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depoimentos

Resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e Universidade 
de São Paulo (USP), com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico do Estado de São Paulo, o Supera Parque de Inovação e Tecnologia, 
de Ribeirão Preto é um dos mais importantes destaques da nossa cidade.  

Já reconhecida mundialmente como a única incubadora  brasileira no 
ranking das 20 melhores do mundo, o Supera Parque de Inovação e Tec-
nologia de Ribeirão Preto ocupa importância por ser um polo tecnológico 
e empreendedor.

Duarte Nogueira
Prefeito de Ribeirão Preto

O Supera Parque exerce um papel muito importante no que diz respeito 
ao desenvolvimento de negócios, tecnologia e  inovação no nosso país, e 
sem dúvida, coloca Ribeirão Preto na posição de matriz nesse  novo cená-
rio socioeconômico  em que vivemos e que tanto cresce.  As startups 
como ferramentas facilitadoras, são revolucionárias e extraordinárias no 
mundo globalizado em que atualmente vivemos! Alterou a forma como 
nos relacionamos, o jeito de organizar nosso dia a dia, a maneira como 
nos comunicamos, consumimos e até mesmo a forma de fazermos 
negócios. Uma nova era surge e focamos cada vez mais na meta em con-
solidarmos definitivamente o Supera como referência em empreende-
dorismo.

Sandro Scarpelini
Diretor Presidente da FIPASE - Gestora do Supera Parque

O Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto é um dos 
mais emblemáticos exemplos da terceira missão da universidade. Nos 
últimos anos, grandes instituições de ensino superior do mundo todo 
têm se debruçado sobre a necessidade de entender melhor e fortalecer 
essa missão, que está relacionada com a interação mais intensa da 
universidade com a sociedade.

São representadas pelas parcerias, mutuamente benéficas, como a esta-
belecida entre a USP, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e a Secreta-
ria Estadual de Desenvolvimento de São Paulo, baseadas na transferência 
de conhecimento, no empreendedorismo e no engajamento com o 
desenvolvimento regional.

Trata-se, portanto, da necessidade de ajudar a sociedade, enquanto polos 
geradores de soluções, a vencer seus desafios e seus principais proble-
mas, na qual a tecnologia, a inovação e o conceito de sustentabilidade 
têm peso cada vez maior.

Vahan Agopyan
Reitor da Universidade de São Paulo (USP)
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Expansão

Um dos projetos mais significativos do Parque Tecnológico diz respeito à sua expan-
são. Foram várias as ações realizadas, em 2019, nesse sentido, como a execução dos 
projetos executivos do Container Park e da implantação de rede de água e esgoto 
dos lotes da Av. Virgílio Soeira.

Outro ponto importante foi a definição, junto à USP, sobre o edital de seleção de em-
presas para ocupação dos lotes: a expectativa é de que lotes e Container Park estejam 
aptos a receber empresas ainda em 2020. 
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PARQUE TECNOLÓGICO

Resultado de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e a Universi-
dade de São Paulo, com gestão da Fipase, o Supera Parque tem como missão fomentar 
o surgimento de idéias inovadoras, desenvolvendo, apoiando e conectando pessoas e 
criando um forte ecossistema de negócios. Incubação de negócios, atração de empre-
sas inovadoras, oferecimento de serviços tecnológicos, apoio a arranjos produtivos 
locais, estímulo à internacionalização, auxílio à proteção intelectual, transferência de 
tecnologia e captação de recursos são nossas principais ações e sobre as quais falare-
mos neste relatório.

O ano de 2019 foi de crescimento para o Supera Parque, que terminou o período com 78 
empresas assistidas em quatro diferentes modalidades. Juntas, as empresas apresenta-
ram faturamento de R$ 32,8 milhões e foram responsáveis pelo recolhimento de aproxi-
madamente R$ 4 milhões em impostos diretos.

Elas receberam aproximadamente R$ 4,7 milhões de investimentos externos privados 
e geraram 432 postos de trabalhos.



Relações com o Mercado

Atração de empresas para instalação no Parque Tecnológico, prospecção de parcei-
ros e realização de consultorias in company são alguns dos objetivos da área de Rela-
ções com o Mercado, criada em 2019. Foram mais de 200 reuniões realizadas com 
grandes corporações e empresas instaladas no Supera Parque. Destaque para o pro-
jeto Open Innovation desenvolvido junto à Unaerp. 

O programa Membership é outro destaque, permitindo que empresas e profissionais 
associem-se ao parque tecnológico, tendo acesso a sua rede de mentores e outros 
benefícios.

O projeto foi criado no final de 2018 com o intuito de fomentar e fortalecer o ecossiste-
ma empreendedor de Ribeirão Preto.

Em 2019 fechamos com 41 mentores, 19 associados, 159 mentorias (individuais e coleti-
vas) e 14 orientações de propriedade intelectual.

O site foi atualizado e você já pode visitar clicando aqui.
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Membership
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EMPRESAS POR MODALIDADE

64% SAÚDE

16% AGRO

12% OUTROS

8% EDUCAÇÃO
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SETOR DE ATUAÇÃO



Incubação Virtual Centro de Negócios

Pré-residentes Incubadora

Residentes Incubadora

Associada Incubadora

Empresas
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Apoiar o nascimento de empresas de base tecnológica, desenvolvedor empreendedores, 
fazer com que pesquisas científicas transformem-se em produtos e serviços inovadores. 
Esses são os objetivos da Supera Incubadora, criada em 2003.

Em 2019, a Incubadora, realizou dois editais para seleção de empresas, totalizando 48 
submissões e, destes, 21 novos projetos selecionados para incubação. A maior parte 
desses projetos passou pelo curso Empreende na Supera, programa de educação em-
preendedora da incubadora. Análise do perfil do empreendedor é outra etapa importan-
te da seleção. 

Curso Empreende

Capacitação em Design Thinking, Value 
Proposition Canvas, Business Model 
Canvas e propriedade intelectual e capta-
ção de recursos. 

- 3 Edições em 2019
- 128 Participantes 
- 39 propostas de negócios geradas

TOP 20 Mundo

Em novembro de 2019, a Supera Incuba-
dora foi premiada, pela UBI,  durante o 
World Incubation Summit, como uma 
das 20 melhores incubadoras ligadas a 
universidades do mundo!
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SUPERA INCUBADORA



Com objetivo de contar com startups inovadoras e com potencial de sucesso, além 
do processo seletivo estruturado, a Incubadora oferece diversos mecanismos de 
apoio aos empreendedores. Para aumentar o engajamento em atividades de capa-
citação e impulsionar o networking, foram realizadas 15 Trilhas de formação empre-
sarial ao longo do ano, com encontros mensais e quinzenais, abordando temas 
como Vendas, Inovação, Investimentos e Marketing. Foram 178 participantes entre 
empreendedores, colaboradores e parceiros do Supera Parque.

Os empreendedores também contam com apoio para participação em eventos, 
acompanhamento com consultores e reuniões com mentores.

Programa Creative Startups

Habilitada a receber recursos oriundos de incentivos da Lei de 
Informática, a Supera Incubadora participou da 4ª Chamada do 
Programa Creative Startups da Samsung, organizado em parceria 
com a ANPROTEC.
 
Doze startups de todo o país, apoiadas por nove incubadoras, rece-
beram mentorias e investimentos da Samsung, visando à acelera-
ção do desenvolvimento de seus produtos. Dessas, duas eram vin-
culadas à Supera: Hoobox e Sintesoft

Open House

Buscando a prospecção de empresas e a sensibilização para o em-
preendedorismo e inovação, a Supera Incubadora mantém um 
programa permanente de visitas às suas instalações. Por meio de 
agendamento online ou por telefone, empresários, pesquisadores 
e instituições de ensino podem conhecer in loco o funcionamento 
da incubadora, tirar dúvidas sobre o processo seletivo e ambien-
tar-se com as demais âncoras do Parque Tecnológico.
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Mecanismos de Apoio



Ampliar a presença internacional de nossas empresas e atrair negócios do mundo todo 
são dois dos principais objetivos do Supera International Office. Em 2019, o Supera 
Parque recebeu visitas de empresários, professores universitários, pesquisadores e dele-
gações de stakeholders internacionais dos EUA, Itália, Israel, Reino Unido, França, Japão, 
Portugal, Cazaquistão e África do Sul.

Pilares de Atuação

O Supera International Office trabalha com o objetivo de atrair 
empresas internacionais para se instalarem no Supera Parque e, 
para isso, oferece o programa de Softlanding. O escritório interna-
cional também oferece apoio à internacionalização das empresas 
do Supera Parque e APLs, contribuindo para novos negócios e 
parcerias de desenvolvimento. Realiza ainda, o monitoramento e 
apoio às empresas para participarem de chamadas internacio-
nais de apoio às startups.
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INTERNATIONAL OFFICE



Supera International Office
Parcerias

O Supera Parque mantém parcerias 
estratégicas com habitats de inovação de 
países como: Portugal, Estados Unidos, 
Espanha, Reino Unido, Itália, Canadá, 
Suíça, Alemanha, França e Chile.

O Supera Parque marcou presença em 
importantes eventos internacionais de 
empreendedorismo, inovação e saúde. 
Confira:

BIO INTERNATIONAL CONVENTION
(FILADÉLFIA, EUA)

A maior convenção de biotecnologia do 
mundo reuniu líderes globais, farmacêuti-
cos e gestores da indústria, e representan-
tes de universidades, instituições de pes-
quisa e ecossistemas de inovação. No stand 
do Supera Parque, foram realizadas mais de 
130 apresentações e reuniões pelos gesto-
res do Parque e empreendedores de três 
startups Supera.

MEDICA

A mais importante feira de negócios em 
saúde do mundo, contou com a participa-
ção do Supera Parque, que expôs em par-
ceria com a ABIMO e a APEX.

08

Presença Internacional



UBI GLOBAL

A Supera Incubadora foi premiada pela Cúpula 
Mundial de Incubação (WIS 2019), como uma 
das melhores incubadoras do mundo, na cate-
goria Top 20 Incubadoras de Negócios com 
associação universitária. O evento também é 
voltado para aceleradoras de negócios e contou 
com uma palestra do gerente da Incubadora, 
Saulo Rodrigues. 

WINTER ISLAND

Convidado a compartilhar sua experiência, o Supera Parque esteve presente no 
Winter Island, evento que contou com a participação de empreendedores e gestores 
de ambientes de inovação de Rússia, China, Japão, Estados Unidos, entre outros 
países.

2019 foi um ano positivo para diversas empresas do Parque Tecnológico, 
que puderam ter experiências internacionais, participando de eventos 
ou missões empresariais como:

       • SFSA (Fórum da Ciência da África do Sul), na Cidade do Cabo - a convite da
       embaixada do Brasil em Pretoria; 

       • Cross Incubation Brazil India, em Nova Delhi - programa de incubação cruzada
        com foco em agribusiness;
 
       • Cukierman Investment House - missão em Israel para prospecção de parceiros
        e investidores;

       • Missão Xangai, na China - reuniões com grandes empresas e investidores.
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Internacionalização de Startups



Difundir a cultura de empreendedorismo, inovação e criatividade à comunidade, 
impactando positivamente Ribeirão Preto, também são objetivos do Supera 
Parque. Para isso, o Parque promove o programa de educação empreendedora 
Supera Educa, que reúne diversas ações.

Em parceria com a ESC21, o Parque Tecnológico 
promove oficinas de robótica para jovens estu-
dantes que têm acesso às atividades práticas que 
promovem a criatividade e aplicam conceitos de 
física, matemática e computação. Em 2019, foram 
1.148 alunos atendidos, um crescimento de 163% 
comparado ao ano anterior.

Participaram das oficinas crianças e adolescentes 
da rede pública de ensino municipal, jovens da 
Fundação Casa, alunos de cursos técnicos e de 
graduação. Todas as oficinas são acompanhadas 
de visita aos laboratórios do Centro de Tecnologia.
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PROJETOS EDUCACIONAIS

LABORATÓRIO
DE ROBÓTICA



O projeto de Empreendedorismo e Inovação na 
Comunidade teve como objetivo levar tecnologia e 
inovação para duas escolas públicas municipais, pro-
movendo o interesse dos alunos para a ciência, tec-
nologia e empreendedorismo.  Ele é fruto de uma 
parceria entre o Supera Parque e a Secretaria da 
Educação de Ribeirão Preto, com o apoio da Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e a 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP. Em 2019, 
foram mais de 180 oficinas aplicadas para 80 alunos. 

O programa socioeducativo gratuito capacitou, em 
2019, 136 alunos de escolas públicas, sendo 25 deles 
da escola Paulo Cesar Carniel Giovannetti, vizinha ao 
Parque Tecnológico. Liderado pelo grupo Maubisa, o 
programa tem parceria do Supera Parque e das em-
presas Consinco, Sicoob Cocred, Reluz, PwC, Lago-
-San, Santa Emília Caminhões, Ourofino, Digitalnet, 
Escola SEB, Riberball, Urben, Laure Volpon e Defina 
Advogados, Valorup, RPCapital, Construtora Stéfani, 
Agropecuária Uvá e Happening. 

Realizado em parceria com o Colégio Marista de 
Ribeirão Preto, o programa Supera Marista capacitou 
120 alunos, que receberam oficinas de empreende-
dorismo e gestão. Desses, 18 tiveram projetos incuba-
dos pela instituição. 

O programa conduzido pela ABAG Ribeirão Preto 
promoveu a visita de mais de 100 alunos de escolas 
públicas ao Supera Parque. Eles passaram por oficina 
de robótica e conheceram inovações tecnológicas do 
agro. 
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Ao longo de 2019, foram realizados 96 eventos no Supera Parque, com participação 
de 4.102 pessoas. Capacitação empresarial, desenvolvimento do empreendedor, 
formações técnicas, competições de inovação e projetos educacionais compuse-
ram o rol de encontros, nos quais além de usufruir de formação, os visitantes 
puderam conhecer a estrutura do Parque Tecnológico.  Confira alguns destaques.

Realizado entre os dias 5 e 6 de outubro, no Supera Parque, o hackaton foi promo-
vido pela Nexos Gestão Pública, com apoio da GPublic, Núcleo de Empreendedo-
res da FEA-RP, Gaming Club, GET2HUB, FEA-RP e MP-SP, além do próprio Parque 
Tecnológico. O tema da maratona de desenvolvimento de inovações foi “Soluções 
para o combate à corrupção”.

Os temas circularidade e sustentabilidade pautaram a BIN@Brazil – evento inter-
nacional que aconteceu entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, com orga-
nização do Supera Parque, em parceria com a Agência USP de Inovação e a Facul-
dade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal). O evento teve apoio da 
Fapesp e da Capes.

Realizado no Parque Tecnológico, no campus da USP e na Pluris Aceleradora, a 
BIN@Brazil conectou atores internacionais e regionais de inovação, reunindo 
mais de 300 pessoas, sendo elas representantes de 13 diferentes países e de mais 
de 50 cidades brasileiras.
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Realizado entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, o programa é resultado de 
uma parceria com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e com o pesquisador e 
professor Newton de Faria, da Cornell University (Estados Unidos). O Health to Busi-
ness usou a metodologia do Biodesign, permitindo a observação in loco de processos 
do Hospital por grupos multidisciplinares que propuseram soluções inovadoras. O 
projeto ganhador teve acesso a uma semana de imersão na Cornell University, além 
de vagas na Escola para empreendedores do UPTec, Parque Tecnológico da Universi-
dade do Porto (Portugal).

Eventos
Nacionais

Uma das premissas do Supera Parque é a participação em grandes eventos nacionais, 
com objetivo de criar oportunidades de networking para as empresas assistidas e para 
os Arranjos Produtivos Locais apoiados, reforçando o posicionamento do Parque como 
um dos principais habitats de inovação do Brasil. Veja:

FEIRA HOSPITALAR
(SÃO PAULO)
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HEALTH TO
BUSINESS

EMERGE AMERICAS
(SÃO PAULO)

Participação de empresas do Supera 
Parque no evento da seletiva nacional 
deste que é um dos principais progra-
mas do mundo de captação de investi-
mentos para startups. Das cinco selecio-
nadas, três são de nosso parque tecnoló-
gico (Carefy, Insitu e Glucogear)

Maior feira da América Latina de negó-
cios em saúde. Em um estande de mais 
de 90m², estiveram presentes as empre-
sas residentes Carefy, Aptas, GPhantom, 
Phelcom e Polo Trial; e, Inbras, Sigmed, 
Gigante e Martec, associadas ao APL da 
Saúde. 



Sob o tema “Ecossistemas de Inovação: 
criativos, conectados e competitivos”, o 
evento foi liderado pela ANPROTEC, 
abordando e discutindo práticas e políti-
cas para estimular o empreendedoris-
mo inovador.

INNOVATION SUMMIT 2019
(FLORIANÓPOLIS)

INOVARIBEIRÃO

Liderado pela ACIRP, o encontro de 
Negócios em Inovação de Ribeirão Preto 
e região, aconteceu no mês de julho no 
SENAI Ribeirão Preto, e contou com a 
coorganização do Supera Parque, que 
também foi expositor no evento. Mais de 
1.000 pessoas participaram dos 3 dias de 
evento.

Participação na Conferência Anual de 
Startups e Empreendedorismo (CASE), 
realizada nos dias 28 e 29 de novembro.

CASE
(SÃO PAULO)

GRADUAÇÃO CREATIVE STARTUPS

Evento de encerramento do ciclo de ace-
leração do programa da Samsung, com a 
graduação de duas incubadas do Supera 
Parque: Hoobox e Sintesoft.

14



Um ecossistema de inovação regional fortalecido requer que as ações de estímulo 
ao empreendedorismo e ao desenvolvimento tecnológico não fiquem restritas a 
ambientes como incubadoras, aceleradoras ou universidades. Para que o impacto 
de suas ações extrapole aos seus limites físicos, o Supera Parque participa da 
governança dos Arranjos Produtivos Locais de Software, da Saúde e de Cervejas.
 
Além de discutir problemas com que se defrontam esses setores empresariais, 
articular soluções e pensar suas estratégias de expansão, o Supera Parque oferece 
aos associados ao APL da Saúde, ao PISO (Polo de Software de Ribeirão Preto) e ao 
Polo Cervejeiro sua estrutura de serviços e capacitações. As empresas dos APLs 
têm no Supera Parque um ponto para realização de encontros, contratação de 
ensaios, formação profissional, apoio à escrita de projetos e a demandas de pro-
priedade intelectual.

Conheça um pouco mais sobre cada um dos APLs e resultados de ações que con-
taram com o apoio do Supera Parque. 
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Os trabalhos de apoio ao setor de saúde de Ribeirão Preto têm mais de dez anos e 
antecedem até a criação do Parque Tecnológico. Em 2014, foi fundada uma associa-
ção de empresas do setor, que também tem sede no Supera Parque. Em 2019, foram 
dez encontros de formação, que totalizaram 45 horas de capacitação, com 269 parti-
cipantes, em temáticas como bioimpressão de tecidos e sistemas de gestão da qua-
lidade. 

Têm destaque também as ações de promoção comercial, com Supera Parque e APL 
da Saúde participando conjuntamente da Feira Hospitalar, em São Paulo, e da 
Medica Fair em Dusseldorf.

O setor industrial de saúde na região
metropolitana de Ribeirão Preto: 

280
estabelecimentos

6842
postos de
trabalho

fonte: Rais (2018)
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APL da Saúde



A associação de empresas do setor de tecnologia da informação (PISO), fundada em 
2004, está sediada no Supera Parque desde 2014. Nele, opera Centro de Formação Pro-
fissional em Software que já capacitou 296 profissionais.

Em 2019, 20 jovens foram treinados pelo PISO e contratados por empresas associadas, 
em um programa de 280 horas de formação. Encontros de formação também foram 
realizados para os empresários associados, em temáticas como gestão de vendas e lei 
geral de proteção de dados. Foram oito encontros ao longo do ano, com 216 participan-
tes em 29 horas de qualificação.

O setor de software na região
metropolitana de Ribeirão Preto: 

416
estabelecimentos

2513
postos de
trabalho

fonte: Rais (2018)
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PISO - Polo Industrial de Software



A história da industrialização de Ribeirão Preto passa pela história da indústria 
cervejeira, que na primeira metade do século XX chegou a ser a maior emprega-
dora do município e sempre foi um de seus maiores atrativos turísticos.  

Na última década, as cervejarias artesanais ocuparam a cena local. 

Atualmente são 12 cervejarias em Ribeirão Preto, sendo 8 delas participantes do 
Polo Cervejeiro, grupo fundado em 2015 com apoio da Associação Comercial e 
Industrial de Ribeirão Preto. Como parte do processo de criação de uma marca 
coletiva e, posteriormente, de indicação geográfica, que contam com o auxílio do 
Supera Parque e do Instituto Federal de São Paulo, Sertãozinho, o grupo está 
constituindo associação específica do setor. 

Vale destacar que o IFSP-Sertãozinho passa a oferecer em 2020 o primeiro curso 
técnico gratuito de formação de mão-de-obra do estado de São Paulo para a 
indústria cervejeira, iniciativa intrincada com a consolidação do Arranjo Produti-
vo Local. A integração do setor com o ambiente acadêmico também se fortale-
ceu em 2019, com destaque para a realização de simpósios e competição de ino-
vações para o mercado cervejeiro.

fonte: Rais (2018)
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Polo Cervejeiro

12
cervejarias



Estudos Setoriais

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Supera Parque desempenha papel fun-
damental na gestão das políticas de ciência e tecnologia, desenvolvendo pesquisas, 
auxiliando as empresas em questões de propriedade intelectual e na escrita de pro-
jetos para captação de recursos. São atendidas pelo NIT as empresas do Parque 
Tecnológico e as que integram os Arranjos Produtivos Locais da Saúde, de Software 
e de Cervejas. 

Foram três  os mapeamentos realizados 
em 2019 e que contaram com participação 
do NIT como realizador ou apoiador. 
Juntos, os estudos somaram mais de 6 mil 
downloads. 

Os mapeamentos abordaram o ecossiste-
ma de inovação de Ribeirão Preto, AgTechs 
e EdTechs.  
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O NIT esteve presente em palestras, mesas de debate, bancas de 
avaliação e techtalks. Entre eles: Agrishow, Innovation Summit, 
Pint of Science, Febrace, Game IBnova e Agronegócio na Escola.

Também marcou presença na mídia, com a participação na 
coluna semanal CBN Tecnovação e entrevistas para Globo EPTV, 
SBT, Record, Clube Band, Thathi, além de reportagens em mídias 
impressas e digitais como Valor Econômico, PEGN, ACidadeOn, 
Tribuna, Revide e Zumm. 

POPULARIZAÇÃO DA
CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

O Núcleo de Inovação Tecnológico elaborou e apresentou para 
CAPES e FAPESP um projeto que viabilizou a realização da 
BIN@Brazil, com a captação de R$ 73 mil. 

Auxiliou startups na elaboração de projetos para o PIPE-FAPESP, 
totalizando 40 atendimentos e 22 projetos aprovados. 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS
E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Em 2019, o NIT realizou 133 atendimentos, sendo: 108 sobre 
marcas; 15 sobre patentes; 9 sobre programa de computador; 1 
sobre indicação geográfica. Como resultado, 64 marcas foram 
concedidas às empresas apoiadas.

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL
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Um dos mais completos laboratórios em ensaios de equipamentos eletromédicos 
do Brasil, o Supera Centro de Tecnologia foi criado para solucionar gargalos tecnoló-
gicos da indústria de saúde. Em operação há quase 10 anos, o Centro de Tecnologia 
teve o escopo de serviços acreditados pelo INMETRO ampliado em mais de 70 novas 
normas. 

Devido ao acordo de reconhecimento do INMETRO com organismos internacionais, 
como o ILAC da União Europeia, os ensaios realizados pelo Centro são válidos para 
registro de produtos em outros países. 

Outra novidade em 2019 foi o lançamento do Coworking Lab, espaço de uso compar-
tilhado para análises químicas. 

•  Ensaios para certificação de eletromédicos

•  Ensaios de Compatibilidade eletromagnética

•  Ensaios RoHS e de Fluorescência de raios X

•  Saúde ocupacional: avaliação da exposição à vibração

•  Prototipagem: impressão 3D e desenvolvimento de hardware e software

•  Inspeção termográfica

•  Calibrações rastreadas: temperatura, pressão e eletricidade

•  Coworking Lab: uso compartilhado de laboratório de análises químicas
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Portfólio

SUPERA CENTRO DE TECNOLOGIA



Mais de 100 empresas utilizaram os serviços do 
Centro de Tecnologia, nos últimos três anos, para 
testes e melhorias de seus equipamentos. Entre 
2018 e 2019, porém, houve uma redução no 
número de empresas atendidas ao longo do ano 
(de 60 para 28), justificada pela maior complexi-
dade dos serviços realizados e que demandam 
maior especialização e tempo de execução dos 
ensaios. 

Apesar do número menor de empresas atendidas, 
o faturamento dos laboratórios cresceu mais de 
10% em 2019 comparado com o ano anterior, o 
que possibilitou a aplicação de recursos na am-
pliação da equipe de técnicos. 
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200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

O escopo de acreditação do Supera Centro de Tecnologia foi publicado em setembro 
de 2019. Para que isso fosse possível, equipamentos foram enviados para calibração na 
Alemanha e nos Estados Unidos. Desde então, intensificou-se o trabalho comercial 
junto a fabricantes de equipamentos médico-odontológicos e organismos de certifi-
cação de produtos.
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Empresas Atendidas

Faturamento dos Laboratórios

Ampliação do Escopo de Acreditação



Uma economia de 4% em 2019, na comparação com o ano anterior (sem prejuízo 
às atividades correntes). Este foi o resultado apresentado pela Fipase, gestora do 
Supera Parque, em 2019, graças aos ajustes nas contas e busca pela eficiência.

despesas com
pessoal e encagos sociais

despesas com
custeio e manutenção

investimentos
3%

42%

55%

Redução
de despesas

Ampliação
de receitas

546k
superávit

operacional

Valor exato:
R$ 546.730,45
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ADMINISTRATIVO

Aplicação do Orçamento



ORIGEM DAS RECEITAS!
Capacitações oferecidas
pela Incubadora

Ensaios realizados pelo
Centro de Tecnologia

Rendimentos em
aplicações financeiras

Foram arrecadados R$ 6,4 milhões em receitas totais - valor 9% 
maior que o de 2018, e que incluem receitas operacionais oriundas, 
por exemplo, da cessão de espaço para empresas na Incubadora, no 
Centro de Negócios e no Open Space.

Repasse orçamentário da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto

$
O detalhamento das receitas operacionais mostra 
também um aumento considerável em algumas 
rubricas: a participação no Programa Criative Start 
Up da Samsung (crescimento de 165%) e na Cessão 
de Direitos, ou seja, aluguel de salas para empresas, 

com crescimento de 24%. 
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Do Superávit, R$ 314.221,12 serão destinados para o 
pagamento de despesas contraídas no fim do 
exercício e que serão liquidadas nos primeiros 
meses de 2020, seguindo lei de contabilidade 
pública. O restante poderá ser usado para expan-
são do Parque Tecnológico ou outras despesas que 

surgirem.

$



$$
EQUIPE E ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

A diretoria executiva passou por uma renovação 
em janeiro de 2020, sendo composta, agora, pela 
diretora administrativa Luciana Maria Souza de 
Paiva; professor Dr. Sandro Scarpelini, como dire-
tor-presidente e pelo professor Dr. Luis Alexandre 
Pedro de Freitas, diretor técnico. 

CONSELHO
CURADOR

Instância máxima da Fundação, o Conselho é 
presidido por Edmilson Carlos Domingues, com 
a vice-presidência do professor Dr. Lauro Wichert 
Ana. Os seus mentores, provenientes das mais 
diferentes entidades, podem ser consultados, 
clicando aqui.  

•

  

Representantes dos Conselhos Regional de Farmácia e Medicina de São Paulo;

•

 

 Universidades;

•

 

 Entidades empresariais, como ACIRP, Ciesp, Fiesp;

•

 

 Poder público, incluindo Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e Governo do Estado

•

 

 Representantes dos empreendedores do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto
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Entidades do Conselho Curador

A FIPASE conta com uma equipe enxuta, com-
posta por 33 membros. Além da diretoria execu-
tiva, são 20 empregados, 4 bolsistas e 6 estagiá-
rios. 

Anteriormente, vinham ocupando os postos de 
diretor presidente e diretor técnico, respectiva-
mente, o Prof. Dr. Antônio Adilton Oliveira Car-
neiro e o Prof. Dr. Osvaldo de Freitas.



Foram 69 procedimentos licitatórios realizados 
ao longo de 2019, dos quais 58 foram concluídos 
e contratados, resultando em uma economia de 
21% comparando o valor médio de mercado e 
valor contratado. A maior redução (32%) foi 
obtida nas licitações processadas na modalidade 
de pregão.

A economia de recursos contribuiu para a redução no valor das 
despesas registradas em 2019 e podem ser melhor observadas 

através do quadro abaixo:

O balanço geral, sobre todas as metas e 
resultados dos diversos projetos da 
FIPASE no ano de 2019 pode ser consul-
tado clicando aqui. 

Outros Anexos

Balancete da Despesa Empenhada
e Receita Arrecadada

Gráfico com as despesas empenhadas
por projeto em 2019

Composição da Comissão de 
Licitação e Equipe do Pregão em 2019
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Licitações

Metas Atingidas

modalidade quantidade valor estimado valor do contrato economia

Inexigibilidade

Convite

Total Geral

Pregão Presencial

Dispensa

12 

4

58

8

34

295k

152k

1,4 MI

672k 

329k

284k

147k

1,1 MI

456k

262k

-4%

-3% 

-21% 

-32%

-20% 

* os valores completos desta tabela podem ser visualizados clicando aqui.



COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
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entidades titular suplente

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Governo do Estado SP

USP

USP

USP

Barão de Mauá

FAAP

CREMESP – Ribeirão Preto

Conselho Regional de Farmácia

ACIRP

CIESP

Empreendedores Supera Parque

FIESP

Edmilson Carlos Domingues (SMS)

Edsom Ortega Marques (SPGP)

Prof. Dr. Sandro Scarpelini (SMS)

Sem representante

Prof. Dr. João Luiz Passador

Prof.ª Dra. Fabiana F. S. Castro

Prof. Dr. Lauro Wichert Ana

Prof. Ms. Ariovaldo da C. B. Junior

Profa. Dra. Lilian R. de O.  Rosa

Dr.  Ângelo Mário Sarti

Dra. Marise Bastos Stevanato

Andre Ali Mere

André Francisco Ignácio

Daniel Dentillo

Carlos Alberto Paulin

Marcus Vinicius M. de Carvalho

Paulo C. M. Barbosa

Sem representante

Sem representante

Prof.ª Dra. Patrícia M. B. G. M. Campos

Prof.ª Dr.ª Andrea Candido dos Reis

Prof.ª.  Dra. Claudia Souza Passador

Thiago G. P. Favaro

Dácio E. L. Campos

Dr. Wallace Rocha Saran

José Eduardo Molina

Marcelo Maçonetto

Mário Sérgio Adolfi Júnior

Marcelo Maçonetto

Dra. Lilian Primo

entidades titular suplente

Prefeitura

CIESP

USP

Heloisa Helena Batista Almeida

Guilherme Feitosa

Prof. Dr. Claudio Miranda (FEARP)

Marcus Vinicius Berzotti Ribeiro

Paulo C. M. Barbosa

Prof. Dr. Carlos A. G. Bonacim



Novas Empresas

O orçamento da Fipase para 2020 será de R$ 8,1 milhões. Além do custeio das ope-
rações, os recursos serão destinados aos investimentos para obras e serviços de 
engenharia para implantação das Fases II e III do Parque Tecnológico, com instala-
ção das redes de água e esgoto nos lotes e expansão da Incubadora e do Centro de 
Negócios com a construção do Container Park. Do orçamento total da Fundação, 
R$ 4,4 milhões são provenientes da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

A expectativa é de que as receitas sejam ampliadas em 22%, decorrentes da am-
pliação do escopo de acreditação do Centro de Tecnologia junto ao CGCRE INME-
TRO, do aumento no número de empresas residentes e da realização de projetos 
com grandes empresas.

Com a expansão da estrutura do Supera 
Parque, será conduzido um trabalho de pros-
pecção de empresas. Até o fim do ano, editais 
serão lançados para seleção de empresas 
para ocuparem salas do Centro de Negócios e 
do Container Park e os lotes da Av. Virgilio 
Soeira.
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PLANEJAMENTO SUPERA PARQUE 2020



Em 2020, será realizado o recadastramento dos Arranjos Produtivos Locais junto à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo e junto à Subsecretaria da 
Indústria do Ministério da Economia. O recadastro faz parte da nova política para 
APLs do governo do Estado, que prevê o acompanhamento contínuo dos pólos, 
sendo requisito para o pleito de recursos para projetos.
 
Ações de capacitação também serão conduzidas, voltadas para qualificação dos 
empresários (em aspectos regulatórios e de gestão), e para formação de mão-de-o-
bra (com articulação de empresas em entidades para usufruto do Programa Minha 
Chance do Governo do Estado, buscando reduzir o déficit de força de trabalho em 
alguns setores). Abaixo são destacadas essas e outras atividades coletivas que serão 
conduzidas pelos APLs em 2020. 

planejamento
Arranjos Produtivos Locais
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Parceria com 
cooperativa de crédito 

PISO

Parceria para
formação de aprendizes

Treinamento em
Java e .NET 

Pesquisa 
Salarial 

Grupo de Estudos sobre
LGPD e RH 

Grupo técnico de indicadores
de desenvolvimento de sistema </>

POLO CERVEJEIRO

Realização da
South Beer Cup 

Formalização
de Associação 

Obtenção de 
Marca Coletiva

APL DA SAÚDE

Workshop com a
Vigilância Sanitária

Benchmarketing de
resultados financeiros $

Participação nas feiras
Medica e Hospitalar 

Doação de equipamentos
à FATEC 



O Supera Centro de Tecnologia tem como meta elevar o número de empresas aten-
didas e o faturamento dos laboratórios em 50%. Para que isso seja possível, além da 
prospecção de novos clientes, buscar-se-á a ampliação do escopo de acreditação 
junto ao INMETRO, para inclusão de ensaios envolvendo equipamentos de ultras-
som (terapia, diagnóstico e estética). Além disso, para otimização da operação dos 
laboratórios, com consequente aumento de produtividade, atividades serão auto-
matizadas.

planejamento
Centro de Tecnologia

Além do trabalho rotineiro de apoio às empresas incubadas, com trilhas, reuniões de 
acompanhamento, suporte à participação em eventos e desenvolvimento das com-
petências dos empreendedores, planeja-se para 2020: quatro novas edições do 
curso Empreende na Supera, previstas para os meses de fevereiro, maio, agosto e 
novembro; e dois processos seletivos para novas empresas.

A Incubadora foi também pré-selecionada da 5ª chamada do Programa Creative 
Startups da Samsung e deve retomar, ainda, o processo de implantação da certifica-
ção CERNE 2.

planejamento
Supera Incubadora
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