

Ainda sobre a promoção da inovação tecnológica, Plonski (2005, p.32) enfatiza que um dos 

fatores de sucesso da inovação tecnológica é trabalha-la em conjunto, ou seja, que vários 

agentes trabalhem juntos. Segundo o autor: 

Cada um dos agentes – empresas, institutos tecnológicos, instituições 

de ensino (superior e médio), agências de fomento, entidades de 

capital empreendedor, organismos formuladores de políticas públicas 

(executivo e legislativo), hábitats de inovação (incubadoras e parques 

tecnológicos), associações profissionais e setoriais, entidades de 

trabalhadores, organizações não-governamentais, órgãos de imprensa, 

agências reguladoras e outros – tem papel a cumprir. 



No sentido de apontar uma forma de promover esse trabalho em conjunto, Giugliani, Selig e 

Santos (2012) fazem uma abordagem de parques tecnológicos, colocando-os como uma forma 

de Arranjo Produtivo Local (APLs) ou cluster. Os autores colocam os Parque  Tecnológicos 

como “uma aglomeração espacial e geograficamente definida. Dependendo do seu modelo, 

coloca alguns parceiros em nível de maior relevância que outras aglomerações com objetivos 

diversos”. Assim, os Parques se assemelham aos APLs ao apresentarem características como 

aglomeração, espacialidade, sinergia, entre outras. Diferenciam-se, no entanto, ao dar foco à 

inovação promovida pela proximidade de seus componentes, o que não ocorre, 

necessariamente nos arranjos. O estudo de Steiner, Cassim e Robazzi (2007) mostrou que dos 

31 APLs pesquisados, apenas 8% tinham aptidões para desenvolver atividades relacionadas à 

inovação. 

Giugliani, Selig e Santos (2012) acrescentam que os Parques Tecnológicos podem, no 

entanto, serem comparados aos chamados Research Intensive Clusters (RIC) – Cluster 

Intensivo em Pesquisa, que se diferencia de um cluster tradicional por tentar reforçar as áreas 

científicas e de pesquisa, trabalhando para desenvolver a capacidade de gerar empresas 

inovadoras, tornando-as capazes de comercializar e explorar os resultados das pesquisas. 

Nesses casos os centros de pesquisas e universidades ganham uma importância maior.  

Em consonância com as ideias já apresentadas de que (1) é importante se trabalhar em 

conjunto para potencialização do efeito positivo da inovação e do desenvolvimento 

tecnológico sobre o desenvolvimento econômico regional; (2) habitas de inovação são 

importantes formas de se promover atividades relacionadas a inovação e transferência de 

tecnologia; (3) parques tecnológicos são habitats de inovação que promovem o trabalho em 

conjunto; a FIPASE, que já desenvolvia ações que promovessem o trabalho em rede, procura, 

então, aprimorar seu impacto ao, juntamente com parceiros, gerenciar a iniciativa de um 

Parque Tecnológico em Ribeirão Preto. 

Na seção seguinte, discute-se as características de redes de empresas e as externalidades que 

podem gerar para, posteriormente, expor o trabalho da FIPASE na criação de redes no âmbito 

do Parque Tecnológico, com o intuito de consolidação de um hábitat de inovação capaz de 

transformar o município.  

 

2.2. Redes de empresas 

O conceito de rede pode estar relacionado a uma estrutura de transporte e comunicação que 

permite a circulação de seus respectivos fluxos de informações, pessoas e produtos; pode estar 

associado a relações sociais, que permitem o desenvolvimento de laços afetivos ou 

corporativos; ou pode adquirir dimensão econômica, estudando-se os ganhos financeiros e 

valores adicionados obtidos por membros de um grupo (ASSENS, 2003).  

Fusões, aquisições, joint-ventures, co-produções e alianças estratégicas são cada vez mais 

freqüentes e mostram a importância da perspectiva das redes para explicar relações entre os 

atores econômicos (SACOMANO NETO; TRUZZI, 2004). O conceito de rede pode ser usado 



para fenômenos diversos, desde que envolvam um entrelaçamento de competição, cooperação 

e poder entre empresas (POWELL; SMITH-DOERR, 1994; THOMPSON, 2003). O misto 

competição-cooperação pode se manifestar entre empresas de um mesmo setor, entre 

diferentes elos de uma cadeia ou mesmo entre diferentes cadeias. Nesse sentido, Dantas; 

Kerstsnetsky; Prochnik (2002, p. 39) afirmam que “as empresas de uma indústria competem 

entre si, mas têm interesses comuns frente a empresas das outras indústrias. As indústrias de 

uma cadeia, por sua vez, apesar de competirem entre si, são solidárias na disputa com outras 

cadeias”.  

Citado o termo cadeia, vale o alerta de Farina e Zylberstajn (2003): o conceito de rede não 

deve ser confundido com o conceito de sistemas coordenados (no âmbito de uma cadeia de 

produção). Redes incluem entidades interdependentes, que geram externalidades de rede; há a 

delegação de direitos de decisão, que permitem estratégias e ações coletivas, mas exigem 

cooperação e compromisso. Por sua vez, sistemas coordenados de produção têm o predomínio 

de interdependência vertical, com uma organização líder que possui poder de compra.  

Ao transpor o conceito de rede para o âmbito de uma política de inovação, é preciso também 

diferenciá-lo do conceito de clusters (ou Arranjos Produtivos Locais, como o termo passou a 

ser adotado no Brasil). Para Rosenfeld (1997), redes facilitam a entrada em negócios 

complexos ao permitir acesso a serviços especializados, usualmente a custos menores; têm 

número restrito de membros e são baseadas na cooperação, mas também em acordos 

contratuais; por fim, têm objetivos comuns de negócio. Algumas das características dos 

clusters, na visão do autor, que os distinguem das redes é que têm participação aberta a 

qualquer membro e necessariamente concentram-se em uma região (onde há serviços 

especializados e firmas com capacidades similares).  

A formação de uma rede pode surgir por iniciativa dos atores, que, de maneira pró-ativa, 

buscam vantagens competitivas a partir da associação, ou por fatores externos adversos, que 

os levam a reativamente se agruparem (ASSENS, 2003).  

As políticas de inovação empreendidas pela FIPASE no município de Ribeirão Preto buscam, 

justamente, despertar as empresas para que se associem entre si e com laboratórios de 

universidades e  centros de pesquisa no intuito de consolidarem-se redes de tecnologia. A 

existência de um cluster (APL) de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos na 

região, sem a consolidação de redes entre os membros, não é suficiente para transformar o 

perfil do município. Como já afirmado por Rosenfeld (1997), é por meio de redes que tem 

acesso a serviços especializados. Mais do que isso, as redes permitem o surgimento de 

diversas externalidades.  

Britto (2002) aponta quais são as externalidades geradas por redes: externalidades técnicas, 

relativas a modificações nas características de funções de produção; externalidades 

tecnológicas, quando  há mudança no ritmo de adoção e difusão de inovações; externalidades 

de demanda, que resultam em interdependência na demanda entre atores; e externalidades 

pecuniárias, quando há mudanças nos preços relativos dos fatores e modificações nas 

estruturas de custos.  



A geração dessas externalidades, porém, não é automática. O sucesso ou insucesso de uma 

rede está relacionado à experiência dos atores com essa forma de organização. A habilidade 

para atuar em uma rede é, assim, algo que deve ser aprendido pelas empresas (PODOLNY; 

PAGE, 1998). Destaca-se, portanto, o papel relevante que a FIPASE deve ter como entidade 

de sensibilização e promoção da articulação entre atores.  

Para que redes sejam efetivas, é preciso também um ambiente institucional favorável. Por 

ambiente institucional, conforme North (1994), entende-se o conjunto de regras políticas, 

sociais e legais, que estabelecem as bases para relações econômicas. Instituições são normas 

informais, tais como tradições, tabus e costumes, e formais, como constituições, leis e direitos 

de propriedade. As instituições funcionam, assim, como as regras do jogo. Elas devem 

permitir avaliação e execução contratual de baixo custo, que sejam econômica e politicamente 

flexíveis e que reduzam incertezas.  

Conforme abordado a seguir, o papel da FIPASE para criação de um habitat de inovação 

favorável pauta-se também no sentido de melhorar o ambiente institucional.  

 

2.3. O caso FIPASE 

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, localizada dentro do Campus da 

USP. Em 2005, foi criada a InBios, incubadora localizada dentro do Hemocentro de Ribeirão 

Preto, também no Campus da USP, e com foco em empresas de Biotecnologia. Paralelamente, 

em 2005, foram iniciados trabalhos para apoiar o Arranjo Produtivo Local de Equipamentos 

Médico-Hospitalares e Odontológicos (APL EMHO). No início, porém, essa era uma 

atividade complementar executada pela Supera, com sua equipe dividindo os esforços entre os 

diversos projetos. Em 2006, a InBios passou a ser denominada Supera – Unidade 

Hemocentro, sendo a outra a Supera – Unidade Campus da USP; essa decisão foi tomada para 

fortalecer a marca Supera. 

No final de 2005, foi assinado um protocolo de intenções para implantação do Parque 

Tecnológico de Ribeirão Preto. Reconhecida pelo seu trabalho focado em habitats de 

inovação, a FIPASE foi a instituição escolhida para elaborar os estudos e projetos do Parque. 

Previsto o início da implantação do Parque para 2007, o seu credenciamento definitivo junto 

ao Governo do Estado ocorreu só em 2012, em virtude de dificuldades na articulação dos 

principais atores: USP, Prefeitura Municipal e Governo do Estado. Houve a necessidade, 

inclusive, de solicitação de prorrogação de convênio com o Ministério de Ciência e 

Tecnologia, com quem a FIPASE havia obtido recursos para a contratação de projeto 

executivo das primeiras âncoras do Parque Tecnológico.  

Também em 2006, foi iniciado o projeto IncPar – Incubadoras de Empresas em Parceria. 

Coordenado pela Supera e com a participação de outras cinco incubadoras, o IncPar criou 



uma rede para prospecção de projetos a serem incubados e promoção de empresas já 

incubadas. Foi essa liderança da Supera no IncPar que a credenciou para ser escolhida, em 

2009, uma das entidades descentralizadas do Programa PRIME, da FINEP.  

No início de 2009, implantou-se uma gerência de projetos específica para o APL EMHO, 

ampliando suas ações. Desde então, as empresas recebem apoio para a elaboração de projetos 

de inovação e vêm sendo realizados eventos e capacitações, em parceria com SEBRAE e com 

o apoio de outras instituições, como SENAI e CIESP.  Fruto da maior atuação da FIPASE 

junto ao APL EMHO foi a obtenção, junto ao Governo do Estado, de recursos para 

implantação do CEDINA – Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada. Em 2012, 

tiveram início os trabalhos de apoio ao desenvolvimento de outros setores: tecnologia da 

informação, cosméticos e biotecnologia, cervejeiro.  

O CEDINA entrou em operação em março de 2010 e constitui-se em um laboratório prestador 

de serviços tecnológicos às empresas fabricantes de EMHO, uma antiga reivindicação do 

setor. Seus serviços, no entanto, ainda são subutilizados pelas empresas, em virtude de: seu 

parque de equipamentos ainda não atender a todas as normas aplicáveis a EMHO, o que faz 

com que algumas empresas prefiram laboratórios de outras regiões, mesmo que mais caros, 

por fornecerem uma solução completa; a marca CEDINA ainda ser pouco conhecida, o que é 

determinante em serviços de credibilidade; a baixa (embora crescente) cultura de inovação 

das empresas, que, em sua maioria, realizam testes apenas para certificação e não para 

desenvolvimento; o CEDINA ainda não ter obtido acreditação junto ao INMETRO para 

certificação. Em 2012, foi aprovado, junto ao CNPq, um projeto para expansão do CEDINA, 

cujos equipamentos estão em fase de aquisição. No segundo semestre de 2013, o CEDINA, 

que hoje opera em prédio alugado em um bairro da cidade, se transformará em uma das 

âncoras do Parque Tecnológico.  

O Parque Tecnológico teve os projetos executivos para a implantação das primeiras âncoras 

tecnológicas (CEDINA, Supera e Centro Administrativo) concluído no segundo semestre de 

2011. A construção desses prédios, com recursos destinados pela USP e pela Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado de São Paulo, teve início em meados de 2012. À Prefeitura 

Municipal coube a implantação da via de acesso ao Parque (com asfaltamento e galerias de 

água e esgoto). Como já citado, o Parque deve ser inaugurado no segundo semestre de 2013.  

O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto tem como objetivo, conforme traz seu Regimento,  

“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 – CIS, 

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

valorizem o desenvolvimento sustentável e a agregação de valor à produção”. O mesmo 

documento mostra que os objetivos específicos do empreendimento vão ao encontro do que a 

literatura apresentada traz como sendo os esforços que devem feitos por Parques 

Tecnológicos ao buscarem o desenvolvimento econômico regional:  

I – fortalecer a indústria local e colaborar para a sua expansão nos 

mercados nacional e internacional; 



II – atrair empresas de base tecnológica e estimular a criação de novas 

empresas, em particular aquelas originárias de pesquisas 

universitárias; 

III- contribuir para a integração dos diversos elos da cadeia produtiva 

dos setores de vocação do Parque Tecnológico; 

IV – estimular a cooperação universidade-empresa, com benefícios 

recíprocos para ambas; 

V – fornecer soluções científicas e tecnológicas às demandas dos 

setores empresarial e governamental da região; 

VI – promover o crescimento do setor produtivo local, principalmente 

das empresas de base tecnológica visando aproveitar e desenvolver a 

competência tecnológica da cidade e da região. 

 

Ainda no sentido de melhorar o ambiente institucional de promoção de inovação e a fim de 

atender a orientação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo, foi criada a Lei Complementar no 2.526, de 18 de abril de 2012, que 

institui o Programa de Incentivos ao Parque Tecnológico de Ribeirão Preto e dá outras 

providências. A Lei dispõe sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica no município, 

especificamente de empresas que se estejam vinculadas ao Parque Tecnológico. 

O modelo de Governança que vem sendo desenvolvido para o Parque Tecnológico também 

busca promover a integração de atores diversos e a consolidação de uma rede. O órgão que 

toma as decisões estratégicas relacionadas ao projeto é o Conselho Estratégico composto por 

quatro membros indicados pelo Reitor da Universidade de São Paulo sendo: um membro 

ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa; dois membros ouvida a Agência USP de Inovação; e um 

membro ouvido o Conselho do Campus de Ribeirão Preto. Outros quatro membros são 

indicados pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, sendo: um representante da Secretaria 

de Planejamento e Gestão Pública do Município de Ribeirão Preto; um representante da 

Entidade Gestora, preferencialmente o Diretor Presidente; um membro indicado mediante 

lista tríplice elaborada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP/CIESP) e; um membro indicado mediante lista 

tríplice elaborada pela Associação Comercial de Ribeirão Preto – ACIRP. O importante de tal 

configuração é que tais representantes aumentam o envolvimento das respectivas 

organizações junto à iniciativa e, no caso dos indicados pelo Reitor da USP, há um aumento 

da proximidade de pesquisas realizadas na Universidade às empresas que se instalarem no 

Parque, corroborando para a transferência de tecnologia, que, por sua vez, é apoiada pela 

Agência USP de Inovação. Do lado da Prefeitura, os representantes das entidades (ACIRP, 

FIESP/CIESP) também são empresários que atuam em setores de alta tecnologia, como o de 

software, o que proporciona engajamento desses no projeto do parque e aumenta os pontos de 

contato para o estabelecimento de redes.  

Pensando-se na competitividade das empresas e com a crença de que para isso elas devem já 

nascer globais, a FIPASE vem nos últimos anos ampliando sua atuação internacional. Foram 

firmados acordos de cooperação com a GGBA – Agência de Desenvolvimento Suíça; com a 



Sheffield Incubator, do Reino Unido; com o BioXClusters, entidade que congrega clusters de 

biotecnologia da França, Espanha, Itália e Alemanha. Além disso, a FIPASE será 

organizadora, em conjunto com a Agência USP de Inovação, da BIN 2013, evento de 

inovação que nasceu junto à Universidade do Porto, com edições em Portugal e Grã-Bretanha, 

e que visa consolidar uma rede internacional de inovação e negócios. Essa ampliação da 

atuação internacional auxilia sobretudo em processos de soft landing; de concreto, uma start-

up portuguesa passou uma temporada na Supera e uma empresa do APL EMHO está 

estruturando a implantação de uma unidade na Europa.  

Apesar de já há mais de dez anos a FIPASE atuar na criação de um habitat de inovação no 

município, o Parque Tecnológico é visto como um divisor de águas, não apenas para a 

Fundação, mas também para o município. Embora Ribeirão Preto seja reconhecida, junto à 

própria sociedade, como referência de ensino, pesquisa e serviços em saúde, ainda persiste no 

imaginário popular e do próprio empresariado os rótulos de "capital do agronegócio" e centro 

de comércio. A cidade é pouco lembrada como polo de negócios em saúde, tecnologia da 

informação, biotecnologia e cosméticos, todos setores de base tecnológica. Outros indicadores 

colocam o município em posição de destaque quanto à inovação. Levantamentos internos em 

bases do CNPq indicam, por exemplo, que nos últimos anos em torno de 5% das bolsas do 

CNPq na modalidade RHAE (destinadas a fixar pesquisadores em empresas) foram 

concedidas a empresas apoiadas pela FIPASE.  

Por adquirir um caráter físico, o Parque Tecnológico tende a trazer maior visibilidade para as 

ações da FIPASE. Essa visibilidade tem o potencial de ampliar o apoio político aos projetos. 

Além disso, é capaz de sensibilizar o empresariado para a importância da inovação em seus 

negócios. É justamente nesse ponto, o baixo grau de inovação das empresas, que reside um 

dos maiores gargalos do APL EMHO. Conforme discutido acima (STEINER; CASSIM; 

ROBAZZI, 2007; GIUGLIANI; SELIG; SANTOS, 2012), APLs, ao contrário de Parques, 

não necessariamente têm na inovação um de seus focos. Embora haja no APL EMHO 

empresas líderes em seus segmentos, com elevados gastos em P&D, a grande maioria das 

empresas ainda compete por custos, por apresentar produtos de pouco diferencial.  

Espera-se, também, que o Parque Tecnológico seja capaz de intensificar redes de cooperação 

entre as empresas e entre empresas e universidades e institutos de pesquisa. As externalidades 

de redes listadas por Britto (2002), sejam técnicas, tecnológicas, de demanda ou pecuniárias, 

não são geradas em todo seu potencial pelas empresas do município, mesmo dentre aquelas do 

APL EMHO. Quando considera-se a cooperação trans-setorial, há mais ainda a ser 

fomentado.  

Assim, também entre empresas de diferentes setores a formação de redes está sendo 

estimulada a partir do projeto do Parque Tecnológico. Já foi, por exemplo, acertado junto ao 

PISO (Polo Industrial de Software de Ribeirão Preto) a implantação, no Parque, de um Centro 

de Capacitação Profissional em Software. Embora rodadas de negócios já venham sendo 

realizadas há alguns anos pela FIPASE, a proximidade física permanente entre as empresas, 

com espaços de convivência, traz um enriquecimento das experiências e conhecimentos, o 

que favorece a consolidação das redes, com as consequentes externalidades.  



Por fim, o Parque representa um atrativo concreto para a instalação de plantas industriais e de 

pesquisa de grandes ou pequenas empresas em Ribeirão Preto. Durante a última década, o 

município assistiu à saída de algumas indústrias para cidades vizinhas e foi, inclusive, incapaz 

de reter empresas incubadas. Explica-se: findo o período de incubação, empresas da Supera, 

de setores como o de biotecnologia e fármacos, mudaram-se para outros municípios pela 

ausência de áreas adequadas (devido às leis de zoneamento urbano) para se instalarem em 

Ribeirão Preto. O Parque Tecnológico não apenas tem áreas preparadas para essas empresas, 

com devido enquadramento legal e sanitário, como permite o acesso a incentivos fiscais 

estaduais e municipais.  

 

3. Conclusão  

Este artigo buscou, por meio de um estudo exploratório, discutir como os habitats de inovação 

podem transformar um município. Discutiu-se o caso FIPASE, entidade que executa a política 

de inovação colocada em curso em Ribeirão Preto.  

As ações executadas pela FIPASE partiram do diagnóstico de que, embora houvesse uma 

concentração de empresas do setor de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos e o 

campus da USP no município fosse um dos maiores centros de ensino e pesquisa em saúde da 

América Latina, não havia um habitat de inovação favorável ao empreendedorismo e ao 

desenvolvimento tecnológico.  

A instalação do Parque Tecnológico já vem promovendo mudanças na comunidade local, 

mesmo o projeto estando ainda em fase de implementação. Observa-se desde alterações no 

entorno local onde os primeiros prédios estão sendo construídos, como melhoria na 

infraestrutura do bairro; até modificações na comunidade acadêmica, como a inclusão de 

cursos voltados a empresas de base tecnológica nas universidades. Com a inauguração do 

Parque no segundo semestre de 2013, muitas empresas locais já poderão ter acesso, por meio 

da incubadora de empresas, aos benefícios fiscais previstos pela Lei de Incentivos e aos 

demais benefícios de estarem instaladas em um habitat de inovação. Espera-se, ainda, com a 

atração das empresas à cidade, que se aumente os empregos, principalmente os qualificados, 

alterando o perfil das universidades e da mão-de-obra formada por ela, refletindo na economia 

local e regional. 

Como limitação do estudo, tem-se o envolvimento direto dos pesquisadores com o caso 

estudado. Ao mesmo tempo que isso permite acesso a informações privilegiadas e contato 

com atores diversos, dificulta a busca da imparcialidade e objetividade que deve ser 

característica de todo trabalho científico. 
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