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Introdução 

 

C 
riada em 2001, por lei municipal, a Fipase é 

a entidade gestora do SUPERA Parque de 

Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. 

Inaugurado em março de 2014, fruto de um convênio 

entre USP e Prefeitura Municipal, o Parque Tecnoló-

gico reuniu em um mesmo espaço a SUPERA Incu-

badora de Empresas de Base Tecnológica, que há 

mais de 10 anos já estimulava o surgimento de star-

tups, e o SUPERA Centro de Tecnologia, com um 

conjunto de laboratórios de apoio ao desenvolvimento 

e à certificação de produtos eletromédicos.  

Para receber empresas já consolidadas, o Parque 

abriga também o Centro de Negócios, com salas 

prontas para escritórios e laboratórios. Com os espa-

ços disponíveis para a instalação de empresas próxi-

mos da ocupação máxima, os trabalhos de expansão 

do empreendimento aceleraram-se em 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

O SUPERA Parque vem cada vez se consolidando 

mais como um espaço regional de empreendedoris-

mo e inovação. Além das sedes do Arranjo Produtivo 

Local (APL) da Saúde, do Polo Industrial de Software 

(PISO) e do Grupo de Irrigação e Fertirrigação de 

Cana de Açúcar (GIFIC), promovendo o encontro de 

pequenas, médias e grandes empresas com as   start

-ups ali instaladas, o Parque é também a casa do 

Sevna Seed (aceleradora de empresas) e do capítulo 

Ribeirão Preto do Founder Institute (programa surgido 

no Vale do Silício baseado em mentorias para a for-

mação de empreendedores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntos, Fipase e esses atores promoveram 179 even-

tos ao longo de 2016, uma média de mais de três 

eventos por semana, focados em aumentar a compe-

titividade das empresas e proporcionar networking. 

Nesses eventos, 3.563 pessoas passaram pelo SU-

PERA Parque.  

Número crescente de startups, local de encontro de 

associações empresariais, horas e horas de capacita-

ção de empreendedores. O reconhecimento do traba-

lho aparece sob a forma de premiações e rankings. 

Depois de 2015, quando a Incubadora recebeu o prê-

mio de melhor do Brasil pela Anprotec, em 2016 o 

SUPERA Parque trouxe o prêmio Prefeito Empreen-

dedor do Sebrae-SP para Ribeirão Preto. A cidade 

ficou na 19ª posição do Brasil no ranking Connected 

Smart Cities da Urban Systems e em 10° entre as 

cidades mais empreendedoras do país segundo a 

Endeavor.  

Nas páginas a seguir, apresentamos os resultados de 

cada um dos nossos projetos. Trazemos também 

uma breve descrição dos planos para 2017, ansiosos 

por um ano ainda mais repleto de conquistas.  

Vista lateral do SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia 

Evento Talk Lide Ribeirão Preto, realizado em abril de 2016 
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O 
 ano de 2016 para o SUPERA Parque 

foi de estruturação para futuras expan-

sões, com a conclusão do projeto exe-

cutivo da área total do Parque Tecnológico. Contrata-

do com recursos captados, no valor de R$ 430 mil, 

junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Esta-

do de São Paulo, o projeto detalhou as necessidades 

de infraestrutura urbana para recebimento de empre-

sas na área, adequando-a também às legislações 

vigentes.  

Com a finalização do Projeto Executivo foi possível a 

obtenção do licenciamento ambiental junto a CE-

TESB e a Secretaria do Meio Ambiente do Município 

de Ribeirão Preto, expedido sob a autorização núme-

ro 2750/2017. Em 2016, também foi obtido, após ade-

quações nos dois prédios do Parque Tecnológico, o 

auto de vistoria do corpo de bombeiros do Estado de 

São Paulo (AVCB n. 275547). 

Para que a expansão se consolide há a necessidade 

de captação de recursos para a urbanização e infra 

estrutura da área em que serão alocadas as empre-

sas em lotes individuais. Desta forma, foram iniciadas 

tratativas junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão 

Preto, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Eco-

nômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, para pleitear 

recursos financeiros para execução das obras neces-

sárias. 

SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia — Prédio 1 

SUPERA Parque: preparando-se para crescer 
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P 
aralelo às atividades de estruturação da 

expansão do Parque Tecnológico, ocorre-

ram ações de fortalecimento do nome SU-

PERA Parque e de prospecção de empresas. Além 

da participação em feiras, reforçamos a presença na 

internet, via mídias sociais e website, e aprofunda-

mos o contato com órgãos de imprensa. 

Lançado no fim de 2015, o site do SUPERA Parque 

já foi acessado mais de 35 mil vezes. Além de Brasil, 

Estados Unidos, Alemanha e China são os principais 

países de origem dos visitantes.  

Em relação à prospecção de empresas, desde a cria-

ção do SUPERA Parque foram mais de 200 empre-

sas contatadas, que demonstraram interesse em co-

nhecer ou se instalar no Parque Tecnológico. Nesse 

último ano, iniciaram-se as tratativas para viabilizar a 

instalação de uma unidade da Fundação Oswaldo 

Crus (Fiocruz) no Parque Tecnológico. Se confirma-

da, a planta da Fiocruz trará novas tecnologias na 

área da saúde, entre elas a produção de chip para 

kits de diagnósticos rápidos em casos de dengue, 

zika e chikungunya. Para concretizar a vinda da Fio-

cruz, foi costurado um arranjo entre o Governo do 

Estado de São Paulo, Universidade de São Paulo e 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, além da pró-

pria Fiocruz e do SUPERA Parque.  

 

Confira, a seguir, algumas das matérias relacionadas 

ao SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia e suas 

âncoras: 

Fortalecimento da marca e prospecção de empresas 

 

Homepage do site www.SUPERAparque.com.br 

Em 2016, foram identificadas cerca de 470 

matérias que fazem alguma menção à  

Fundação, o SUPERA Parque de Inovação e 

Tecnologia, suas âncoras e empresas /

startups. 

O Parque Tecnológico teve inserção em 

jornais, revista, portais, rádios e televisão. 

Entre eles: A Cidade, CBN, Revide, Tribuna 

de Ribeirão, Anprotec, DCI, Época, EPTV, 

IDG Now, IT Fórum, Startupi, UOL, 

Superinteressante, entre outros. 

O retorno financeiro das inserções foi de 

mais de R$ 43 milhões (caso o mesmo 

espaço tivesse sido preenchido por 

publicidade paga).  

SUPERA na Mídia 
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Jornal A Cidade—Ribeirão Preto 

Jornal DCI 

Jornal Tribuna  

Portal Startupi 

Revista Zumm 
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E 
m 2016, as 56 empresas instaladas no 

SUPERA Parque apresentaram um fatura-

mento total de R$ 6,7 milhões. Mesmo 

sendo, em sua maioria, empresas nascentes, já são 

mais de 200 postos de trabalho. A sensibilização de 

investidores, porém, ainda é um desafio, já que foram 

apenas R$ 150 mil recebidos por essas empresas 

como investimento.  

Um trabalho importante de promoção da cultura de 

venture capital e seed money é desenvolvido pelo 

Sevna Seed, aceleradora de empresas instalada no 

SUPERA Parque. Em 2016, foram abertos dois ciclos 

de aceleração, somando mais de 200 empresas con-

correntes. Duas foram aceleradas no primeiro ciclo (e 

ao final instalaram-se na SUPERA Incubadora) e ou-

tras duas estão sendo aceleradas no segundo ciclo 

(com perspectivas de também se incubarem).  

O 
 SUPERA Educa é um projeto do Parque 

que incentiva o empreendedorismo com 

crianças e adolescentes, de forma teórica 

e prática. Disseminamos uma cultura inovadora entre 

eles, desenvolvendo atitudes e habilidades para atuar 

no mercado. 

Por meio do SUPERA Educa, temos uma parceria 

com o Colégio Marista. Os alunos participam de todo 

o processo de abertura e gerenciamento de novos 

negócios, favorecendo a aprendizagem em diversos 

níveis educacionais. Em 2016, foram desenvolvidos 

pelos adolescentes 19 projetos, que passaram por 

duas bancas avaliadoras, ao final das quais 4 foram 

incubadas pelo período de 1 ano. 

 

Também integra o SUPERA Educa o PROJETE, uma 

iniciativa da United Way Brasil, com participação do 

SUPERA Parque em parceria com PwC Brasil, Ouro 

Fino, Alta Comunicazione, SEB-COC, Maubisa e 

Honda Lago San.  

 

Pela primeira vez, uma turma foi desenvolvida no SU-

PERA Parque, tendo funcionários da Fipase e empre-

endedores ligados ao Parque Tecnológico como vo-

luntários. Foram 25 jovens da Escola Estadual do 

Jardim Paiva, vizinho ao Parque Tecnológico, que 

semanalmente, aos sábados, passaram por capacita-

ções. No primeiro semestre, conceitos de educação 

financeira, empreendedorismo e finanças pessoais. 

No segundo semestre, estímulos para que se tornem 

agentes multiplicadores de ações sociais, com a cria-

ção de projetos que impactassem na comunidade 

local.  

Empresas 

 

Projetos Educacionais e Sociais 

 

Formatura dos alunos do Projete 2016. Foto: Divulgação 
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A 
 inserção internacional do SUPERA Par-

que é importante, tanto para aumentar a 

competitividade de nossas empresas 

quanto para atrair negócios de outros países. Já são 

14 os parques tecnológicos e incubadoras parceiros 

internacionais do SUPERA Parque distribuídos por 

América Latina, América do Norte e Europa. O mais 

recente dos parceiros é a 3ie, considerada a melhor 

incubadora do Chile. 

Os acordos de cooperação com parceiros internacio-

nais visam estimular o softlanding, um programa que 

auxilia as empresas no processo de entrada em ou-

tro país. Visa, também, fomentar o intercâmbio de 

empresas entre as instituições, de modo a apoiar 

empreendedores interessados em explorar outros 

mercados e estabelecer parcerias para desenvolvi-

mento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, vale destacar que neste ano três em-

preendedores do SUPERA Parque, das empresas 

DG Lab, FigLabs e Onkos, foram selecionados para 

o Leaders for Innovation Fellowship, programa pro-

movido pela Royal Academy of Engineering, do Rei-

no Unido. Em Londres, eles receberam treinamento 

referente a capacidades empreendedoras e tiveram 

contato com potenciais parceiros.  

 

Parcerias Internacionais 
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N 
o ano de 2016, os processos de seleção 

para adentrar na SUPERA Incubadora 

de Empresas de Base Tecnológica tive-

ram um total de 37 propostas recebidas, as quais 

resultaram em 14 novos projetos incubados. Ao final 

do ano, eram 45 o total de empresas vinculadas à 

incubadora.  

Vale destacar que o que chama mais atenção não 

são esses números e sim as mudanças que foram 

feitas no processo seletivo, que passou a ser muito 

mais dinâmico. Os candidatos passaram por encon-

tros semanais de capacitação. Ao final, dois dias de 

apresentações dos projetos concorrentes para uma 

banca avaliadora formada por especialistas nos seto-

res dos projetos.  

 

 

Para que a incubação seja mais efetiva, optou-se por, 

no último processo seletivo, determinar que todas as 

aprovadas iniciariam seu vínculo com a incubadora 

na categoria de pré-residente, necessariamente.  So-

mente após período mínimo de seis meses, e tendo-

se cumprido um plano de ação determinado, é que a 

empresa poderá mudar de modalidade.  

O foco de atuação da incubadora está na qualificação 

do empreendedor. Entre os temas abordados, gestão 

estratégica, validação de clientes e análise mercado-

lógica, propriedade industrial, competências empre-

endedoras, modelo de negócios e valuation.  

Consultores internos realizaram ao longo do ano em 

torno de 250 reuniões para planejamento e acompa-

nhamento das empresas incubadas. Capacitações, 

mentorias, consultorias externas e apoio à participa-

ção em eventos completam o rol de benefícios conce-

didos às empresas. O quadro abaixo traz alguns dos 

números envolvidos, ressaltando ainda que o público 

rotativo das capacitações fornecidas pela SUPERA 

Incubadora passou de 950 pessoas.  

Neste último ano, a SUPERA Incubadora também 

organizou a primeira edição do SUPERA Demoday, 

dia destinado para nossas empresas apresentarem-

se para investidores, parceiros, clientes. As empresas 

demonstram também para a equipe da incubadora o 

desenvolvimento que atingiram até o momento. A 

intenção é tornar esta uma prática periódica.  

Open Space 

+ 50 eventos 

+ 300 horas de capacitação 

+ 250 horas de consultorias externas 

+ 20 empresas apoiadas para 

participação em eventos 

Preparando o empreendedor 

SUPERA Incubadora: recorde no número de empresas incubadas 
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A conclusão da implantação do CERNE 1, sendo a 

primeira incubadora do Estado a fazê-lo, foi outra 

conquista de 2016. Para isto, foram instituídas novas 

ferramentas de planejamento e acompanhamento 

das empresas incubadas, com o intuito de avaliar a 

maturidade dos negócios. Para 2017 esperamos ob-

ter, junto à ANPROTEC, a certificação CERNE 1 e 

iniciar a implantação do CERNE 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merece destaque em 2016 o trabalho desenvolvido 

dentro do movimento Hacking Health. Foram seis 

workshops  preparatórios ao longo do ano, que mobi-

lizaram mais de 200 entusiastas de tecnologias em 

saúde. Em outubro, 80 participantes ocuparam a pra-

ça de eventos do Ribeirão Shopping durante todo um 

fim de semana para o Hackaton, que trouxe inúme-

ras soluções inovadoras para problemas da saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Hacking Health constitui-se também em fonte de 

estímulo ao empreendedorismo junto a pesquisado-

res e profissionais da saúde e de prospecção de pro-

jetos para incubação.  

Também nesse sentido, de fomentar o empreende-

dorismo e prospectar projetos para incubação, foi 

instituído o Open House. Todas as quintas-feiras 

abrimos nossas portas para pesquisadores, estudan-

tes, empresários e potenciais empreendedores, para 

conhecer a estrutura e os serviços disponibilizados 

aos incubados e tirar dúvidas sobre os custos de 

incubação e sobre os processos seletivos.  

 

Hackaton Hacking Health 
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A 
lém de auxiliar as empresas no processo 

de conquista de mercado e estabeleci-

mento de parcerias, a participação do 

SUPERA Parque em eventos busca reforçar a ima-

gem de Ribeirão Preto como referência em negócios 

inovadores, ponto central da estratégia de atração de 

investimentos ao Parque Tecnológico.  

O 
 calendário de eventos da Fipase e do 

Parque Tecnológico começou com a par-

ticipação no CIOSP - Congresso Interna-

cional de Odontologia de São Paulo. Promovido pela 

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), 

o evento contou com mais de 200 expositores e cerca 

de 70 mil visitantes. Em ação de apoio às empresas 

do APL da Saúde e da SUPERA Incubadora de Em-

presas, participaram como coexpositoras em nosso 

stand: Agir, Inbras, Procion e Stratexia. 

 

 

 

 

Em fevereiro, participamos do Hacking Health em 

Hamilton, no Canadá. O Hacking Health é um movi-

mento, surgido no próprio Canadá, mas com edições 

em todo o mundo, que busca desenvolver tecnologias 

em saúde. Palestras de capacitação culminam em 

uma maratona empreendedora, reunindo profissio-

nais de múltipla formação. A primeira edição brasilei-

ra do Hacking Health, sob liderança da equipe do SU-

PERA Parque, foi realizada no segundo semestre de 

2016 em Ribeirão Preto.  

 

 

 

 

 

Pelo oitavo ano, fomos expositores da Feira Hospita-

lar, em São Paulo, a maior da América Latina em ne-

gócios em Saúde e terceira maior do mundo. A feira 

conta com 1.250 expositores; aproximadamente 96 

mil visitantes profissionais, de 76 diferentes países. 

Foi montado stand do SUPERA Parque, em parceria 

com o APL da Saúde, tendo como coexpositores Sig-

med, Martec e Inbras, associadas do APL da Saúde. 

Empresas do Parque Tecnológico também tiveram no 

stand um ponto de apoio para visitas à feira. 

Junho foi o mês da biotecnologia. O SUPERA Parque 

participou com stand, junto ao pavilhão brasileiro, da 

Bio Convention, que aconteceu em San Francisco 

(EUA), com mais de mil empresas de 30 diferentes 

países.  DGLab, BioPolix e FarmaCore, empresas 

incubadas e do APL da Saúde, completaram a mis-

são do SUPERA Parque no evento, aproveitando a 

oportunidade também para encontros de negócios no 

Eventos Nacionais e Internacionais 

 

Participação no CIOSP 2016  

Participação no Hacking Health em Hamilton, Canadá 

SUPERA Parque presente em eventos e congressos 
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Vale do Silício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda em junho, a gerência da incubadora esteve 

presente no Future Talent Summit 2016, realizado na 

cidade de  Estocolmo (Suécia). Organizado pelas 

empresas UBI e Universum responsáveis, respectiva-

mente, por organizar rankings mundiais de incubado-

ras e aceleradoras e de melhores empresas para se 

trabalhar. Além de networking, o evento permitiu nos 

aprofundarmos nos indicadores utilizados pelos ran-

kings e que vêm sendo adotados no planejamento 

estratégico do SUPERA Parque para aprimoramento 

da gestão.  

Em setembro, participamos da SPIN, o maior encon-

tro de empreendedorismo universitário ibero-

americano, em Santiago de Compostela (Espanha). 

Destaque, no evento, para Kimera Biotecnologia, em-

presa da SUPERA Incubadora, e que participou do 

Programa SmartMoney4Stars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outubro, no Ceará, ocorreu a 26ª Conferência 

Anprotec. No evento foram anunciadas 10 incubado-

ras e 13 projetos selecionados para a Chamada Sam-

sung de Economia Criativa, tendo, entre os contem-

plados, a SUPERA Incubadora, com sua pré-

incubada Phelcom Tecnologia.  

 

 

 

 

 

Outros eventos de 2016 nos quais marcamos presen-

ça, institucionalmente e com empresas, foram: Smart 

City Business America (março, Curitiba), BIO Latin 

America (outubro, São Paulo), BIN@SP (novembro, 

São Paulo), CASE (novembro, São Paulo), Medica 

(novembro, Dusseldorf, Alemanha). 

Participação no Bio Convention 

Participação da Kimera no Spin 2016 

Smart City Business America Congress & Expo 
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O 
 SUPERA Centro de Tecnologia se tor-

nou laboratório acreditado pelo INME-

TRO (cadastro CRL 1160 de 

02/12/2016). A acreditação consolida o Centro de 

Tecnologia como centro de excelência na medida que 

adota práticas de gestão alinhadas à ABNT NBR ISO/

IEC 17025:2005, que é o estado da arte em termos 

de gestão da qualidade em laboratórios de ensaios.  

 

 

 

 

 

 

Com isso agrega diferenciais nos serviços prestados 

como garantia de resultados, rastreabilidade, repetiti-

vidade e foco no cliente para empresas brasileiras e 

empresas sediadas em países membros dos acordos 

de Reconhecimento Mútuo com o INMETRO da Inter-

national Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), 

da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) e 

International Accreditation Forum (IAF). 

E 
m 2016, foi desenvolvida toda a documen-

tação para habilitação do laboratório de 

compatibilidade eletromagnética para 

prestação de serviços de ensaios e apoio ao desen-

volvimento de novos produtos eletroeletrônicos. A 

documentação envolveu o desenvolvimento de proce-

dimentos de ensaios padronizados, cálculo automáti-

co de erros e incertezas de medições, controle metro-

lógico para garantia da qualidade e modelos de rela-

tórios para clientes. 

Com isso tornou-se possível a realização de pré-

testes para as seguintes normas: 

T 
ambém em 2016, foi finalizada a segunda 

etapa do convênio com o Ministério da 

Saúde, para montagem de um laboratório 

de raios X e iniciada a execução da terceira e última 

parcela. Já foram adquiridos 90% dos equipamentos 

Laboratório de Compatibilidade eletromagnética 

 

IEC 61000-3-2 Emissão de harmônicos de corrente 

IEC 61000-3-3 Emissão de cintilação e variação de tensão 

IEC 61000-4-2 Imunidade a descarga eletrostática 

IEC 61000-4-4 Imunidade a transientes 

IEC 61000-4-5 Imunidade a surtos 

IEC 61000-4-6 Imunidade a RF Conduzido 

IEC 61000-4-8 Imunidade à campo magnético AC 

IEC 61000-4-9 Imunidade à campo magnético pulsado 

IEC 61000-4-10 Imunidade à campo magnético amortecido 

IEC 61000-4-11 Imunidade a queda e interrupção de tensão AC 

IEC 61000-4-12 Imunidade a ring wave 

IEC 61000-4-13 Imunidade a harmônicos e inter harmônicos 

IEC 61000-4-18 Imunidade a onda oscilatório amortecida 

IEC 61000-4-29 Imunidade a queda e interrupção de tensão DC 

Centro de Tecnologia conquista acreditação do INMENTRO 

 

Laboratório de Prototipagem 

Laboratório de Raio X 
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previstos no convênio e construída cabine blindada 

para ensaios de raios X. 

A 
 Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inova-

ção entregou no início de 2016, confor-

me convênio vigente, equipamentos que permitirão 

ao Centro de Tecnologia a realização de calibrações 

em eletricidade, pressão e temperatura. Os equipa-

mentos são todos calibrados a partir de padrões pri-

mários, o que remete a um elevado nível de confiabi-

lidade nas calibrações a serem realizadas neste labo-

ratório. 

Estes equipamentos permitirão ao Centro a presta-

ção de calibrações para vários setores produtivos, 

tais como: equipamentos médico-hospitalares e 

odontológicos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,  

sucroalcooleiro, automação industrial, dentre outros. 

F 
oi finalizada em 2016 a documentação pa-

ra solicitação de ampliação de escopo de 

acreditação, de modo a incluir os ensaios 

químicos. Com isso, o laboratório poderá realizar 

ensaios para efeito de certificação de equipamentos, 

produtos e materiais,  para as seguintes normas: 

 

 

 

 

 

 

 

A Diretiva RoHS (Restriction of Certain Harzardous 

Substances) é uma certificação europeia exigida para 

empresas que tenham interesse de exportar seus 

produtos para os países membros da comunidade 

europeia. Assim, o laboratório contribui de forma sig-

nificativa para facilitar o acesso das empresas a este 

amplo mercado, na medida que oferece soluções 

para certificação de produtos, equipamentos e mate-

riais. 

A relação de produtos ou áreas de atividades que 

dependem desta certificação para acesso ao merca-

do europeu inclui de produtos de couro a embala-

gens, passando por equipamentos médicos, smart-

phones e computadores.  

I 
mplantado a partir de convênio com a Secreta-

ria Estadual de Desenvolvimento, o laboratório 

de prototipagem teve seu principal equipa-

mento, a impressora 3D profissional de alta precisão, 

instalado em novembro de 2016. A impressora permi-

te a impressão de peças e dispositivos funcionais 

com vários tipos de materiais: ABS, rígido, flexível, 

Laboratório de Calibração 

 

Laboratório de Química 

 

Laboratório de Prototipagem 

 

  
IEC 62321 (Diretiva RoHS) 
  
Avaliação da concentração de Chumbo, Cádmio, Mercúrio por Absorção 

Atômica e Fluorescência de raios X 
  
Avaliação de Cromo VI por UV Visível 

  
Avaliação de PBB e PBDE (retardantes de chama) por CG/MS 

  
Avaliação em metais, eletrônicos e polímeros para todos os tipos de amos-

tras 
  
ABNT NBR 10422:2013 – Concentração de sódio em etanol 

  
ABNT NBR 11331 – Concentração de ferro e cobre em etanol 
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transparente e refratários. O laboratório conta ainda 

com impressora de placas de circuito impresso e 

dois tornos. 

O laboratório busca contribuir para o desenvolvimen-

to de peças, gabinetes e dispositivos aliando funcio-

nalidade com design. 

C 
riada em parceria com a Lego, a Oficina 

de  Robótica tem o objetivo de aproximar 

jovens estudantes de atividades práticas 

que promovem a criatividade e aplicam conceitos de 

física, matemática e computação, o laboratório de 

Robótica, em 2016, atendeu em suas oficinas 591 

alunos, provenientes de 16 diferentes escolas.  Com 

o apoio da Secretaria Municipal da Educação, a mai-

or parte dos estudantes provém da rede municipal de 

ensino.  Além dos alunos das escolas municipais, o 

laboratório recebeu adolescentes da Fundação Casa 

e de ONGs. A oficina de robótica é acompanhada de 

visita aos laboratórios do Centro de Tecnologia.  

  

 

 

 

 

Oficinas de Robótica 

 

Reprodução de matéria publicada na revista Zumm 
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A 
uxiliar na criação de novos negócios de 

base tecnológica não é o único papel 

desempenhado pelo SUPERA Parque. 

Um habitat de inovação e empreendedorismo sólido 

passa também pelo fortalecimento de setores que 

são estratégicos, seja pela importância para a histó-

ria econômica do município, por estarem no cerne da 

vocação tecnológica regional ou pelo potencial de 

arrecadação e geração de empregos.  

É por isso que há uma década participamos da go-

vernança do Arranjo Produtivo Local da Saúde, te-

mos o Polo Industrial de Software (PISO) como par-

ceiro há alguns anos e, mais recentemente, aprofun-

damos o relacionamento com o Polo Cervejeiro de 

Ribeirão Preto. 

O 
s números impressionam: são aproxima-

damente 200 indústrias na região, nos 

setores de equipamentos médico-

hospitalares e odontológicos, saúde animal, cosméti-

cos, fármacos e biotecnologia. Os empregos são 

mais de 5 mil.  

Desde 2015 a Associação de Empresas do APL da 

Saúde tem sua sede no SUPERA Parque. Mesmo 

com desafios, como a troca na diretoria da entidade 

e baixo número de afiliados comparado ao total de 

empreendimentos (um indicativo de que o associati-

vismo ainda precisa ser amadurecido pelas empre-

sas), há bons resultados!  

 

 

 

 

Ao longo de 2016, foram 17 encontros de capacita-

ção no SUPERA Parque, totalizando 87 horas de 

troca de conhecimento com perto de 320 participan-

tes. O objetivo: aprimorar a gestão e atender aos 

requisitos regulatórios. 

O quadro  traz os principais temas abordados nesses 

encontros. Destaca-se, ainda, um workshop do setor 

de cosméticos realizado em março e que contou com 

a participação de Anvisa, Natura e vigilâncias sanitá-

rias da região.  

Além da capacitação, pontos centrais do apoio do 

SUPERA Parque ao setor são a participação em fei-

ras comerciais e a assessoria para captação de re-

cursos de fomento (com vistas a estimular a inova-

ção nessas empresas).   

Ações como essas contribuíram para o crescimento 

das empresas, mesmo em um ano de crise para a 

economia nacional. Ao menos é o que mostra um 

levantamento realizado com 7 empresas do setor: o 

faturamento deste conjunto de empresas cresceu 

APL da Saúde 

 

Concentração de empresas e empregos; 

Cooperação entre as partes; 

Governança para traçar estratégias e organizar 

ações. 

O  que caracteriza um APL? 

Encontro de Relacionamento e Negócios da Cadeia de Saúde e Beleza.  

Contribuindo para o desenvolvimento regional 

 



 

 19 

19% em 2016 comparado a 2015; no mesmo período, 

as exportações aumentaram em 37% e foram lança-

dos 58% mais produtos do que no anterior. 

S 
im, a região de Ribeirão Preto é também 

referência em software. Sistemas ERP, 

CRMs e fábricas de software estão entre os 

segmentos mais relevantes de atuação das empre-

sas, com clientes que vão de varejistas a hospitais, 

passando ainda pela administração pública.  

 

 

 

 

São aproximadamente 100 empresas e 2 mil empre-

gos na indústria de software regional. A concentração 

de empreendimentos, aliada a um histórico de coope-

ração entre os empresários e a definição de estraté-

gias para o desenvolvimento do setor, com participa-

ção de Fipase (poder público), PISO (iniciativa priva-

da) e outros parceiros, proporcionaram o reconheci-

mento do Arranjo Produtivo Local de Software de Ri-

beirão Preto por parte de governos estadual e federal.  

A face mais visível do APL de Software é, sem dúvi-

da, o Centro de Capacitação instalado no SUPERA 

Parque. Implantado com recursos da Secretaria Esta-

dual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecno-

logia e Inovação, resultou já na formação (e contrata-

ção por parte das empresas do PISO) de mais de 140 

profissionais. Apenas em 2016, foram 1.040 horas de 

cursos sobre Suporte e Atendimento ao Cliente de 

Software, Formação em C# e .NET e Formação em 

Centura, totalizando 70 profissionais capacitados.  

Constatado que a maior parte dos profissionais for-

mados eram alunos de Fatec e Etec de toda a região, 

vem sendo articulada uma parceria com o Centro 

Paula Souza, para que em conjunto sejam desenvol-

vidos trabalhos de qualificação da mão de obra para o 

setor de software.  

A 
rticulado pela ACIRP, o Polo Cervejeiro 

de Ribeirão Preto congrega sete das dez 

cervejarias locais. Entre os objetivos do 

grupo está o de fortalecer a pequena indústria, desen-

volver produtos com qualidade e estimular o consumo 

consciente da bebida, além de resgatar uma tradição 

industrial do município, com potencial de impactar 

positivamente também o setor de turismo.  

Articulação com o poder público, apoio para a escrita 

de projetos de pesquisa e desenvolvimento e promo-

ção do intercâmbio com startups e a universidade são 

algumas das ações de apoio do SUPERA Parque ao 

setor.  

Como empreender no segmento de produtos para saúde; 

Registro e cadastro de produtos na Anvisa e certificação Inmetro; 

Estudo da Portaria 54/2016 do Inmetro; 

Gerenciamento de risco: estudo da ISO 14971/2012; 

Estudo da RDC 48/2013 da Anvisa; 

Capacitações do APL da Saúde 

PISO 

 

Centro de Capacitação do PISO. Foto: PISO 

Polo Cervejeiro 
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O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) atua no 

apoio ao desenvolvimento tecnológico, à propriedade 

intelectual e à transferência de tecnologia. Em 2016, 

com o reforço de um Agente de Propriedade Intelec-

tual (PI), o NIT continuou o projeto de “Estruturação e 

Consolidação do NIT-FIPASE”, apoiado pelo CNPq. 

A equipe atuou na padronização de processos e do-

cumentos, para posterior implementação de uma ges-

tão mais eficiente da Política de Inovação da FIPASE. 

Foram realizadas atividades de capacitação como 

cursos e treinamentos, participação em eventos e 

visitas técnicas a centros de excelência em assuntos 

e áreas relacionados à inovação tecnológica.  

Ao longo do ano, a equipe trabalhou na orientação de 

elaboração de modelos de gerenciamento de projetos 

inovadores, auxiliando o desenvolvimento de propos-

tas para submissão junto a órgãos de fomento e no 

estabelecimento de parcerias por parte das empresas 

assistidas. Nesse sentido também atuou junto às em-

presas do SUPERA Parque, dos APLs e do Polo Cer-

vejeiro de Ribeirão Preto e região. Predominantemen-

te, a orientação foi direcionada ao Programa Pesqui-

sa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), da FA-

PESP, que passou a ser o principal instrumento de 

fomento utilizado pelos empreendedores de nosso 

ambiente. 

No âmbito da propriedade intelectual, prestou auxílio 

às empresas em pedidos de registro de marcas, além 

de oferecer assistência em pedidos de patentes, sob 

a forma de orientação a respeito dos principais as-

pectos técnicos e legais ligados ao tema, além dos 

procedimentos em relação aos pedidos. Em alguns 

casos, conforme a complexidade da demanda ou a 

existência de interesse da Universidade de São Pau-

lo, o NIT estabeleceu o contato entre os empreende-

dores e escritórios que prestam serviços na área da 

Propriedade Industrial ou com a Agência USP de Ino-

vação. 

Em relação à transferência de tecnologia, realizou um 

mapeamento das condições de oferta tecnológica da 

USP, no campus de Ribeirão Preto. Foram coletadas 

informações sobre os serviços tecnológicos que po-

dem ser oferecidos pelas unidades do campus, base-

ados no capital humano, na infraestrutura local e nas 

diversas linhas de pesquisa. A divulgação deste ma-

peamento permitirá a divulgação das competências 

existentes e auxiliará na promoção da aproximação 

entre a Universidade e o setor produtivo, fomentando 

a interação destes em atividades de Pesquisa, De-

senvolvimento e Inovação (P,D&I). 

Ainda em relação a suas atribuições, o NIT conduziu 

o trabalho dos membros do Conselho Técnico-

Científico (CTC) da FIPASE, responsável pela elabo-

ração dos pareceres técnico-científicos das propostas 

candidatas à incubação, auxiliando o Conselho da 

SUPERA e a equipe da Incubadora nos dois proces-

sos seletivos realizados em 2016. O NIT é responsá-

vel, também, pela prestação de contas à Secretaria 

de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, do Mi-

nistério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

20 empresas atendidas, interessadas na elaboração de 

propostas, pedidos de registro de marcas e patentes; 

13 projetos aprovados; 

R$ 4,5 milhões de recursos captados; 

28 bolsas de pesquisa; 

6 patentes depositadas (3 internacionais). 

Inovação em Números 

NIT: apoio ao desenvolvimento tecnológico e propriedade intelectual 
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sobre a Política de Propriedade Intelectual das Insti-

tuições Científicas e Tecnológicas do Brasil 

(FORMICT). 

Por fim, o NIT elaborou material didático nas áreas 

de Propriedade Intelectual (Marcas, Patentes), Trans-

ferência de Tecnologia e Desenvolvimento Tecnológi-

co, a ser utilizado em treinamentos/cursos que serão 

oferecidos no ambiente do SUPERA Parque, em uni-

versidades e também junto à comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalidade 
(Programa/Linha) 

Projetos 
Recursos 
Captados 

(R$) 

Número 
de 

Bolsas 
Envia-

dos 
Aprova-

dos 

PIPE (FAPESP)         

Fase 1 9 6 882.118,05 6 

Fase 2 10 4 2.172.053,67 19 

Fase 3 1 1 1.000.000 3 

Desenvolve SP 2 1 360.000 0 

PROGER (Banco do 
Brasil) 

1 1 100.000 0 

SENAI 1 0 0 0 

TOTAL 24 13 4.514.171,72 28 

Marcas (Pedidos de Registro) 

Pedidos realizados 19 

Pedidos deferidos 7 

Números 2016 
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P 
ara manutenção de suas atividades, a Fi-

pase contou com aportes financeiros de 

diversas fontes; entre elas da Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto, recursos de convênios 

firmados com outros órgãos como a Financiadora de 

Estudo e Projeto - FINEP, Ministério da Saúde, Se-

cretaria de Desenvolvimento Econômico de São Pau-

lo e  SEBRAE.  

Em 2016, a Fipase contou com orçamento de aproxi-

madamente R$ 8,1 milhões, que também incluía re-

ceitas das taxas pagas pelos incubados e pelas em-

presas instaladas no Centro de Negócios, além dos 

serviços de ensaios e testes prestados pelo Centro 

de Tecnologia e de cursos oferecidos pela incubado-

ra. Receitas de aplicações financeiras completam as 

fontes de recursos.  

Para atender ao crescente número de empresas no 

SUPERA Parque, novos funcionários somaram-se à 

equipe da Fipase. Cabe destacar que a expansão 

das despesas com pessoal foi totalmente absorvida 

pela sobra de recursos financeiros dos exercícios 

anteriores. Investimentos na infraestrutura de tecno-

logia da informação do SUPERA Parque também 

foram necessários, para ampliar e trazer mais estabi-

lidade ao acesso à internet nas dependências do 

Parque.  

Ao longo dos 12 meses de 2016, os gastos com pes-

soal e encargos (43% do total), custeio e manuten-

ção (50%) e investimento (7%), totalizaram R$ 5,4 

milhões. O resultado de 2016 foi um superávit orça-

mentário positivo de R$ 2,7 milhões advindo, princi-

palmente, de recursos dos convênios 

(aproximadamente de R$ 2,2 milhões). Este montan-

te deverá ser gasto ao longo de 2017, para execução 

das últimas etapas dos convênios Finep 

01.12.0282.00 e MS 797358/2013.  

Ao analisar a execução orçamentária, observa-se 

que a maior parcela do orçamento foi destinada à 

gestão da Fundação (além do pessoal administrativo, 

faz parte desta unidade orçamentária o convênio 

com a Finep). Posteriormente, aparece o SUPERA 

Centro de Tecnologia (incluso o convênio com o Mi-

nistério da Saúde), seguido por SUPERA Parque 

(incluso convênio Proj. Executivo PTRP), SUPERA 

Incubadora de Empresas (incluso convênio CERNE 

e Projeto Biobussines Brasil) e, por fim, APLs 

(conforme anexo 03). 

O quadro de pessoal, que em 2015 era composto por 

15 empregados, encerrou 2016 com 21 (vinte e um) 

empregados. Além destes, compunham a equipe 

mais 2 (dois) colaboradores voluntários, 2 (dois) bol-

sistas do convênio Raio X e 11 (onze) estagiários, 

totalizando 36 (trinta e seis) membros.  

A equipe de funcionários foi reavaliada quanto ao 

seu desempenho e observou-se que o problema de 

sobrecarga de trabalho foi amenizado com a entrada 

dos novos empregados. Porém, surgiu novamente a 

necessidade de treinamentos em aspectos de gestão 

do tempo, organização e habilidades interpessoais. 

No último ano, foram realizados treinamentos sobre 

propriedade intelectual, licitações e, para a equipe do 

Centro de Tecnologia, sobre normas e protocolos de 

ensaios dos laboratórios. 

Foi dada posse aos novos membros do conselho 

Fipase amplia equipe para acompanhar crescimento do Supera Parque 
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curador da Fundação e do conselho Fiscal, para o 

mandato 2016-2018 e, após indicação e aprovação 

dos membros, a presidência e a vice-presidência 

continuaram sob o comando do Sr. Marcos Furquim 

e do Prof. Dr. Luis Alexandre Pedro de Freitas, res-

pectivamente. Em virtude da nova gestão na Prefeitu-

ra Municipal, em 2017 será trocada a presidência do 

Conselho Curador. A composição completa do Con-

selho Curador, ao final de 2016, está disponível no 

anexo 05, assim como do Conselho Fiscal (anexo 

06) e da  Diretoria (ver equipe, página 4).  

P 
ara a Comissão de Licitações, Pregoeiros 

e Equipe de Apoio, foram 41 processos ao 

longo do ano. Para dar conta dos traba-

lhos, um novo membro foi adicionado à equipe 

(anexo 04). Os 41 processos distribuíram-se em 4 

(quatro) convites, 1 (uma) concorrência pública (para 

seleção de empresas para o centro de negócios), 10 

(dez) dispensas de licitação, 8 (oito) inexigibilidades 

e 18 (dezoito) pregões presenciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A opção pelos procedimentos de dispensa e inexigi-

bilidade de licitação, nos casos previstos pela lei, foi 

para trazer maior celeridade e economicidade, sendo 

em sua maioria destinadas a bens e materiais para 

pesquisa e desenvolvimento. Entre os demais pro-

cessos, as licitações envolveram: serviços de gestão 

de TI, de zeladoria, de recepção, de calibração de 

equipamentos, de montagem de stand, de forneci-

mento de passagens aéreas, de fornecimento de cof-

fee-break, entre outros; aquisição de computadores, 

softwares, equipamentos de ar condicionado, materi-

ais de consumo previstos no Convênio com a Finep, 

entre outros.  

O 
 balanço geral, sobre todas as metas e 

resultados dos diversos projetos da FI-

PASE no ano de 2016 pode ser consultado 

no Anexo 02. 

 

 

Licitações 

 

Metas Atingidas  
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O 
 SUPERA Parque de Inovação e Tecno-

logia, suas âncoras e empresas têm um 

intenso planejamento para o ano de 

2017. Estão previstas ações que visam um fortaleci-

mento ainda maior da marca, novos serviços e ampli-

ação do espaço físico, atraindo novas empresas. Es-

sas ações exigem planejamento e esforço concentra-

do por parte da equipe e parceiros. Confira: 

N 
o primeiro semestre de 2017, a intenção 

é que sejam iniciadas as obras de ex-

pansão do SUPERA Parque, com a ur-

banização do restante da área, para que, a partir do 

segundo semestre, seja possível a realização do pro-

cesso seletivo, mediante edital de licitação, para ces-

são onerosa dos lotes para empresas. 

 

 

 

 

 

 

Na esfera internacional, para 2017, começaremos a 

trabalhar na parceria com a RedEmprendia, através 

da Agência USP, para estudar modelos de internacio-

nalização de Spin-Offs pelo programa SOLA (Spin-Off 

Lean Acceleration). Fomentaremos, também, a parti-

cipação de empresas em eventos no exterior, como 

BIO, Medica e BIN. Será buscado, ainda, um inter-

câmbio maior de informações com Parques e Incuba-

doras do exterior para estimular o surgimento de par-

cerias.  

Quanto ao SUPERA Educa, planeja-se para 2017 a 

continuidade da parceria com o Colégio Marista e 

uma nova turma do PROJETE no SUPERA Parque, 

com alunos dos bairros vizinhos. 

E 
m 2017, serão retomados os encontros do 

Hacking Health Ribeirão Preto, abordando 

temas relacionados a tecnologia em saú-

de, ao mesmo tempo em que se fortalece a Supera 

Incubadora. Nesse sentido, também serão realizadas 

ações de divulgação em Instituições de Ensino Supe-

rior e Técnico em Ribeirão Preto e Região.  

 

 

 

 

 

Está prevista, para este ano, a realização da 6a edi-

ção do BioBusiness Brasil, concurso de negócios em 

biotecnologia e saúde. Já premiado nacionalmente 

como programa de estímulo ao empreendedorismo, 

constitui-se em poderosa fonte de captação de proje-

tos para a incubadora. O concurso tem abrangência 

nacional e os melhores projetos recebem prêmios: 

em dinheiro, vaga de incubação ou mesmo intercâm-

bios internacionais em habitats de inovação parceiros 

SUPERA Parque 

 

Reprodução do projeto de expansão do Parque 

SUPERA Incubadora 

 

Biblioteca disponível para uso dos empreendedores 

Planejamento 2017 
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do Supera Parque.  

 

 

 

 

 

Neste ano serão lançados dois processos de seleção 

de projetos para incubação. Cada processo envolve-

rão uma pré-capacitação com workshops abertos ao 

público; acompanhamento semanal do desenvolvi-

mento dos projetos inscritos por parte da equipe da 

incubadora e consultores externos; entrevista dos 

gestores dos projetos com psicóloga; e apresentação 

do projeto em formato de Pitch para uma banca avali-

adora. 

  

 

 

 

Também será elaborado, e atualizado, neste ano o 

Plano de Ação e Plano de Vida para todas as empre-

sas incubadas. Para acompanhá-los, reuniões men-

sais com pré-incubados e bimestrais com incubados e 

associados. Para apoiar as empresas, realização de 

qualificações e contratação de consultores nas áreas 

de gestão, mercado, finanças, tecnologia e pessoal, 

contemplando os seguintes assuntos: Comércio Exte-

rior, Assuntos regulatórios para equipamentos médi-

cos (ANVISA), Conhecimento de Mercado, Elabora-

ção de One Page Pitch, Ferramentas financeiras e 

ferramentas gerenciais em geral. Adicionalmente, 

está previsto um programa de mentorias para as em-

presas. 

P 
ara 2017, o SUPERA Centro de Tecnologia 

prevê a ampliação do escopo de acredita-

ção para ensaios de compatibilidade eletro-

magnética; químicos; equipamentos de raios X e cli-

máticos. Também estão previstos ensaios acredita-

dos pelo INMETRO em pelo menos 10 equipamentos. 

Além disso,  a intenção é iniciar a prestação de servi-

ços de calibração e de prototipagem rápida. Também 

está programado o início da prestação de serviços de 

ensaios para equipamentos de ultrassom (IEC 60601-

2-5 e IEC 60601-2-37) e de serviços de ensaio para 

laser (IEC 60601-2-22). 

Ainda, deve ser iniciada a prestação de serviços de 

ensaios de emissão conduzida (compatibilidade ele-

tromagnética–CISPR 11, CISPR 14-1 e CISPR 22) e 

de serviços oferecidos pelo laboratório de Bioenge-

nharia conforme convênio firmado entre FIPASE e 

USP. Para ampliar as facilidades às empresas, serão 

ofertadas novas possibilidades de pagamento, por 

meio de cartão BNDES e cartão de crédito 

O 
 orçamento da FIPASE para 2017 é de 

R$ 6,24 milhões—valor pouco menor 

comparado ao orçamento inicial de 2016 

em razão da finalização de execução da última parce-

la dos convênios (Ministério da Saúde e FINEP), que 

a Fundação está executando.  

A origem principal do orçamento está em repasse 

anual da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (R$ 

4,4 milhões), que, no entanto, sofrerá cortes conforme 

decretos já publicados pelo Administração Municipal. 

Sala de reuniões disponível para uso dos empreendedores 

Centro de Tecnologia 

 

Fipase 
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Recursos provenientes de convênios (R$ 300 mil) e 

receitas patrimoniais e de serviços a terceiros (R$ 

1,24 milhões) completam a previsão de receitas.  

E 
m 2017 pretendemos trabalhar junto à 

governança privada do APL da Saúde pa-

ra aprofundar o associativismo no setor. 

Encontros para propiciar networking e para capacitar 

os empresários, em temáticas gerenciais, regulatórias 

e comerciais, estão no escopo de ações planejadas. 

O fomento à internacionalização das empresas, esti-

mulada pela participação em feiras, também será tra-

balhado.  

Junto ao APL de Software, em parceria com o PISO, 

serão desenvolvidos trabalhos para ampliar a atuação 

do Centro de Capacitação Profissional em Software, 

das quais se destaca uma aproximação com o Centro 

Paula Souza. Encontros que tragam inovações e ten-

dências no segmento de software, tais como Smart 

Cities, também são planejados.  

Para o Polo Cervejeiro, promoveremos encontro que 

discuta inovações tecnológicas que possam ser incor-

poradas pela indústria. Um trabalho de articulação 

com o poder público para transformar o setor em um 

produto turístico também será desenvolvido.  

 

 

 

 

 

 

E 
m 2017, a equipe do NIT dará continuidade 

a ações de capacitação, com objetivo de 

aprimorar os serviços prestados. 

O NIT também continuará a produzir material técnico-

informativo, incluindo cartilhas, manuais e estudos 

setoriais. Tal material será utilizado pela equipe do 

NIT em atividades de capacitação, que serão realiza-

das no ambiente do SUPERA Parque, em universida-

des e junto à comunidade. 

Para fortalecer a cooperação entre Universidade e 

empresas, o NIT dará início à divulgação do mapea-

mento das competências e condições de oferta da 

Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão 

Preto. Esta divulgação será importante no processo 

de sensibilização do setor produtivo para a possibili-

dade de cooperação com a Universidade, o que, por 

sua vez, permitirá a superação de eventuais gargalos 

científicos e tecnológicos das empresas, por meio dos 

serviços tecnológicos oferecidos pelos pesquisadores 

acadêmicos. 

APL 

 

NIT 
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Anexos 

 

Anexo 1. Empresas do Supera Parque 

 
 

EMPRESA MODALIDADE EMPRESA MODALIDADE 

Evidence Consultoria Associada Incubadora LogPop Pré-residente Incubadora 

Lychnoflora Associada Incubadora MI4U Pré-residente Incubadora 

Led Visual Médica Associada Incubadora Nesh Pré-residente Incubadora 

Verdartis Associada Incubadora Onkos Pré-residente Incubadora 

Al Sukkar Centro de Negócios Oxbone Pré-residente Incubadora 

Cross Reality Centro de Negócios Phelcom Technologies Pré-residente Incubadora 

Figlabs Centro de Negócios Plasmons Tecnologia Pré-residente Incubadora 

Invent Centro de Negócios Puratec Pré-residente Incubadora 

Kidopi Centro de Negócios RhinnoMart Pré-residente Incubadora 

Labtools Centro de Negócios Roverpix Pré-residente Incubadora 

Lipid Centro de Negócios THD Pré-residente Incubadora 

Nanosens Centro de Negócios Therapy Bioelectronics Pré-residente Incubadora 

Radtech Centro de Negócios AT Médica Residente Incubadora 

TZ Epigentech Centro de Negócios Avita Residente Incubadora 

Veritas Centro de Negócios BR Process Residente Incubadora 

Altabiotec 
 Pré-residente Incubadora Ciaware Residente Incubadora 

Biopolix Pré-residente Incubadora ConsultaJá Residente Incubadora 

Brasilcoisas.com Pré-residente Incubadora Decoy Residente Incubadora 

Efficeres Pré-residente Incubadora DG Lab Residente Incubadora 

EsferaCel Pré-residente Incubadora Essentii Residente Incubadora 

FishTank Pré-residente Incubadora Invitra Residente Incubadora 

Genchi Tools Pré-residente Incubadora JV Biotec Residente Incubadora 

GreenBox Pré-residente Incubadora Narcissus Residente Incubadora 

Gphantom Pré-residente Incubadora Sensorial Residente Incubadora 

GUni Pré-residente Incubadora Sevna Residente Incubadora 

Hydoc Pré-residente Incubadora Stratexia Residente Incubadora 

Kimera Biotecnologia Pré-residente Incubadora Vetra Residente Incubadora 

Lição de Casa Pré-residente Incubadora Zutti Cosméticos Residente Incubadora 
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Anexo 2  - Balancete da Despesa Empenhada por Projeto da FIPASE em 2016 
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Anexo 3  – Gráfico das Despesas Empenhadas em 2016 

 

Anexo 4 - Composição da Comissão de Licitação e Equipe do Pregão em 2016 

 

 

 

Nome Função na Comissão Licitação Função na Equipe do Pregão 

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

Dalmo Angelo de Assis Membro 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 

Fernando Henrique Saito Membro da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 

Luiz Carlos Bresciani 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 

Yhurika Sandra Tukamoto Membro da Comissão de Licitação Equipe de Apoio 
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Anexo 5 - Composição do Conselho Curador da Fipase para 2016-2018 

 

Anexo 6- Composição do Conselho Fiscal da Fipase para 2016-2018 

 

 

 

ENTIDADES MEMBRO TITULAR MEMBRO SUPLENTE 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Marcos Furquim (SPGP) Bruno Tessari Cobra (SMS) 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Stênio José Correia Miranda (SMS  Norma Helena Gonçalves Dias (SEFAZ)  

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Fernando Antônio Piccolo (SPGP) José Antonio Lanchoti (SPGP) 

USP - Universidade de São Paulo Prof. Dr. André Lucirton Costa (FEARP) Marcelo Dias Baruffi (FCFRP) 

USP - Universidade de São Paulo Prof. Dr. Celio Lopes Silva (FMRP) 
Prof. Dr. Gregoire Jean François Demets 

(FFCLRP) 

USP - Universidade de São Paulo Prof. Dr. Luis Alexandre Pedro de Freitas (FCFRP) Profª Dra. Andrea Candido dos Reis (FORP) 

Centro Universitário Barão de Mauá Prof. Ms. Ariovaldo da Costa Botelho Junior Prof. Fabricio Nagao 

UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto Prof. Ms. José Rodolfo Tasqueti Porto Neide Aparecida de Souza Lehfeld 

Sindicato dos Trabalhadores da Saúde - 
Estadual Igor Taveira Neves Edson Carlos Fedelino 

ACIRP - Associação Comercial e Industrial 
de Ribeirão Preto Wladimir C. Bianchi Antonio Luiz de Oliveira 

CIESP - Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo - Regional Ribeirão Preto André Francisco Ignácio Marcelo Maçonetto 

FIESP - Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo - Regional Ribeirão Preto Carlos Alberto Paulin Marcelo Maçonetto 

ENTIDADES MEMBRO TITULAR MEMBRO SUPLENTE 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Heloisa Helena Batista Almeida  Marcus Vinicius Berzotti Ribeiro  

USP - Universidade de São Paulo Prof. Dr. Claudio Miranda (FEARP) 
Prof. Dr. Carlos Alberto Grespan Bonacim 

(FEARP) 

CIESP - Centro das Industrias do Estado 
de São Paulo - Regional Ribeirão Preto Guilherme Feitosa Sem representante 
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Anexo 7 - Metas para 2017 

Projeto/Ação Denominação da Ação 
Unidade de 

Medida 
Meta para 

2016 
Resultado Justificativa do(s) Desvio(s) 

Manutenção das Ativida-
des da FIPASE 

Manter a coordenação e gerência da 
integração das parcerias entre as insti-
tuições envolvidas nos projetos, progra-
mas e atividades da FIPASE, apoiando 
direta e indiretamente aproximadamen-
te 100 empresas. 

Percentual 75% 75% Meta Atingida 

Fármacos e Medicamen-
tos 

Percentual de Execução do Projeto Percentual 50% 50% Meta Atingida 

SUPERA – Incubadora 
de Base Tecnológica 

Aumento do Número de Empresas 
Incubadas 

Quantidade 26 14 

Meta atingida. Houve mudanças no edital na 
forma de seleção de novas empresas. As 
empresas entraram na modalidade de pré-
residência (ou pré-incubada), reduzindo 
assim este indicador. Por lado houve um 
aumento redução de empresas na modalida-
de pré-residência (pré-incubada). 

SUPERA – Incubadora 
de Base Tecnológica 

Aumento do Número de Empresas Pré-
Incubadas 

Quantidade 13 25 

Meta atingida. Houve mudanças no edital na 
forma de seleção de novas empresas. As 
empresas entraram na modalidade de pré-
residência (ou pré-incubada), aumentando 
assim este indicador. Por lado houve uma 
redução de empresas na modalidade resi-
dente. 

SUPERA – Incubadora 
de Base Tecnológica 

Aumento do Número de Empresas 
Associadas 

Quantidade 10 3 
Meta parcialmente atingida. Além das mu-
danças de modalidade e houve desistências 
das empresas. 

SUPERA – Incubadora 
de Base Tecnológica 

Aumento do Número de Modelos de 
Negócios Elaborados e Validados 

Quantidade 50 38 

Meta parcialmente Atingida. Foram inscritos 
38 projetos durante ano que foram julgados 
tecnicamente nem todos tinham os requisi-
tos para validação. 

Biobusiness Brasil Número de Parcerias com Incubadoras Quantidade 15 0 

Meta parcialmente atingida. O evento não foi 
realizado em 2016, pois não foi firmado 
convênio e nem houve patrocínio para sua 
realização. A Fundação optou por apoiar 
outro evento semelhante a este, o Hacking 
Health, que foi realizado em outubro/2016. 

Biobusiness Brasil Número de Projetos Atraídos Quantidade 40 12 

Meta parcialmente atingida. O evento não foi 
realizado em 2016, pois não foi firmado 
convênio e nem houve patrocínio para sua 
realização. A Fundação optou por apoiar 
outro evento semelhante a este, o Hacking 
Health, que foi realizado em outubro/2016 e 
sendo que foram atraídos 12 projetos 

Biobusiness Brasil 
Número de Palestras de Sensibilização 
em Instituições de Ensino 

Quantidade 40 3 

Meta parcialmente atingida. O evento não foi 
realizado em 2016, pois não foi firmado 
convênio e nem houve patrocínio para sua 
realização. A Fundação optou por apoiar 
outro evento semelhante a este, o Hacking 
Health, que foi realizado em outubro/2016 e 
foram feitas 3 palestras 

Biobusiness Brasil 
Número de Divulgação do Concurso em 
Portais de Alcance Nacional 

Quantidade 20 5 

Meta parcialmente atingida. O evento não foi 
realizado em 2016, pois não foi firmado 
convênio e nem houve patrocínio para sua 
realização. A Fundação optou por apoiar 
outro evento semelhante a este, o Hacking 
Health, que foi realizado em outubro/2016, 
sendo divulgado em 5 portais 
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Projeto/Ação Denominação da Ação 
Unidade de 

Medida 
Meta para 

2016 
Resultado Justificativa do(s) Desvio(s) 

Biobusiness Brasil Prospecção de novos incubados Quantidade 5 12 

Meta atingida. O evento não foi realizado em 
2016, pois não foi firmado convênio e nem 
houve patrocínio para sua realização. A 
Fundação optou por apoiar outro evento 
semelhante a este, o Hacking Health, que foi 
realizado em outubro/2016 e tendo participa-
do 12 projetos. 

Centro de Tecnologia 
Aumento Percentual dos Serviços Pres-
tados (Ensaios e Atividades de Pesquisa 
e Desenvolvimento) 

Percentual 20% 0 

Em 2016 o Centro de Tecnologias se empe-
nhou em implementar procedimentos para 
operacionalização dos laboratórios de com-
patibilidade eletromagnética, raios X e cali-
bração e prototipagem, para credenciamento 
junto ao Inmetro. Foi mantido o indicador 
alcançado no anterior e desta forma os servi-
ços prestados foram mais complexos. 

Centro de Tecnologia Percentual de Execução Percentual 40% 40% Meta Atingida 

Centro de Tecnologia 
Percentual de Execução do Projeto de 
Compatibilidade Eletromagnética – 
Convênio SDECT 

Percentual 50% 50% 
Meta Atingida. O Laboratório de Compatibili-
dade Eletromagnética está em processo de 
acreditação junto ao Inmetro. 

Centro de Tecnologia Percentual de Execução do Projeto Percentual 60% 60% 
Meta Atiginda.  Foi concluída em 2016 a 2ª 
etapa do projeto. 

APL – EMHO – Arranjo 
Produtivo Local de Equi-
pamentos Médico-
Hospitalares e Odontoló-
gicos 

Aumento Percentual do Faturamento 
das Empresas do APL EMHO 

Percentual 5% 19% 

Meta Atingida. Entre as empresas do setor de 
EMHO pesquisado o faturamento indicado 
cresceu em média 19% em 2016 comparado 
a 2015; 

APL – EMHO – Arranjo 
Produtivo Local de Equi-
pamentos Médico-
Hospitalares e Odontoló-
gicos 

Aumento Percentual nas Exportações 
das empresas do APL EMHO 

Percentual 5% 37% 

Meta Atingida. Entre as empresas do setor de 
EMHO pesquisado as exportações cresce-
ram em média 37% em 2016 comparado a 
2015; 

APL – EMHO – Arranjo 
Produtivo Local de Equi-
pamentos Médico-
Hospitalares e Odontoló-
gicos 

Aumento Percentual de Lançamentos de 
Novos Produtos 

Percentual 5% 58% 
Meta atingida. Foram lançados 58% mais 
produtos do que no anterior. 

Parque Tecnológico de 
Ribeirão Preto 

Número de Empresas Prospectadas 
para Futura Instalação no PTRP 

Quantidade 20 20 Meta Atingida 

Parque Tecnológico de 
Ribeirão Preto 

Número de projetos elaborados para 
Captação de Recursos para Recursos 
para Construção do Centro Tecnológico 
de Biotecnologia 

Quantidade 1 1 

Meta Atingida. Projeto submetido à FINEP 
para captação de recursos e equipamentos 
Centro Tecnológico de Biotecnologia, sem 
divulgação do resultado, até o momento. 

Projeto Executivo de 
Infraestrutura da Fase II 
da Implantação do Supe-
ra Parque Tecnológico 
de Ribeirão Preto 

Percentual de Execução do Projeto Percentual 40 100 
Meta Atingida. Em 2016 foi finalizado o Proje-
to Executivo do Supera Parque. 


