
 ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INOVAÇÃO COLABORATIVA: 

UM OLHAR JURÍDICO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



 

 

CESAR ANDRE MACHADO DE MORAIS 

 

 

 

 

INOVAÇÃO COLABORATIVA: 

UM OLHAR JURÍDICO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada à Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

para a obtenção do título de Mestre em Direito e 

Desenvolvimento pelo Programa de Pós-graduação 

stricto sensu.  

Área de concentração: Direito dos Negócios e 

Desenvolvimento Econômico e Social 

Orientador: Prof. Dr. Mario Gomes Schapiro 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Morais, Cesar Andre Machado de. 

     Inovação colaborativa : um olhar jurídico institucional / Cesar Andre 
Machado de Morais. - 2021. 

     138 f. 

  

     Orientador: Mario Gomes Schapiro. 

     Dissertação (mestrado) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de 
São Paulo. 

  

     1. Inovações tecnológicas - Legislação - Brasil. 2. Inovações tecnológicas - 
Política governamental - Brasil. 3. Tecnologia e Estado. 4. Ciência e 
tecnologia. 5. Polos de pesquisa. I. Schapiro, Mario Gomes. II. Dissertação 
(mestrado) - Escola de Direito de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. 
Título. 

  

  

CDU 34::62 

  

  
Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-

010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 

 

CESAR ANDRE MACHADO DE MORAIS 

 

 

 

INOVAÇÃO COLABORATIVA: 

UM OLHAR JURÍDICO INSTITUCIONAL 

 

Dissertação de mestrado apresentada à Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 

como requisito para obtenção do título de Mestre em 

Direito e Desenvolvimento.  

Área de concentração: Direito dos Negócios e 

Desenvolvimento Econômico e Social 

 

Data de aprovação:  

26/07/2021 

 

Banca examinadora:  

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Mario Gomes Schapiro (Orientador) 

 

__________________________________________ 

Dra. Patrícia Alencar Silva Mello  

 

__________________________________________ 

Prof. Dra. Raquel de Mattos Pimenta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, quem me ensinou a sonhar; e à minha 

mãe, quem primeiro colocou meus pés no chão.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“um mundo artificial, esterilizado, academicamente 

podado, apenas um mundo pela metade, um mundo 

fictício no qual vós covardemente vegetais, um 

mundo sem vícios, sem paixões, sem fome, sem seiva 

nem sal, um mundo sem família, sem mães, sem 

crianças, e quase sem mulheres. (...) Coisas 

perigosas, audazes e de árdua responsabilidade, 

como a economia, o direito, a política, foram desde 

muitas gerações confiadas a outras mãos”.  

Hermann Hesse. O Jogo das Contas de Vidro.  



 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Escrever um trabalho sobre aspectos da política científica brasileira à época da 

maior crise sanitária que o País já enfrentou, agravada pelas ações e omissões de um 

governo que econômica e institucionalmente busca sufocar a ciência, a pesquisa, e o 

pensamento, é uma tarefa simultaneamente desoladora e esperançosa.  

Esperançosa porque, talvez, ainda exista um projeto de Brasil que busque 

promover o desenvolvimento econômico e social através da Ciência, Tecnologia e 

Inovação. E se assim for, discutir os liames jurídicos do ecossistema de inovação 

nacional é somar esforços a concretização desse projeto.  

Dito isso. Essa pesquisa só foi possível graças a uma porção de pessoas que, de 

formas muito diferentes, me ajudaram no curso do mestrado e na escrita da dissertação. 

À todas elas devo o meu agradecimento.  

Ao Professor Mario Gomes Schapiro, que me acolheu como orientando, dando-

me imensa liberdade de pesquisa, e a quem tanto admiro a maneira de pensar e de 

expressar as suas ideias. À Patrícia Alencar Silva Mello, que me inspirou na escolha do 

tema, e de tantas formas me acolheu, ensinou, e me incentivou desde o início do 

trabalho, pelas leituras atenciosas e pela participação fundamental no desenho desta 

pesquisa.  

Ao Professor Diogo Rosenthal Coutinho que compôs a minha banca de 

qualificação, e que é um autor fundamental na bibliografia deste trabalho. À Professora 

Raquel de Mattos Pimenta, pela participação atenciosa na minha banca de defesa, e por 

todos os comentários instigantes, que certamente me acompanharão nas minhas 

pesquisas futuras.  

À todos os entrevistados e entrevistadas, tanto do setor público quanto privado, 

tão solícitos e solidários à minha investigação. Especialmente à Juliana Arnaut de 

Santana, que me ajudou muito na busca de documentos e informações sobre os Arranjos 

Produtivos Locais.  

À toda a equipe FIPASE, especialmente ao Dalton Marques e à Lilian Oliveira, 

que desde 2019 me conduziram pelo SUPERA Parque, me apresentaram aos 

entrevistados, e foram imensamente generosos aos meus e-mails e mensagens.  



 

 

À Aline Akemi Freitas e à Katia Regina Camila Catalano, que me inspiram e com 

as quais aprendo diariamente sobre a prática da advocacia no Direito Público; por todo o 

apoio, acolhimento e compreensão durante a minha jornada que foi escrever essa 

dissertação num período tão complexo como o da pandemia.   

Ao Filipe Casellato Scabora, que entre os anos de 2016 e 2017 me apresentou 

uma advocacia criativa, interdisciplinar, e atenta, e quem sempre me incentivou a ir 

atrás de meus sonhos e curiosidades, dentro e fora da academia.  

Ao Gabriel Romitelli, amigo querido, e parceiro de tantos projetos, e quem lá em 

2017 me apresentou as discussões sobre direito e inovação, assim como a ideia germinal 

deste trabalho que foram os Arranjos Produtivos Locais. 

Aos meus colegas de turma de 2019 do mestrado da FGV, com os quais tanto 

aprendi, especialmente ao Luiz Pimenta, Gabriel Dantas e Ana Lídia, que me 

acompanharam de perto durante o processo de escrita da dissertação;  

Aos meus vários amigos e amigas que me acompanham desde o ensino médio, 

especialmente ao Daniel, sempre presente, a quem precisei negar sucessivos convites 

para pedalar aos fins de semana na reta final da escrita; e ao Danilo, que me ajudou nas 

transcrições das entrevistas, e com quem eu sei que posso contar muito nessa vida, não é 

de hoje.  

À todos os amigos e amigas que fiz em Ribeirão Preto durante a graduação; em 

especial, aos (ex)-moradores e agregados da República LawLaw; às minhas amigas 

queridíssimas Laíssa, Laura e Luiza, que acompanham de perto a minha trajetória 

acadêmica desde a época de iniciação científica.  

À todos(as) estudantes pretos(as) e periféricos(as) que conheci na universidade, 

aos que passaram junto comigo pelo Coletivo Negro da USP Ribeirão Preto; à Ana 

Luiza, Marcos Sá e Poliana Kamalu, junto das quais descobri o nosso lugar no mundo e 

as nossas potências: as nossas conquistas individuais são também as nossas conquistas 

coletivas.  

Ao Fábio, à Giulia, e ao João, com os quais tenho o privilégio de dividir um lar e 

aprender cotidianamente; por todo o amor e pelo suporte nesse período de pandemia.  

Aos meus pais, Jonas e Conceição, e à Maressa minha irmã, por serem o meu 

porto de partida e de retorno.  



 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação Getulio Vargas, por 

meio da bolsa Mario Henrique Simonsen de Ensino e Pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

O trabalho parte de perspectivas teóricas que consideram o papel indutor do Estado na 

organização dos sistemas nacionais de inovação e na garantia dos processos de co-

criação junto à academia e ao setor produtivo. Estas teorias fundamentam as políticas 

públicas de ciência, tecnologia e inovação no País, as quais foram institucionalizadas no 

início dos anos 2000 no contexto da Lei de Inovação, posteriormente aperfeiçoada pelo 

Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ocorre que, apesar da persistência com 

que a legislação aponta para as relações colaborativas nas atividades de inovação, não se 

tem elucidado qual é o papel do direito em garantir a existência dessas articulações. Em 

outras palavras, é importante entender como o construto jurídico institucional da Lei de 

Inovação influencia a formação de vínculos de cooperação entre atores públicos, entre 

atores públicos e atores privados, e entre atores exclusivamente privados. Para 

investigar este fenômeno, o trabalho elege como estudo de caso o SUPERA Parque de 

Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto e busca responder à pergunta geral “como se 

constituem juridicamente os relacionamentos entre os atores que participam do Parque”. 

Para tanto, utiliza como corpo empírico instrumentos de estruturação do Parque e das 

parcerias celebradas, como estatutos, regimentos internos, editais, contratos, convênios 

e planos de trabalho; bem como entrevistas semiestruturadas e questionários junto aos 

representantes dos atores que compõem o Parque. Ao final, busca-se discutir os papeis 

da Lei de Inovação na garantia das relações cooperativas entre os atores que integram o 

SUPERA, o que se faz com inspiração na abordagem do Direito e Políticas Públicas. 

 

Palavras-chave: Direito e Inovação; Ambientes de Inovação; Marco Legal da CT&I; 

Parques Tecnológicos; SUPERA Parque.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper is based on theoretical perspectives that considers the inducer role of the 

state in the organization of national innovation systems, ir order to guarantee process of 

co-creation among state, academia and productive sector. These theories supports 

Science, technology and Innovation public policies in the country, which were 

institutionalized in the early 2000’s. These assumptions were used in the Innovation 

Act, that were later optimized by the Innovation Legal Framework. Despite the 

persistence that Brazilian Innovation Law has pointed out to the collaborative relations 

in the activities of Innovation, it has not been clear what the role of law is in guarateeing 

the existence of these articulations. In other words, it is important to understand how the 

legal institutional construct of Innovation Law influences the creation of cooperation 

bonds between public players, also public and private players, and exclusevely among 

private players. To investigate this phenomenan, the paper elects as a case study the 

SUPERA Innovation and Technology Park of Ribeirão Preto, and aims to respond to the 

general question “how the relationships between the players that takes part in the Park 

are legally constituted”. The units of analysis and the empirical body of the case study 

refer to the framework instruments of the Park and to the instruments of the partnerships 

concluded. Some semistructured interviews and surveys were used as well. In 

conclusion, this paper aims to discuss the roles of Innovation Law in guaranteeing the 

collaborative interactions among the players of SUPERA, which is done based on Law 

and Public Policies Theory.  

 

Key-words: Law and Innovation; Innovation environments; Brazilian Innovation Law;  
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INTRODUÇÃO  

 

A importância da colaboração e da cooperação nos esforços de inovação 

tecnológica é objeto de diversos estudos no campo da inovação. A produção científica 

sobre o tema abrange diferentes disciplinas e perspectivas teóricas e empíricas, as quais 

buscam analisar como os processos de PD&I acontecem em estruturas colaborativas no 

interior de empresas, em aglomerações industriais, e também entre instituições que 

compõem os ecossistemas de inovação nacionais.   

No meio de tantos sentidos que se atribui aos termos “cooperação” e 

“colaboração”, e das várias perspectivas e disciplinas pelas quais o tema pode ser 

estudado, enxergamos no campo da economia da inovação um cânone razoavelmente 

cristalizado sobre o tema. Mais especificamente, falamos de um grupo de autores ao 

redor do mundo que entendem que o Estado é um ator fundamental em garantir e 

promover as articulações entre as instituições de CT&I nacionais.  

Essas perspectivas vinculam-se a uma espécie de atualização das teorias 

desenvolvimentistas, as quais enfatizam, de um lado, o papel indutor do Estado no 

desenvolvimento econômico, e na organização dos ecossistemas de CT&I nacionais, e 

de outro, o papel empreendedor do Estado, sobretudo na assunção dos riscos 

necessários ao desenvolvimento das inovações tecnológicas. 

Nesse contexto teórico, o conceito de Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) é 

amplamente utilizado, e geralmente é invocado junto a outros conceitos e teorias, como 

o conceito de aprendizagem interativa e a Teoria da Tríplice Hélice, de modo a apontar 

como as relações entre governo, universidades e setor produtivo são essências ao 

desenvolvimento de inovação tecnológica, a partir de processos de co-criação, que para 

acontecerem demandam planejamento de políticas públicas e criação de estruturas 

institucionais.  

 Especificamente no Brasil o conceito de SNI ganhou institucionalidade a partir da 

Emenda Constitucional nº 85/2015, que introduziu o art. 219-B na Constituição por 

meio da qual há a previsão da criação de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (SNCTI).  

De forma bastante sucinta, o conceito pode ser definido como o conjunto de 

organismos estatais e privados que interagem entre si através de um arranjo institucional 
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deliberadamente estruturado para promover a inovação tecnológica a nível nacional. E 

nesse sentido, o conceito acaba também por trazer luz à dimensão geográfica e 

localizada das atividades de CT&I, respaldando a necessidade de criação e consolidação 

de ambientes promotores de inovação que podem ser revestidos por diferentes tipos de 

institucionalidade. 

Dentre os ambientes promotores de inovação no Brasil, os Parques Tecnológicos 

(PqTec) são um locus privilegiado de análise por conta de sua complexidade 

institucional, visto que envolvem a maioria dos atores que compõem o SNCTI, que 

interagem entre si a partir dos instrumentos disponíveis nesse Sistema. Bem por essa 

característica, os PqTec podem ser entendidos como microcosmos do SNCTI, e nesse 

sentido revelam pontos nodais do ecossistema de inovação do País, uma vez que são 

sistemas “artificialmente construídos”, ideais aos esforços de observação.  

Um destes pontos nodais é a qualidade das interações entre os vários atores 

públicos e privados que participam do Parque; e mais especificamente, o papel da 

dimensão jurídica na criação de articulações entre estes atores.  Isso porque, no âmbito 

da literatura sobre inovação mencionada, faltam estudos aportando conhecimento acerca 

do papel do direito nesse processo de co-criação. A complexidade dos sistemas de 

inovação exige não apenas a atuação de diversos atores, mas igualmente o planejamento 

político, sendo inteligência jurídica fundamental nesse processo.  

Ademais, em âmbito nacional, por ser o Marco Legal da CT&I uma legislação 

recente, poucas reflexões foram feitas nesse sentido, sobretudo através de estudos 

empíricos, que busquem avaliar o uso dos instrumentos fornecidos pela Lei de 

Inovação, bem como a conjugação destes instrumentos com aqueles tradicionalmente 

usados nas modalidades de parcerias público privadas.  

Dentre os apontamentos já feitos pela literatura, estão problemas como a 

dificuldade em operar as normas aplicáveis às atividades de PD&I de forma simultânea 

e coordenada, sem que haja sobreposição. De forma mais contundente, afirma-se que a 

Lei de Inovação não foi suficiente para alterar a dinâmica de PD&I no Brasil, uma vez 

que as universidades públicas e institutos de pesquisa mantêm linhas de pesquisas 

dissociadas dos interesses do setor privado. Nesse sentido, as principais dificuldades 

observadas na promoção da interação entre Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) e 

empresa, por exemplo, estão relacionadas também às lacunas legislativas que 

contribuem para a insegurança jurídica dos gestores públicos.  
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Este quadro mostra a importância de se analisar concretamente o uso da legislação 

e dos instrumentos jurídicos disponíveis às atividades de PD&I no âmbito público 

privado. Isso porque, ainda que seja possível fazer apontamentos gerais, como estes 

acima, há uma série de peculiaridades próprias a cada região, como a regulamentação 

ou não da Lei de Inovação no âmbito estadual ou municipal, a existência de políticas 

locais de CT&I, e a capacidade institucional do ente federativo incluindo a capacitação 

dos respectivos gestores públicos em lidar com o tema da inovação.  

Foi a partir deste entendimento que escolhemos como estudo de caso para o 

presente trabalho o SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto 

(SUPERA), um dos parques tecnológicos pioneiros a ser credenciado no Sistema 

Paulista de Parques Tecnológicos (SPPT), e que ao longo dos últimos sete anos contou 

com uma série de ações bem sucedidas no âmbito dos objetivos e metas dos programas 

a que se vincula.  

Dentro do estudo de caso foram escolhidos dois conjuntos de unidades de análise 

a partir das quais se buscou observar aspectos sobre a qualidade das interações entre os 

atores que participam do Parque, a saber, Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto (PMRP), Universidade de São Paulo (USP), e pequenas e 

médias empresas. Estes atores interagem entre si através de diferentes estruturas 

vinculadas ao SUPERA, como o Centro de Tecnologia, Centro de Negócios, Incubadora 

de Empresas, e os Arranjos Produtivos Locais (APLs).  

As unidades de análise primárias escolhidas referem-se às interações formais entre 

os atores públicos, e entre os atores públicos e privados que participam do Parque, e 

foram organizados em Modelagem; Governança; PD&I; e Avaliação e monitoramento; 

por sua vez as unidades de análise secundárias dizem respeito às relações informais 

entre os atores exclusivamente privados e dizem respeito às chamadas “Colaborações 

iterativas”, e aos “recursos humanos” por meio dos quais o conhecimento tácito da 

inovação é “corporificado” nos corpos e mentes das pessoas que participam dos 

processos de aprendizagem interativa do Parque.  

A diferenciação entre essas duas unidades de análise deu-se em função do corpo 

empírico de que dispomos para cada uma delas. Nas unidades primárias a nossa análise 

esteve fundamentada nas minutas dos instrumentos jurídicos que formalizam a interação 

entre os atores do Parque e em entrevistas semiestruturadas; por sua vez, nas unidades 
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secundárias a nossa análise fundamentou-se nos dados produzidos por meio de 

questionários qualitativos aplicados aos empreendedores vinculados ao SUPERA.  

A escolha dessas unidades de análise foi pensada com base na pergunta “como se 

constituem juridicamente os relacionamentos entre os atores que participam do 

SUPERA”, a qual está atrelada ao nosso objetivo geral de observar o revestimento 

jurídico das articulações entre os atores do Parque, o que inclui identificar os 

instrumentos por meio dos quais os atores do SUPERA formalizam suas articulações; e 

analisar como as diferentes legislações e respectivos instrumentos jurídicos de parceria 

são conjugados num ambiente de inovação em concreto.  

Já a pergunta específica deste trabalho “quais os papeis atribuídos à Lei de 

Inovação na constituição dos relacionamentos entre os atores do SUPERA” tem como 

objetivo discutir o desenho jurídico por meio do qual o Brasil incorporou as ideias de 

cooperação em seu sistema nacional de inovação, e também nessa perspectiva, discutir 

quais os papeis que a Lei de Inovação cumpre em garantir a existência desses 

relacionamentos.  

A discussão dessas perguntas de pesquisa foi em boa medida inspirada pela 

Abordagem do Direito e Políticas Públicas (DPP), que em nossa perspectiva, permite 

entender o direito como elemento constitutivo das instituições, trazendo luz sobre 

alguns papeis possíveis ao direito nas políticas públicas, seja como objetivo, arranjo 

institucional ou ferramenta.   

A partir desse panorama, a apresentação do estudo de caso foi organizada em 

cinco capítulos. No primeiro deles, buscamos remontar as amarras que foram costuradas 

entre os vários atores que participaram dos processos de planejamento e posterior 

implantação do Parque em 2014. O fio condutor dessa narrativa é a história da FIPASE, 

fundação pública municipal gestora do Parque, criada quase quinze anos antes da 

inauguração do SUPERA em 2014.  

 No segundo capítulo, buscamos mostrar como as relações entre a FIPASE e a 

USP amadureceram ao longo do tempo, e sobretudo durante as reuniões de 

planejamento do Parque, culminando na atual divisão de atribuições que atualmente 

organiza a governança do SUPERA.  

No terceiro capítulo tratamos sobre a importância dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NITs) e das políticas de inovação tecnológica das Instituições de Ciência e 
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Tecnologia (ICTs), percebidas como mecanismos que asseguram concretude às 

previsões do Marco Legal de CT&I, e que fornecem o arcabouço infralegal por meio do 

qual ocorre uma série de interações entre os atores que participam de um ambiente de 

inovação. Ainda nesse capítulo tratamos especificamente sobre as políticas de inovação 

tecnológica da FIPASE e da Agência USP de Inovação (AUSPIN). Por sua vez, os 

reflexos dessas políticas de inovação na interação das ICTs com as empresas são 

tratados nos capítulos quarto e quinto. 

Já as relações da entidade gestora do SUPERA com o Governo do Estado de São 

Paulo são tratadas no capítulo sexto, que foca no Programa Estadual de Fomento aos 

Arranjos Produtivos Locais (APLs). Também nesse capítulo buscamos apresentar 

alguns estudos empíricos já realizados sobre os APLs que compõem o ecossistema de 

inovação do SUPERA.  

As relações cooperativas que acontecem exclusivamente entre as empresas que 

integram o Parque são exploradas no capítulo sétimo, no qual tratamos mais 

especificamente das unidades de análise secundárias elegidas. Já no último capítulo do 

estudo de caso falamos brevemente da iniciativa realizada no âmbito do SUPERA para 

ofertas de testes de COVID-19 ao sistema público de saúde de Ribeirão Preto e região.  

Para apresentar os achados deste trabalho, organizamos a conclusão em três 

capítulos. No primeiro deles, tratamos sobre os papeis da Lei de Inovação no SUPERA 

a partir de uma perspectiva heurística que busca discutir em que medida esta lei pode 

ser entendida como condição necessária às interações entre os atores do Parque. No 

segundo capítulo, buscamos relacionar os resultados da nossa pesquisa a alguns 

trabalhos importantes sobre direito e inovação no Brasil baseados na perspectiva 

jurídico institucional.  

Também, nesse sentido, buscamos relacionar os nossos achados às discussões 

sobre o chamado novo ativismo estatal, sobretudo no tocante aos papeis do direito em 

garantir as necessidades desse racional de políticas governamentais que marcaram o 

início dos anos 2000. Para localizar esse período no contexto das políticas públicas de 

CT&I, fazemos uma breve digressão sobre o histórico da política científica brasileira ao 

longo das últimas décadas.  

Com efeito, a abordagem que se propõe neste trabalho pode ser entendida como 

“jurídico institucional” porque tem como fio condutor o construto institucional que foi 
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positivado nas recentes leis sobre CT&I, assim como as leis em âmbito federal que 

institucionalizaram as parcerias público privadas entre a década de 90 e o início dos 

anos 2000, como a Lei 8666/93 e a Lei de Parcerias Público Privadas, as quais 

permanecem a estruturar as relações entre os atores do ambiente de inovação estudado.    

A abordagem jurídico institucional que usamos é, também, funcional, porque 

busca observar como os instrumentos jurídicos operacionalizam as interações entre os 

atores que compõem o ambiente estudado. Trata-se, portanto, de um foco no papel 

coordenador e articulador desempenhado pelo direito público, bem como seus reflexos 

no direito privado, de acordo com os objetivos a que se propõem as políticas 

governamentais que incidem sobre o referido ambiente.   
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1. PERSPECTIVA ANALÍTICA  

 

1.1. A economia da aprendizagem interativa  

 

No século XXI os modelos mais recomendados de políticas de CT&I enfatizam a 

necessidade da estreita colaboração entre governo, universidades e setor privado, dentro 

de um ecossistema no qual a localização geográfica das empresas importa, 

principalmente porque os processos de inovação na economia do conhecimento 

requerem a constante circulação e transferência de ideias e informações.  

No contexto dessas perspectivas, a qualidade do intercâmbio entre pessoas e 

organizações é um dos fundamentos do conceito de Sistemas Nacionais de Inovação 

(SNI)1, que nos últimos anos se popularizou ao redor de todo o mundo, e serviu de base 

para uma série de políticas públicas que buscaram organizar os ecossistemas de CT&I 

nacionais. Ainda que o conceito tenha sido “usado e abusado” desde a década de 80 

(Lundvall, 2005), passando a ter uma miríade de significados, a sua gênese remete à 

conjugação da inovação, aprendizado e conhecimento, como elementos 

fundamentalmente conexos na dinâmica dos arranjos institucionais de inovação 

tecnológica. Nesse sentido, Lundvall enxerga sete pressupostos como elementos 

nucleares do conceito (Ibidem, p. 10 – 11): 

 “Um primeiro pressuposto é o de que aspectos do conhecimento importantes para a performance 

econômica são localizados e não podem ser facilmente transportados de um lugar para outro.  

Um segundo pressuposto é o de que aspectos importantes do conhecimento estão incorporados às 

mentes e aos corpos dos agentes, nas rotinas das empresas e nas relações entre pessoas e 

organizações.  

Um terceiro pressuposto é o de que aprendizado e inovação são melhor entendidos como 

resultados da interação. Talvez a característica mais básica da abordagem do sistema da inovação 

seja a de que ele é “interacionista”.  

Um quarto pressuposto é o de que a aprendizagem interativa é um processo socialmente imbuído e 

que, portanto, uma análise puramente econômica é insuficiente.  

Um quinto pressuposto é o de que aprendizagem e inovação são processos fortemente 

interconectados (mas não idênticos).  

Um sexto pressuposto é o de que os sistemas nacionais de inovação diferem uns dos outros em 

termos de especialização tanto em produção e comércio quanto em termos de base de 

conhecimento.  

 
1 Lundvall (2005) afirma que o conceito foi desenvolvido paralelamente em diferentes lugares na Europa 

e nos Estados Unidos durante os anos 80. Segundo o autor, não há dúvida de que a colaboração entre o 

grupo de pesquisa em Inovação, Conhecimento e Economia (IKE-group, na sigla em inglês), coordenado 

por ele na Universidade de Aalborg na Dinamarca, e o economista inglês Cristopher Freeman, foi 

importante para modelar as primeiras versões do conceito. 
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Um sétimo pressuposto é o de que os sistemas nacionais de inovação são sistêmicos no sentido de 

que diferentes elementos são interdependentes e que as interrelações importam para a performance 

inovativa.”  

 

Também é de extrema relevância nesse conjunto de perspectivas teóricas a Teoria 

da Tríplice Hélice de Etkowitz e Leydesdorff (2008), que deu nome aos esforços de 

busca pela colaboração entre governo, estado e setor privado. Em linhas gerais, a Teoria 

da Tríplice Hélice propõe um papel mais empreendedor para a universidade, e uma 

função efetiva na distribuição de conhecimento para as organizações industriais, tudo 

isso em ambientes de fecundação cruzada nos quais o conhecimento seja produzido de 

forma cooperativa e colaborativa.  

Concomitante e posteriormente às teorias de Lundvall e de Etzkowtiz e 

Leydesdorff, outra série de estudos teóricos e empíricos foram publicados respaldando 

os pressupostos destes autores. Para o nosso trabalho, importam, sobretudo, os trabalhos 

referentes ao aspecto localizado do conhecimento gerador de inovação. 

Nesse sentido, Feldman na obra “The Geography of innovation” (1994) discute 

porque a localização importa para a atividade inovativa. A autora brevemente apresenta 

o chamado modelo linear de inovação, no qual o processo inovativo corresponde a uma 

trajetória que vai “do laboratório diretamente para o mercado” a partir de estágios bem 

definidos de descoberta científica, desenvolvimento de produto e introdução no 

mercado. Ocorre que esse modelo contradiz evidências de que “há outros tipos de 

conhecimento e expertise que fornecem ideias para o desenvolvimento de novos 

produtos” (Ibidem, p. 14); e são justamente as aglomerações de empresas que permitem 

a circulação e a transferência do conhecimento de natureza informal, a partir de um 

processo de experimentação, feedback e avaliação que é facilitado pela interação face-a-

face (Ibidem, p. 21).  

Com efeito, as aglomerações de empresas, também conhecidas como clusters2, 

ganharam notoriedade sobretudo a partir dos anos 1980, quando se notou que a 

organização das empresas nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos havia 

mudado em dois aspectos fundamentais. O primeiro foi que muitas transações que 

 
2 Gilson et al (2009, p. 443) definem clusters como “aglomerações geograficamente compactas de 

pequenas e médias empresas de indústrias caracterizadas pela volatilidade ou mudança rápida de 

demanda, cada empresa especializada em uma fase particular da produção ou em um processo de 

produção particular. (...) Através da recombinação e do aumento do conhecimento tácito, fragmentado e 

especializado, uma multiplicidade de empresas que cooperam entre si em um cluster se adaptam rápido às 

mudanças no ambiente econômico”. 
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costumavam acontecer dentro das empresas – como, por exemplo, PD&I – passaram a 

ser organizadas através do acordo entre empresas. O segundo aspecto é que o aumento 

das transações de mercado entre as empresas envolveu novas formas de colaboração, 

especialmente no tocante às trocas de informações que ajudam a identificar e utilizar 

novas possibilidades de inovação (Gilson et al., 2009).  

Com efeito, no artigo “Contracting for innovation: vertical disintegration and 

interfim collaboration” de Gilson et al (op. cit.) os autores partem da ideia de que a 

indústria da inovação não vem se comportando de acordo com o esperado. Isso porque a 

teoria convencional sobre organização industrial previa que no momento em que as 

partes em uma cadeia de fornecimento têm de fazer investimentos através de transações 

específicas, o acentuado risco de comportamento oportunista pela contraparte às faria 

deixar as relações contratuais para buscar a integração vertical. Segundo os autores a 

pressão para integração vertical das empresas seria especialmente poderosa nas 

indústrias de “inovação rápida” nas quais as mudanças tecnológicas produzem incerteza 

nas relações de cadeia de fornecimento, uma vez que o estado futuro dessas relações 

não pode ser previsto.  

Ocorre que, a despeito da teoria convencional sobre organização industrial, o que 

se nota é que a prática contemporânea industrial está se afastando da integração vertical, 

uma vez que atualmente os produtores reconhecem que eles não podem manter 

tecnologias de ponta em todos os campos requeridos para o sucesso de seus produtos. 

Sendo assim, as empresas estão escolhendo adquirir através de contratos colaborativos 

componentes que no passado seriam produzidos por elas mesmos. Observa-se, assim, ao 

invés de uma integração vertical, uma desintegração em um número significativo de 

indústrias.  

Ademais, os autores lembram que a desintegração produtiva das empresas não 

está limitada à manufatura de bens físicos. Isso porque a produção de conhecimento 

necessária para definir e realizar novas gerações de produtos é também ilustrada pela 

diminuição da importância dos laboratórios de pesquisa centralizados em grandes 

empresas. Atualmente, as pesquisas são mais comumente conduzidas através de 

consórcios de empresas de diferentes tamanhos, e frequentemente inclui laboratórios 

financiados com recursos públicos.  
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1.2. Direito, instituições e inovação  

 

A assimilação do modelo interativo de inovação implica reconhecer o papel das 

configurações institucionais nos processos de inovação (Lundvall, 2016), sendo as 

instituições, nessa perspectiva, o conjunto de hábitos, rotinas, normas e leis que regulam 

as relações entre as pessoas e que, portanto, moldam as relações humanas e o 

aprendizado (apud Johnson, 1992).  

Acontece que, embora os cientistas sociais tenham avançado substantivamente na 

análise institucional do capitalismo, eles não deram a devida atenção ao papel 

constitutivo do direito nas instituições econômicas (Pistor et al, 2016; Coutinho, 2017). 

No mais das vezes nesses estudos, o direito é apenas mencionado, porém considerado 

um elemento secundário, e por isso não se discute a sua influência na organização 

econômica3.   

Isso não significa, entretanto, que não haja lugar para uma maior compreensão dos 

papeis do direito nas instituições econômicas, principalmente quando consideramos a 

proeminência do Estado no desenho dos arranjos jurídico institucionais e na persecução 

de objetivos econômicos através das políticas governamentais4. Nesse sentido, cabe, 

portanto, encontrar abordagens analíticas que permitam aos pesquisadores examinar o 

papel constitutivo do direito nas instituições.  

Uma dessas possibilidades de fazer uma análise funcional5 do direito no âmbito 

das instituições é a abordagem do Direito e Políticas Públicas (DPP), que tanto nacional 

quanto internacionalmente traz luz sobre as interfaces entre direito, políticas públicas, 

instituições, e a decorrente instrumentalização do direito para a efetivação das políticas 

públicas e elaboração de arranjos institucionais (Souza, Bucci, 2019).  

Especificamente quanto às políticas públicas de CT&I, há a compreensão de que o 

sucesso dessas iniciativas está em boa medida condicionado à existência de instituições 

 
3 “Assim, análises institucionalistas realizadas fora do campo jurídico, não raro ambíguas ou 

relativamente superficiais no que toca às funções desempenhadas pelo direito, não discutem de forma 

suficientemente detida como ele influencia, alterando e perpetuando, a organização econômica.” 

(Coutinho, op. cit., p. 567). 
4 Nesse sentido, por exemplo, a análise neo-institucionalista de políticas públicas sugere que não só os 

agentes com força relevante influenciam as políticas públicas, “mas também as regras formais e informais 

que regem as instituições” (Souza, 2006, p. 39). Essa perspectiva contrapõe-se à chamada visão pluralista 

na medida em que “recoloca o Estado como foco analítico privilegiado”, sendo “ele que passa a explicar a 

natureza das políticas governamentais” (Rocha, 2005, p. 13). 
5 Nesse sentido, Coutinho (2013, p. 2): “A perspectiva adotada é, por isso, funcional - no sentido 

específico de que busca estudar e questionar as funções desempenhadas pelo direito.”.  
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que permitam às empresas investirem em atividades inovadoras, interagirem entre si, 

com a universidade e com o próprio Estado; o que exige, por sua vez, capacidade 

institucional de estruturar arranjos jurídicos, atribuir papeis e operacionalizar ações 

(Coutinho e Mouallem, 2016; Bucci e Coutinho, 2017).  

Com efeito, a abordagem DPP parte do pressuposto de que é possível ver o direito 

como elemento intrínseco às políticas públicas, enquanto “emaranhado de normas, 

processos e arranjos institucionais” (Coutinho, 2013, p. 2), e que, portanto, não é 

necessário dissecá-lo para poder observá-lo em uma política pública. Nessa perspectiva, 

uma série de questões inicialmente estranhas ao direito, passam a ser pertinentes aos 

juristas, permitindo a eles contribuir de maneira qualificada ao debate das políticas 

públicas.  

Estas questões abrangem temas diversos relacionados à estruturas de governança, 

modelos de transferência e gestão de recursos públicos, mecanismos de monitoramento 

e avaliação de programas governamentais, dentre tantos outros. Cabe observar que, 

nessa perspectiva, as normas infralegais, como os decretos, portarias e regulamentos, 

acabam por ter um lugar de destaque, haja vista o papel que têm no preenchimento dos 

procedimentos e rotinas que definem, na ponta do processo, o funcionamento das 

disposições constitucionais e legais mais abstratas (Coutinho, Bucci, 2017, p. 316).  

Em nosso trabalho, partimos dos papeis do direito em políticas públicas 

apresentados por Coutinho (2013), particularmente aqueles referentes à dimensão 

estruturante e instrumental do direito. A esses papeis acrescentamos a dimensão 

habilitadora do direito, o que fazemos em consonância com a visão do autor de que as 

categorias por ele fornecidas devem ser aperfeiçoadas a partir da observação empírica 

das políticas públicas.  

Isso porque, entendemos que em determinadas situações, ainda que o direito não 

ofereça o instrumento específico para implementação de uma finalidade política – ou 

que ofereça o instrumento, mas que este não seja utilizado pelos atores que deveriam 

operá-lo –, o arranjo institucional e os comandos de legalidade ampla e estrita poderão 

habilitar (ou permitir) que determinadas ações e interações sejam realizadas pelos 

atores, tanto públicos quanto privados.  

Embora não existam maiores teorizações sobre o papel habilitador do direito no 

campo da economia e das políticas públicas, Coutinho e Bucci (2017) referem-se a esta 
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dimensão quanto tratam do estudo “Inovação: estratégias de sete países”, encomendado 

pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia, que dentre outras conclusões aponta que 

os países cuja taxa de inovação é elevada têm em comum o fato de que foram definidos 

desafios prioritários, e criadas instituições e programas especiais em que o sistema 

jurídico e os incentivos econômicos tiveram papel habilitador e estimulante à inovação.  

Também no campo da chamada economia política institucionalista, Coutinho (op. 

cit.) chama atenção para o fato de que esta vertente considera as instituições não apenas 

como “constrangimentos” à ação, mas também como “habilitadoras”, ou seja, 

instrumentos que possibilitam o alcance de objetivos, sejam eles econômicos ou 

políticos”6.  

Uma definição ainda bastante pertinente à nossa perspectiva é usada no âmbito de 

estudos sobre desenvolvimento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura (FAO) por Christy et al (2009), que utilizam o conceito de “ambientes 

habilitadores de desenvolvimento” para se referir a  

“um conjunto de políticas, instituições, serviços de suporte e outras condições que coletivamente 

melhoram ou criam um arranjo geral de negócios onde as empresas e as atividades 

empreendedoras podem ter início, se desenvolver e prosperar”.  

 

Em suma, quando referimo-nos neste trabalho aos “papeis do direito” e, mais 

especificamente, aos “papeis da Lei de Inovação em garantir a cooperação entre os 

atores de um ambiente de inovação” estamos usando como perspectiva analítica as 

ideias e perguntas-chave resumidas na tabela abaixo:  

 

 

 

 

 
6 Semelhantemente, na sociologia, Giddens em sua Teoria da Estruturação trata da dualidade integrada 

das estruturas sociais por meio das quais as ações são tanto constrangidas quanto habilitadas (Tiveron, 

2019). 
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Direito como 

objetivo 

Direito como 

arranjo 

institucional 

Direito como 

ferramenta 

Direito como 

habilitação 

Ideia-chave 

Direito positivo 

cristaliza opções 

políticas e as formaliza 

como normas cogentes, 

determinando o que 

deve ser.  

Direito define 

tarefas, divide 

competências, 

articula e coordena 

relações inter-

setoriais no setor 

público e entre este 

e o setor privado.  

Como “caixa de 

ferramentas”, 

direito oferece 

distintos 

instrumentos e 

veículos para 

implementação dos 

fins da política.  

Através do arranjo 

institucional e dos 

comandos de 

legalidade o direito 

permite que atores 

públicos e privados 

exerçam determinadas 

ações.   

Perguntas-

chave 

Quais objetivos a serem 

perseguidos por 

políticas públicas? Que 

ordem de prioridade há 

entre eles? 

Quem faz o que? 

Com que 

competências? 

Como articular a 

política pública em 

questão com outras 

em curso?  

Quais são os meios 

jurídicos adequados, 

considerando os 

objetivos?  

Que ações e 

interações são 

permitidas aos atores 

em determinado 

contexto jurídico 

institucional?  

Dimensão Substantiva Estruturante Instrumental Habilitadora 

Tabela 1. Papeis para o direito em políticas públicas. Extraído e adaptado de Coutinho (2013) 
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2. METODOLOGIA  

 

2.1. Estudo de caso  

 

A metodologia usada para responder às perguntas propostas neste trabalho é um 

estudo de caso, entendido como “estratégia metodológica de construção de um objeto 

empírico muito bem definido e específico” (Machado, 2017, p. 361). Este objeto é o 

revestimento jurídico das articulações entre os atores que participam do SUPERA, o que 

se busca estudar “a partir de variadas fontes e perspectivas” (Ibidem).  

Por se tratar de um ambiente institucional recente, cujas reflexões em âmbito 

acadêmico são incipientes, a pesquisa tem caráter eminentemente indutivo, e portanto 

prescinde de uma hipótese de pesquisa, ainda que se faça certos esforços de 

antecipação, e afirmações provisórias, que poderão ou não se confirmar na análise dos 

resultados7. Prementemente, a pesquisa busca, ao final, fazer derivar do corpus empírico 

observado formulações que poderão vir a ser testadas em outras pesquisas (Ibidem, p. 

362). 

Com base na modelagem apresentada por Yin (2001), Machado (op. cit.) aponta 

ser possível distinguir três camadas em um estudo de caso, “o contexto, o caso 

propriamente dito e, no interior do caso, uma ou mais unidades de análise”. Segundo a 

autora, a utilização dessas categorias é importante para estabelecer critérios de 

pertinência para o material empírico. Nesse sentido, a construção do caso “depende da 

especificação de quais tipos de fatos, por qual período, envolvendo quais atores, 

comporão o caso”. Tudo aquilo que fugir a estas especificações, passará a fazer parte do 

contexto, e não do caso em si.  

Por sua vez, as unidades de análise referem-se “aos componentes do caso que 

receberão ainda maior atenção e cuidado no decorrer da coleta e tratamento dos dados” 

(Yin, op. cit., p. 44 apud Machado, op. cit., p. 375). Ou seja, trata-se de um movimento 

de foco no interior do caso, a partir do qual são selecionados elementos relacionados “às 

questões iniciais da pesquisa e, consequentemente, ao tipo de inferência – ou de 

generalização analítica” – que se pretende realizar a partir do estudo de caso (Ibidem, p. 

376).  

 
7 Machado utiliza a expressão ““hipótese de trabalho” para marcar a diferença em relação às hipóteses em 

sentido estrito” que se utiliza nas pesquisas prevalentemente dedutivas (Ibidem, p. 363).  
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É importante enfatizar que, na perspectiva dos autores, “cada unidade de análise 

exigiria um projeto de pesquisa sutilmente diferente e uma estratégia de coleta de 

dados” (Ibidem). É como se as diferentes unidades de análise implicassem em focos 

distintos, sendo por isso necessário mudar a lente para enxergar cada uma delas. Por 

conta disso, é imprescindível que se explicite o critério de escolha das unidades de 

análise, bem como a importância e significado que tem cada uma delas.  

 

2.2.  Motivos para a escolha do caso  

 

O SUPERA foi o terceiro parque tecnológico (PqTec) do estado de São Paulo a 

ser credenciado no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPPT) e o primeiro a ser 

instalado dentro de uma universidade (FIPASE, 2012). Dentro desse contexto, uma 

série de ações no planejamento e implantação do SUPERA fazem dele um locus 

privilegiado de análise da coordenação e interação das instituições de CT&I, tanto do 

plano macro institucional, quanto do plano regional paulista e do plano local de 

Ribeirão Preto. 

E em que pese a pluralidade de atores que contribuíram para a implantação do 

Parque, verifica-se uma estrutura de governança simples, uma vez que são apenas dois 

os atores responsáveis pelas principais atribuições quanto ao empreendimento: a 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) através da FIPASE que é a entidade 

gestora do Parque; e a Universidade de São Paulo (USP) através da Agência USP de 

Inovação (AUSPIN). Ambos os atores, que são também qualificados como ICTs, têm 

perfis bastante distintos, e por isso oferecem um rico panorama para a análise jurídico 

institucional.  

Nesse sentido, toda a trajetória da FIPASE, fundação pública de Ribeirão Preto 

criada em 2001, que desde o início de suas atividades esteve presente no campus da 

USP de Ribeirão Preto, permite também observar em perspectiva histórica a evolução 

do arcabouço jurídico institucional da CT&I no Estado de São Paulo e no País.  

Ademais, o presente estudo de caso dialoga com outros trabalhos jurídicos sobre 

PqTec, mormente Mello (2015 e 2019), e também com os trabalhos que já foram 

produzidos sobre os APLs de Ribeirão Preto (Porto, 2011; Lima, 2015).  
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2.3. Unidades de análise  

 

A investigação proposta no presente trabalho parte dos conceitos de “interação”, 

“cooperação” e “articulação” presentes no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Ainda que estes conceitos possam ter diferenças, no mais das vezes eles são 

usados como sinônimos para se referir às relações de sinergia entre os atores que 

participam do ecossistema de inovação do país.  

Uma vez que a proposta é entender os papeis da Lei de Inovação nas articulações 

entre os atores que participam do SUPERA, importa olhar para os instrumentos de 

formalização destas parcerias; ou ainda, um passo atrás, olhar se estas parcerias estão 

formalizadas ou não. Esse duplo olhar corresponde aos dois conjuntos de unidades de 

análise escolhidos para a pesquisa. As unidades de análise primárias, que se referem às 

relações em que o Estado figura como parte ou partícipe; e as unidades de análise 

secundárias, que dizem respeito às relações exclusivamente privadas, em que o Estado 

figura somente como indutor, porque fornece o ambiente institucional com vistas a 

promover tais interações.  

Como se sabe, as relações entre entes públicos, e as relações entre os entes 

públicos e os entes privadas são reguladas por lei. Isso significa que as possibilidades de 

interação entre as esferas da Administração Pública, e entre o Estado e o particular são 

de fácil identificação, já que para existir factualmente elas devem ter previsão no 

ordenamento jurídico. Uma vez regulamentadas, estas relações são formalizadas por 

meio de instrumentos jurídicos específicos, que correspondem sobretudo aos convênios, 

no caso das parcerias dentro da Administração Pública, e aos contratos e editais, no caso 

das relações público privadas.  

Assim, o critério para escolha das unidades de análise primárias foi a identificação 

das articulações formais entre os atores que participam do SUPERA, o que é possível 

observar através das normas que instituem e regem as instituições integrantes do 

Parque. Diferentemente, as unidades de análise secundárias foram escolhidas com base 

nas diretrizes e metas apresentadas na Lei de Inovação e nas políticas do Estado de São 

Paulo voltadas aos ambientes de inovação. Além disso, buscamos compreender através 

de entrevistas exploratórias e da literatura sobre inovação que tipos de relações as 

empresas de base tecnológica costumam ter, ou idealmente têm entre si.  
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Fig. 1. Articulações formais entre os atores do SUPERA Parque. Elaborada pelos autores.  

 

Nas unidades de análise primárias, as amostras de meio referem-se tanto aos 

instrumentos convencionais de modelagem das parcerias públicas e público privadas, 

que são os já mencionados convênios, contratos e editais; mas também envolvem outros 

instrumentos cuja finalidade precípua não é a modelagem de uma parceria, mas que 

ainda assim definem possibilidades de articulação entre os atores que participam do 

Parque. Este é o caso, por exemplo, dos Estatutos e Regimentos Internos das unidades 

que compõem a FIPASE (Incubadora, Centro de Tecnologia e Centro de Negócios), os 

quais definem as regras de governança desses órgãos e do Parque como um todo.  

Para além destes instrumentos convencionais de parceria na Administração 

Pública, outros instrumentos são previstos através das normas legais e infralegais que 

dão concretude às políticas públicas setoriais de CT&I. Este é o caso, por exemplo, dos 

relatórios para acompanhamento e avaliação de desempenho requeridos pelo decreto 

que institui e regulamenta o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação (SPAI). Em 

tese, estes documentos permitiriam analisar o feedback da Administração Pública 

quanto às parcerias realizadas.  

Ainda, a Lei de Inovação trouxe uma série de instrumentos e estruturas para 

fomentar e possibilitar a colaboração entre diferentes atores nas atividades de PD&I. A 
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utilização destes instrumentos depende de sua operacionalização, que deve ser feita 

tanto pelos decretos regulamentadores da Lei, como também, em tese, pelos NITs das 

ICTs.  

Por sua vez, as relações exclusivamente privadas podem se dar a partir de uma 

gama de possibilidades. Algumas delas são incentivadas pelas políticas setoriais de 

CT&I, como os contratos de venture capital, mencionados no decreto do SPAI8. Outras 

tantas relações, presume-se que ocorram de maneira informal, ou a partir de contratos 

particulares, restritos às partes envolvidas.  

Evidentemente, as unidades de análise primárias hão de oferecer uma descrição 

mais minuciosa das relações que se pretende investigar, isso por conta das amostras de 

meio de que dispõem, tanto documentos quanto entrevistas em profundidade. Bem por 

isso, elas são a ferramenta principal utilizada na pesquisa. Já as unidades de análise 

secundárias têm como amostras de meio questionários qualitativos, e por isso oferecem 

uma descrição menos completa quando comparadas às primeiras, mas que ainda assim 

são oportunas ao objeto de pesquisa proposto. 

Tabela 2 – Unidades de análise primárias  

 

 

Unidades de análise 

secundárias  Empreendimentos 

conjuntos  
Colaboração iterativa Recursos humanos 

Amostras de meio  Questionários qualitativos 

Tabela 3 – Unidades de análise secundárias  

 
8 Art. 4º, II do Decreto nº 60.286, de 25 de março de 2014.  

Unidades de análise 

primárias  
Modelagem Governança 

Avaliação e 

monitoramento 

Pesquisa e 

Desenvolvimento 

Amostras de meio 

Editais, 

contratos, 

convênios, 

entrevistas 

Estatutos e 

regimentos 

internos, 

entrevistas 

Contratos, 

planos de 

trabalho, 

relatórios e 

entrevistas 

Editais, contratos de 

Transferência de 

Tecnologia, Política 

de Inovação dos 

NITs, entrevistas 

Principais normativas 

Lei 8.666/93 

Lei 10.973/04 

 

Legislação 

municipal;  

Lei 10.973/04 

Decretos 

estaduais; 

MROSC 

Lei 10.973/04; 

Normativas USP 
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2.3.1. Modelagem  

O nome dado a esta unidade de análise tem significado semelhante ao da 

expressão homônima9 utilizada nas rotinas operacionais das parcerias público privadas 

no País, sobretudo nas licitações de concessões comuns e Parcerias Público Privadas. É 

por meio da modelagem de uma licitação ou de um chamamento público que o Estado 

define os critérios a serem cumpridos pelos atores privados concorrentes, bem como o 

rol de direitos, obrigações, e responsabilidades que as partes assumirão ao assinar o 

contrato público privado.  

A ideia de modelagem aqui usada, entretanto, não se restringe ao desenho das 

relações do Estado com o particular. A mesma unidade de análise é usada também para 

examinar os convênios entre esferas da Administração Pública. Essa perspectiva faz 

sentido inclusive à luz da Lei de Licitações, que determina a aplicação das disposições 

da lei, “no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 

celebrados por órgãos e entidades da Administração”10.  

Portanto, a análise das modelagens dos contratos e convênios no âmbito do 

SUPERA guiou-se sobretudo por tópicos como as obrigações firmadas entre as 

partes/partícipes; os interesses negociados; e o controle e fiscalização da parceria.  

Item / Cláusula Análise 

Obrigações Quais as obrigações das partes com vistas ao 

cumprimento do objeto do contrato/convênio? 

Interesses Os interesses são opostos (contratos) ou 

convergentes (convênio)?  

Controle e fiscalização  É previsto? Como deverá ser realizado?  

Prestação de contas Como deverá ser realizada? 

Tabela 4 – Tabela de análise da modelagem 

 
9 Segundo Maurício Portugal Ribeiro “Essa análise é basicamente, o que se costuma chamar de análise ou 

mapeamento da indústria ou setor dentro do qual o projeto se insere, com vistas a determinar o conjunto 

de operadores-alvo para o projeto, que é o universo daqueles com capacidade técnica e financeira para 

realizar os investimentos e para prover o serviço com a qualidade estabelecida pela Administração 

Pública.” Disponível em: http://www.portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/melhores-

praticas-na-modelagem-de-licitacoes-de-concessoes-e-ppps-a-busca-dos-participantes-adequados-e-da-

maximizacao-da-competicao/iniciando-a-modelagem-de-uma-licitacao/ Acesso em 17 de setembro de 

2020.  
10 Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

http://www.portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/melhores-praticas-na-modelagem-de-licitacoes-de-concessoes-e-ppps-a-busca-dos-participantes-adequados-e-da-maximizacao-da-competicao/iniciando-a-modelagem-de-uma-licitacao/
http://www.portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/melhores-praticas-na-modelagem-de-licitacoes-de-concessoes-e-ppps-a-busca-dos-participantes-adequados-e-da-maximizacao-da-competicao/iniciando-a-modelagem-de-uma-licitacao/
http://www.portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/melhores-praticas-na-modelagem-de-licitacoes-de-concessoes-e-ppps-a-busca-dos-participantes-adequados-e-da-maximizacao-da-competicao/iniciando-a-modelagem-de-uma-licitacao/
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2.3.2. Governança  

O termo aqui se refere ao conjunto de órgãos e atribuições formalmente 

estruturados para balizar e assegurar certas modalidades de interação entre os atores que 

participam do Parque. Com efeito, ao analisarmos os atos constitutivos da FIPASE e 

dos órgãos a ela vinculados, como Incubadora de Empresas, Centro de Tecnologia e 

Centro de Negócios, percebemos uma preocupação em garantir-se a representação dos 

diversos atores que compõem o SUPERA. Dentro da estrutura organizacional desses 

órgãos, há geralmente cargos atribuídos à representantes do meio empresarial, da 

PMRP, do Governo do Estado de São Paulo, e da USP. Esses representantes 

relacionam-se uns com os outros a partir de atribuições distintas dentro dos órgãos que 

participam.  

Sendo assim, nesta unidade buscamos analisar as interações entre estes atores 

através da natureza, competência e estrutura organizacional do órgão/entidade de que 

eles participam, bem como através das atribuições incumbidas aos membros destes 

órgãos, conforme esboçado abaixo.  

Órgão/Entidade Análise 

Natureza Órgão/Entidade Consultiva? deliberativa? 

Competência Opinar sobre o que? Decidir sobre o que? 

Estrutura organizacional Divide-se em conselhos? Comitês? 

Atores/Instituições representadas Setor privado? Universidade? Governo estadual? 

Indicação dos representantes 
Quem faz a indicação dos representantes de cada 

setor? 

Atribuições dos cargos Qual a atribuição de cada cargo? 

Reuniões Periodicidade 

Tabela 5 – Análise da governança 

2.3.3. Avaliação e Monitoramento  

Os mecanismos de avaliação e monitoramento de políticas públicas são vistos 

como parte das mudanças na burocracia estatal com vistas a promover um governo mais 

flexível, eficiente, e responsivo à sociedade (Cavalcante, 2017). Estes mecanismos, 
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muitas das vezes, estão previstos nos contratos e convênios que formalizam as parcerias, 

bem como nos decretos que instituem programas de políticas públicas.  

No âmbito do Estado de São Paulo, tanto o SPAI, quanto o Programa de Fomento 

aos APLs exigem que os empreendimentos participantes apresentem anualmente 

relatório para acompanhamento e avaliação de desempenho11. Por sua vez, a Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDESP) é responsável por 

apresentar relatório anual avaliando o desempenho dos PqTec e dos APLs no âmbito 

dos respectivos programas.  

A intenção que temos com essa unidade de análise é verificar a operacionalização 

destes mecanismos de avaliação e monitoramento, com vistas a entender se de fato são 

concretizadas as previsões contidas nos instrumentos negociais e normativas que 

regulam as parcerias entre os atores do SUPERA.  

 

2.3.4. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação  

A unidade de análise em questão refere-se às interações diretas entre ICT e 

empresa nas atividades relacionadas à PD&I. Estes esforços têm lugar de destaque na 

Lei de Inovação, que dentre os principais mecanismos prevê os Contratos de 

Transferência de Tecnologia, a prestação de serviços técnicos especializados, e os 

Acordos e Convênio para PD&I. 

No estudo de caso, consideramos tanto a relação das empresas com a FIPASE, 

como também a relação das empresas com a USP. No primeiro cenário, a interação 

entre ICT e empresa nas atividades de PD&I limita-se aos serviços técnicos 

especializados. Já no caso da USP, a AUSPIN utiliza de uma série de instrumentos 

negociais previstos pela Lei de Inovação, como Acordos e Convênios para PD&I, e 

Contratos de Transferência de Tecnologia, assim como dispõe de normativas internas 

orientadoras da Política de Inovação praticada pela Agência.  

Interação ICT – empresa Análise 

FIPASE – empresas 
Política de Inovação Tecnológica; Contratos de 

prestação de serviços;  

AUSPIN – empresas  Resoluções USP; Contratos de Transferência de 

 
11 Arts. 11 e 18 do Decreto nº 60.286, de 25 de março de 2014.  
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Tecnologia  

Tabela 7 – Análise de pesquisa e desenvolvimento 

 

2.3.5. Colaboração iterativa  

Colaboração iterativa é o tipo de cooperação entre empresas de base tecnológica 

identificada por Gilson et al (op. cit.) como um meio termo entre relações 

essencialmente informais baseadas em laços sociais; e relações formais e hierárquicas a 

que a literatura denomina como colaboração modular12.  

Mais especificamente, as relações de colaboração iterativa referem-se ao 

desenvolvimento de produtos em processos de co-design iterativos, nos quais são 

combinadas, de um lado, regrais formais para atividades contendo um certo grau de 

previsibilidade, e de outro, regras informais de governança compatíveis às necessidades 

de uma rotina de aprendizado, monitoramento e ajuste entre as partes. Esse mesmo tipo 

de colaboração serviu também, e principalmente, de inspiração à Schapiro (2013) na 

análise dos contratos renda fixa do BNDES.  

A partir dessa lente, buscamos observar nesta unidade de análise a elaboração 

conjunta de produtos por duas ou mais empresas do SUPERA, verificando, ainda, se 

essas colaborações são feitas de maneira informal ou através de contratos, destacando-

se, nesse sentido, os contratos de joint ventures em projetos mais vultosos. Também, 

com base nas entrevistas exploratórias que fizemos junto a empreendedores do Parque, 

buscamos identificar a existência de contratos de venture capital entre empresas 

maduras e empresas nascentes do Parque.  

 

2.3.7. Recursos humanos  

 
12 Nesse sentido, Gilson et al explicam que a Colaboração Relacional refere-se à relacionamentos de 

longo prazo, que existem entre certas redes de relacionamentos de empresas, e que são baseados em 

barreiras informais ao comportamento oportunista. Através de modalidade de colaboração relacional a 

literatura enxerga o ressurgimento dos laços sociais como base das relações econômicas.  

Por sua vez, a Colaboração Modular refere-se às relações entre empresas permeadas pelo 

desenvolvimento de padrões técnicos ou regras de design que padronizam as interfaces ente estágios de 

produção organizacionalmente separados. Essa padronização de interfaces é pensada com vistas à reduzir 

o volume de informações necessária à coordenação entre as empresas, uma vez que nestes casos os 

produtos podem ser decompostos em módulos distintos, o que possibilita serem produzidos virtualmente 

isolados uns dos outros: cada produtor precisa conhecer apenas a interface que conecta sua contribuição 

ao produto final.  
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O conhecimento tácito (não codificado) não apenas é aprendido através da 

experiência, como também é “corporificado” nos corpos e mentes das pessoas 

(Lundvall, 2004) que integram as empresas, e os ambientes de inovação de um modo 

geral. Evidentemente, um ativo importante que um profissional possui refere-se aos 

lugares pelos quais passou e, portanto, ao tipo de conhecimento que há de trazer ao 

lugar em que trabalha.  

Portanto, no estudo de caso, os recursos humanos são enxergados como uma 

dimensão efetiva das possibilidades de interação entre os atores que compõe o PqTec. 

Mais especificamente, buscamos verificar a existência de fluxos de colaboradores entre 

as startups que integram o SUPERA, bem como a criação de negócios por estudantes, 

professores, e pesquisadores da USP. A mobilidade de profissionais por entre os 

empreendimentos do SUPERA nos foi sinalizada nas entrevistas exploratórias com 

empreendedores do Parque, e por isso buscamos olhar para o fenômeno nos 

questionários aplicados.  

 

2.4. Corpo empírico  

 

Em conformidade com as unidades de análise do estudo de caso, o corpo empírico 

da pesquisa é dividido em “corpo empírico primário” e “corpo empírico secundário”. O 

primeiro refere-se aos dados coletados por meio da análise documental e produzidos13 

através das entrevistas semiestruturadas; e o segundo refere-se aos dados produzidos a 

partir da aplicação dos questionários.  

Em resumo, os dados coletados e produzidos para este trabalho são:  

Corpo empírico 

primário  

Aproximadamente 40 documentos incluindo editais, 

contratos, convênios e relatórios; entrevistas realizadas com 

7  atores representantes da FIPASE, USP, SDESP e PGE-SP.   

Corpo empírico 

secundário 

Questionários aplicados a um espaço amostral de 

aproximadamente 73 empresas das quais 9 retornaram 

respostas.     

Tabela 8 – Resumo do corpo empírico do trabalho 

 
13 Utilizamos aqui o entendimento de Ribeiro e Vilarouça (2019, p. 255) segundo o qual “as entrevistas 

não se destinam a coletar dados, mas a produzi-los, já que os fatos sociais, categorias dentro da qual 

incluem os fatos jurídicos, não existem de maneira independente do meio pelo qual são interpretados.    
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2.4.1. Corpo empírico primário  

Os documentos referentes ao corpo empírico primário foram obtidos através dos 

seguintes meios: download da seção de transparência do site da FIPASE; solicitação por 

email aos funcionários da FIPASE; solicitação via Lei de Acesso à Informação (LAI) 

diante da PMRP, da SDESP, da USP, e da FINEP. Tanto no caso da FIPASE quanto da 

SDESP, alguns documentos demandaram tanto solicitação via LAI quanto tratativas por 

email e telefone com funcionários dessas entidades.  

Em relação às resoluções e portarias internas relacionadas à Política de Inovação 

da USP, nos guiamos tanto pelas indicações de normas feitas pelos representantes da 

USP que entrevistamos, como também pelas resoluções e portarias relevantes que 

encontramos no site de normas da universidade14, as quais foram selecionadas com base 

na pertinência aos objetivos do trabalho.  

Além das análises de documentos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com os seguintes representantes da FIPASE, da USP, da SDESP e da PGE-SP: 

Instituição  Cargo/representante 

FIPASE Gerente de Fomento e Negócios 

FIPASE Coordenador do NIT 

USP Agente de Inovação da AUSPIN 

USP Professora da USP e ex-assessora jurídica da 

AUSPIN 

SDESP Gerente do SPAI 

SDESP Gerente do Programa de Fomento aos APLs 

PGE-SP Procurador Geral do Estado 

Tabela 9 – representantes entrevistados  

 

Através dos instrumentos de coleta das entrevistas semiestruturadas buscamos 

inicialmente compreender a experiência profissional do entrevistado no âmbito da 

instituição a que ele(a) está vinculado(a). Na sequência, as perguntas basearam-se nas 

unidades de análise do estudo de caso, e mesmo direcionadas à atuação específica do(a) 

 
14 Busca realizada em: http://www.leginf.usp.br/. Critério de busca utilizado: “Agência E USP E 

Inovação”; Período de 1934 a 2021; Busca em: portarias, estatutos, históricas, resoluções, regimento 

geral, deliberações. Acesso em 20 de abril de 2021.  

http://www.leginf.usp.br/
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entrevistado(a), tiveram a intenção de discutir tópicos relacionados ao modelo de 

governança das ICTs, aos usos dos instrumentos negociais de parcerias público-

privadas, ao monitoramento das políticas estaduais de fomento à inovação, dentre 

outros.  

Também foram importantes para o esboço das perguntas as chamadas ““famílias” 

de gargalos jurídico institucionais à inovação no Brasil” mapeadas por Coutinho e 

Mouallem (2016), e que são resumidas nas “famílias” coordenação pública, sinergia 

público-privada, experimentação e aprendizado, e seletividade. Ao nosso ver, estas 

“famílias de gargalos” nos ajudaram a identificar pontos nodais das interações entre os 

atores que compõem o SUPERA a partir das unidades de análise escolhidas.  

 

2.4.2. Corpo empírico secundário  

O corpo empírico secundário refere-se aos dados produzidos por meio dos 

questionários qualitativos, entendidos na proposta de Jansen (2010) como instrumento 

de análise qualitativa com vistas a identificar a diversidade de características, 

comportamentos e cognições dos membros de uma dada população. Na perspectiva do 

autor:  

“os questionários do tipo qualitativo não se propõem a estabelecer frequências, correlações, ou 

outros parâmetros, mas a determinar a diversidade de algum tópico de interesse em um dada 

população. Esse tipo de questionário não conta o número de pessoas com a mesma característica 

(valor da variável) mas estabelece a variação significativa (dimensões relevantes e valores) dentro 

da população.” (Ibidem, p. 3).  

 

A partir desse instrumental, elaboramos as perguntas dos questionários com base 

na literatura usada neste trabalho e em tópicos observados nas conversas exploratórias 

que realizamos no âmbito do Parque, os quais são apresentados na tabela abaixo:  

 

Categorias de análise secundárias Pressupostos orientadores das perguntas 

Colaboração iterativa  

-Esforços conjuntos de PD&I;  

-Cadeia de fornecimento de produtos no Parque;  

-Mecanismos formais e informais de colaboração; 
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-Contratualização. 

Recursos Humanos 
-Mobilidade de mão de obra entre as empresas do 

Parque 

Tabela 10 – pressupostos orientadores da elaboração dos questionários 

 

No tocante às relações (extra)contratuais num ambiente de negócios, tivemos por 

inspiração o artigo “Opting out of the legal system: extralegal contractual relations in 

the diamond industries” de Lisa Berstein (1992), que busca compreender o elaborado 

conjunto de regras desenvolvido pelos comerciantes de diamantes em Nova Iorque para 

resolver disputas internas numa indústria que tem sistematicamente rejeitado o direito 

estatal.  

Para os fins do nosso trabalho, importou sobretudo o capítulo referente à análise 

econômica do regime contratual extralegal, no qual Bernstein observa que, de um modo 

geral, a maioria dos contratos comerciais apoiam-se, pelo menos em partes, nos 

vínculos de reputação. Nesse sentido, a autora apresenta o que chama de Teoria dos 

Laços de Reputação, segundo a qual os laços de reputação são geralmente considerados 

como efetivos apenas dentro de grupos homogêneos, geograficamente concentrados, 

cujos membros negociem uns com os outros em transações repetidas ao longo do 

tempo. Ao estudar a indústria de diamantes, entretanto, a autora verificou que essas 

condições não são requeridas para a manutenção do sistema, uma vez que as relações 

sociais preexistentes fornecem a base para as obrigações não legais ou extralegais.  

A partir dessa literatura construímos os questionários de acordo com as seguintes 

perguntas:  

1. Qual o vínculo da sua empresa com o SUPERA?  

Incubadora | Centro de Negócios | Outros  

2. O que o motivou a ingressar no SUPERA?  

Infraestrutura | Rede de relacionamento (networking) | Localização | Outro (qual?) 

3. Você tem ou já teve algum vínculo com a USP?  

Sim, aluno de graduação/pós-graduação | Sim, professor | Sim, funcionário administrativo | Sim, outros 

tipos de vínculo | Não   

4. Você ou algum colaborador da sua startup já trabalharam em outra empresa vinculada ao SUPERA? 

Sim | Não  
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5. A sua empresa já elaborou produtos em parceria com outras empresas vinculadas ao SUPERA?  

Sim | Não  

6. A parceria mencionada na pergunta anterior foi formalizada em contrato?  

Sim | Não | Não se aplica 

7. A sua empresa fornece produtos para outras empresas vinculadas ao SUPERA? 

Sim | Não 

8. A sua empresa adquire produtos de outras empresas vinculadas ao SUPERA? 

Sim | Não 

9. O fornecimento e/ou compra de produtos mencionados nas duas perguntas anteriores conta com 

algum tipo de exclusividade? 

Sim, temos contrato com cláusula de exclusividade | Sim, mas a exclusividade ocorre de maneira 

informal | Não há qualquer tipo de exclusividade | Não se aplica 

10. A sua empresa já firmou joint ventures, contratos de venture capital ou outros acordos semelhantes 

com outras empresas vinculadas ao SUPERA? 

Sim | Não 

11. Como você avalia a importância da interação com outras empresas do SUPERA para que a sua 

empresa produza inovação tecnológica? 

Nenhuma importância | Pouca importância | Media importância | Alta importância 

12. De que modo a interação com outras empresas do SUPERA ajuda a sua empresa a produzir 

inovação tecnológica? (opcional) 

Resposta aberta  

13. Como você avalia o nível de interação geral da sua empresa com outras empresas vinculadas ao 

SUPERA? 

Nulo | Baixo | Médio | Alto  

14. O quão importante para a sua empresa é ter informações prévias sobre uma potencial empresa 

parceira antes de fechar um negócio dentro do SUPERA? 

Pouco importante | Razoavelmente importante | Muito importante | Não se aplica 

15. No caso de surgir um conflito com outra empresa do SUPERA, a quem você recorreria para auxiliar 

na questão? 

Equipe do SUPERA | Uma terceira empresa | Judiciário  

Tabela 11 – instrumento de coleta referente aos questionários 

 

 

 

 

3. O PAPEL DA COOPERAÇÃO NO MARCO LEGAL DA CT&I 

 

3.1. Sinergia pública, privada e público-privada   
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Na esteira dos países que buscaram melhorar a competitividade de suas empresas 

através da organização das infraestruturas de CT&I nacionais (Lundvall, 2005; 

Kruglianskas e Matias-Pereira, 2005), a Lei de Inovação brasileira foi proposta como 

um primeiro passo para formulação de um sistema legal cujo conteúdo pudesse 

dinamizar a relação entre universidades, institutos de pesquisa e o setor produtivo 

nacional (Brasil, 2004).  

Isso porque havia a percepção de um contraste evidente de um país que produzia 

ciência de fronteira, mas que não interagia, como poderia e deveria, com o setor 

produtivo nacional; o que, consequentemente, dificultava a incorporação de tecnologia 

de ponta nos produtos nacionais, tornando-os pouco competitivos, tanto no mercado 

interno quanto externo. Restava, assim, patente a necessidade de criação de 

instrumentos reguladores que contribuíssem para uma maior integração entre o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a produção de inovação (Brasil, 2004; 

Kruglianskas e Matias-Pereira, 2005). Nesse sentido, o Projeto de Lei 3476 de 2004 

veio para tentar enfrentar esse desafio:  

“em particular quando reconhece que entre as soluções apontadas para corrigir rumos está 

incrementar a interação entre Instituições Científicas e Tecnológicas (...) e o parque produtivo. Em 

perspectiva, é correto prever que tal interação possa constituir mais um diferencial positivo a favor 

de gradativamente incorporarmos mais tecnologia nos nossos produtos e desta forma os 

transformarmos em mais competitivos.” (Brasil, 2014).  

 

Assim, com vistas a “preparar, viabilizar e consolidar o salto tecnológico 

indispensável ao País”, através da “união de esforços em um ambiente de interação 

entre iniciativa pública e iniciativa privada” (Brasil, 2004), a Lei de Inovação já no 

primeiro artigo estabelece que as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo deverão observar, dentre outros 

princípios, a “promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os 

setores públicos e privado e entre empresas”. 

Esses objetivos foram aperfeiçoados pelo Marco Legal da CT&I, que abrange a 

Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015 e a Lei nº 13.243, de 11 de 

janeiro de 2016. Inicialmente, a ideia do que se convencionou denominar Marco Legal 

da CT&I era criar o primeiro Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

através da regulamentação dos artigos 218 e 219 da Constituição Federal e da revogação 
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da Lei de Inovação15.  Entretanto, no âmbito da Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados, constituída especificamente para debater a proposta, decidiu-se que seria 

mais adequado aprimorar a proteção constitucional às atividades de CT&I através de 

proposição de emenda constitucional e da revisão ampla da Lei nº 10.973/2004 (Portela 

et. al, 2020). 

Foi nesse contexto que o País elevou as matérias de CT&I a nível nacional através 

da alteração dos artigos 218 e 219 da Constituição Federal, que passaram a prever 

expressamente o dever do Estado de estímulo à articulação entre os entes públicos e 

privados. Mais especificamente, segundo parecer à Proposta16 que originou a EC 

85/2015, verifica-se a intenção expressa dos legisladores em estabelecer o dever do 

Estado em promover e incentivar a “articulação entre entes – incluindo a articulação 

entre entes públicos, entre entes privados e entes públicos e entre entes privados” 

(Brasil, 2013). Nesse sentido:  

“(...) em sua redação original, poderia haver a possibilidade de uma interpretação restritiva, na qual 

se entenderia que o Estado estimularia apenas a articulação entre entes públicos e entes privados. 

Por isso, sugerimos uma nova redação, na qual se lê que o Estado estimulará “a articulação entre 

entes, tanto públicos quanto privados” (Ibidem, p. 9).  

 

A EC 85/2015 também estabelece o dever do Estado em estimular constituição e 

manutenção de ambientes promotores de inovação, dentre os quais são mencionados os 

parques tecnológicos e os polos tecnológicos17.   

A referida Emenda trouxe ainda a autorização aos entes federativos para firmarem 

instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e privadas para o 

compartilhamento de recursos humanos e capacidade instalada com vistas à execução 

de projetos de PD&I, bem como trouxe a previsão do Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SNCTI). 

 
15 Nesse sentido, “o espírito do PLC nº 2.177, de 2011, era sistematizar e harmonizar a esparsa legislação 

de Ciência, Tecnologia e Inovação, buscando simplificação, transparência e segurança jurídica” (Portela 

et. al, 2020, p. 25).  
16 Proposta de Emenda à Constituição nº 290-A, de 2013.  
17 Nesse sentido, em Parecer à PEC 290-A/2013: “Também ampliamos o leque de entidades cuja 

constituição e manutenção serão estimuladas pelo Estado. Atualmente, a Constituição Federal prevê que 

apenas os polos tecnológicos receberão esse tipo de incentivo. Na redação que propomos, acrescentamos 

os parques tecnológicos e todos os demais ambientes promotores da inovação, o que consideramos 

imprescindível para manter a Constituição Federal atualizada com os múltiplos arranjos possíveis para a 

promoção da tecnologia e da inovação.(Brasil, 2013, p. 11). 
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3.2. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação  

 

O SNCTI é previsto no Art. 219-B da Constituição Federal18, que foi introduzido 

junto aos outros dispositivos da EC 85/2015 de modo a atualizar os tratamentos das 

atividades de ciência, tecnologia e inovação. Muito embora o referido dispositivo 

constitucional determine que “lei federal disporá sobre as normas gerais no SNCTI” - o 

que ainda não ocorreu –, “a bem da verdade é que o SNCTI já é uma realidade”, 

(Portela, op. cit., p. 67). 

Isso porque a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (2016 – 

2022) elaborada pelo antigo MCTIC trata expressamente de pontos como a composição, 

o funcionamento e os pilares fundamentais do SNCTI, bem como temas estratégicos a 

serem priorizados em consonância com as diretrizes delineadas para o SNCTI.  

O referido documento, que se apresenta como uma “orientação estratégica de 

médio prazo para a implementação de políticas públicas na área de CT&I”, pode ser 

visto como um primeiro esforço deliberado de orientar a organização institucional do 

SNCTI. Bem por isso, é útil examiná-lo de modo a entender como o país internalizou o 

conceito de SNI, e como as características atribuídas ao SNCTI refletem-se ou não nas 

políticas dos ambientes de inovação. Nessa perspectiva, a ENCTI pode ser lida tanto 

como uma descrição de dinâmicas que já ocorrem no ecossistema de inovação do País, 

como também uma descrição do que deveria ocorrer.  

Segundo o documento, os principais atores do SNCTI seriam as ICTs, as 

entidades da gestão pública e as empresas. Mais detalhadamente, a Estratégia divide os 

atores em políticos, agências de fomento, e operadores de CT&I, conforme mostra o 

esquema abaixo:  

 
18  “Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em 

regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.          

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. 

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas 

peculiaridades.”.  
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Figura 2. Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI). Fonte: MCTIC, 2016.  

 

 No plano político, destaca-se o Poder Executivo, a partir do qual o MCTIC 

exerceria a função de coordenador do SNCTI, “considerando as suas competências 

legais, o domínio de diversos recursos essenciais e o papel histórico desempenhado pelo 

órgão no setor”. Simetricamente, as Secretarias Estaduais de CT&I atuariam como 

coordenadoras dos sistemas regionais de inovação. 

Quanto às Agências de Fomento, são elas as responsáveis pela alocação de 

recursos públicos por meio de instrumentos de apoio às atividades de PD&I. Nessa 

perspectiva, essas entidades haveriam de concretizar as diretrizes acordadas no nível 

político através da execução de programas e projetos a serem implementados pelos 

operadores de CT&I.  

Com efeito, é no nível dos operadores de CT&I que são “geradas as inovações, 

desenvolvidas as tecnologias e realizadas as pesquisas que foram objeto de diretrizes no 

nível político e de alocações de recurso no nível das Agências de Fomento” (Brasil, 

2016, p. 18). Dentre os arranjos institucionais admitidos para os operadores de CT&I, o 

documento menciona como sendo o de maior relevância para o SNCTI os programas de 

pós-graduação instalados em universidades públicas. “É nelas que a maior parte da 

produção científica nacional ocorre, devendo-se aos docentes dessas universidades a 

primazia dessa atividade” (Idem, p. 18).  
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3.3. Os ambientes promotores de inovação  

O capítulo II da Lei de Inovação sobre o “estímulo à construção de ambientes 

especializados e cooperativos de inovação” veio no sentido de trazer “os comandos 

permissivos para a interação profícua entre entidades de pesquisa e a iniciativa privada”, 

sobretudo no tocante à criação de “sinergia para viabilização de empresas emergentes, 

por meio do processo de incubação e a colaboração com empresas consolidadas; 

estabelecendo, para tanto, no artigo 3º que os entes da federação e as respectivas 

agências de fomento poderão  

“estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 

cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para 

atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e 

serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia”.  

 

Com efeito, outro arranjo de operadores de CT&I previsto pela ENCTI seria 

aquele “relacionado com os processos de desenvolvimento tecnológico e de inovação 

empresarial” (Ibidem). Segundo o documento, esses atores poderiam compor 

ecossistemas de inovação circunscritos territorialmente, sendo que nesses ambientes, 

além da proximidade territorial, as instituições poderiam contar com o apoio das 

universidades, “tal como se constata em parques tecnológicos e em incubadoras de 

empresas” (Ibidem). Nesse sentido, destaca-se que 

“esses atores privados utilizam diversos instrumentos disponíveis no SNCTI, seguindo as 

tendências internacionais de apoio à inovação, e apresentam como desafio contínuo para a 

expansão do SNCTI o aumento da interação entre universidades e empresas”. (Ibidem).  

 

Nessa esteira, o Decreto que regulamenta a Lei de Inovação traz a definição dos 

ambientes promotores de inovação como espaços propícios à inovação e ao 

empreendedorismo, notadamente característicos da economia baseada no conhecimento, 

onde há articulação entre empresas; diferentes níveis do governo; ICTs; agências de 

fomento; e organizações da sociedade civil. Segundo esta mesma normativa, estes 

ambientes podem ser classificados em: 
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“a) ecossistemas de inovação: “espaços que agregam infraestrutura e arranjos institucionais e 

culturais, que atraem empreendedores e recursos financeiros”, e que compreendem, entre outros, 

parques tecnológicos, distritos de inovação e polos tecnológicos.  

b) mecanismos de geração de empreendimentos: espaços de apoio ao desenvolvimento de 

empresas nascentes de base tecnológica, que oferecem suporte para transformar ideias em 

empreendimentos de sucesso, e compreendem, entre outros, incubadoras de empresas e 

aceleradoras de negócios.”19 

 

Tendo em vista essa construção jurídico institucional, entendemos que os 

ambientes promotores de inovação possam ser vistos como a concretude do SNCTI; 

Isso porque, enquanto este, por ora, é uma construção abstrata, aqueles já existem no 

plano legal e geográfico, e evidenciam as falhas e os acertos jurídico institucionais das 

políticas de CT&I no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SUPERA PARQUE  

 

 
19 Art. 2º, II, a, b, do Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. 
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Como sabemos a criação e implantação de um PqTec demanda esforços de 

diferentes atores, que a partir das hélices do setor privado, da academia e do Estado 

criam a sinergia necessária à execução do projeto e ao seu posterior funcionamento.  

Dentre os ambientes promotores de inovação, os parques tecnológicos destacam-

se por sua complexidade institucional, visto que são constituídos pelos principais atores 

que compõem o SNCTI, como universidade, empresas, agências de fomento, e governos 

dos diferentes níveis da federação. Acrescentamos a essa definição a presença de uma 

ou mais ICTs, conforme prevê a Lei de Inovação, bem como a dimensão de projetos 

urbanos e imobiliários de que dispõem esses empreendimentos, uma vez que são 

delimitadas “áreas específicas para localização de empresas, instituições de pesquisa e 

serviços de apoio” (Steiner et al., 2008, p. 9).  

A conjugação destas características aponta para duas balizas dos PqTec que são a 

centralidade de gestão, que concretamente é atribuída às ICTs, e a dimensão imobiliária 

desses empreendimentos. Inclusive, não raras vezes um PqTec pode abranger ou 

participar da gestão de outras aglomerações produtivas, funcionando como unidade na 

qual estão inseridas subunidades, como incubadoras de empresas e APLs.  

No plano político administrativo esta complexidade se traduz na conjugação de 

diferentes programas, planos e metas, que podem ser federais, estaduais e municipais, e 

subsistem no mesmo empreendimento imobiliário. Consequentemente, há a necessidade 

de conjugar diferentes normas legais e infralegais, as quais fornecem os instrumentos 

jurídicos por meio dos quais os principais atores do SNCTI se articulam no PqTec, 

como ICT, universidade, incubadora de empresas, empresas, agências de fomento, 

Poder Executivo e organizações da sociedade civil. 

No caso do SUPERA não foi diferente. O surgimento do Parque é resultado de um 

processo paulatino, que se inicia com as atividades da FIPASE em Ribeirão Preto, e a 

sua posterior articulação junto à USP. Nesse percurso, o apoio às empresas da área de 

saúde, e depois às empresas de base tecnológica de maneira ampla, evidenciou a 

existência de um ecossistema favorável à implantação de um PqTec, o que resultou no 

credenciamento pioneiro do Parque junto ao SPPT. Também nesse percurso, a 

articulação das empresas de base tecnológica de Ribeirão Preto e região junto à FIPASE 

já havia permitido o surgimento dos APLs, primeiro do setor de saúde, depois de 

software, e mais recentemente do setor cervejeiro.  
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São justamente as interações no bojo desses processos de planejamento, 

implantação e funcionamento do SUPERA que buscamos descrever e analisar nesse 

estudo de caso, de acordo com os capítulos a seguir.  

 

4.1. Amarrando as hélices  

 

Para remontar a história do SUPERA é necessário primeiro tratar da Fundação 

Instituto Polo Avançado de Saúde de Ribeirão Preto (FIPASE), ente público de direito 

privado que foi instituído pela Lei Complementar Municipal nº 1.222, de 30 de maio de 

2001, com o propósito de pensar o desenvolvimento da cidade de Ribeirão Preto 

aproveitando a sua vocação para a saúde.   

Com a criação da FIPASE, o primeiro projeto executado foi a SUPERA 

Incubadora inaugurada em 2003 no campus da USP Ribeirão Preto, em uma das 

pequenas casas que integram a estrutura do campus, e a partir do apoio financeiro do 

SEBRAE-SP e da PMRP. Inicialmente a Incubadora priorizava empresas de alta 

densidade tecnológica nas áreas de biotecnologia, materiais e equipamentos médico-

odontológicos, tecnologia da informação e setor químico (FIPASE, 2009).  

A ideia do projeto era estimular que pesquisas realizadas dentro da universidade 

se tornassem negócios; e, para tanto, era necessário que pesquisadores em nível de pós-

graduação enxergassem o potencial mercadológico das pesquisas que realizavam, 

vislumbrando outras perspectivas de carreira profissional que não somente a carreira 

acadêmica20. 

Ainda nesse período percebeu-se que para além do apoio à criação de novos 

negócios, havia a necessidade de apoiar os negócios que já existiam na região na área de 

saúde (FIPASE, 2012), os quais sofriam problemas de competitividade. É nesse 

momento que surge o Arranjo Produtivo Local de Equipamentos Médicos e 

Hospitalares (EMHO, atualmente APL da Saúde) em 200521, em cuja governança a 

FIPASE passou a atuar de maneira formal a partir de 2008.  

 
20 Narrativa fornecida pelo Gerente de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do SUPERA em 

entrevista exploratória em 2019.  
21 Sobre a participação da FIPASE no projeto do APL de Saúde, o Relatório de Atividades de 2009 

aponta que “o papel da FIPASE foi articular parceiros e empresas, organizar eventos e cursos. Além 

disso, a fundação atuou no auxílio às empresas na confecção de projetos para órgãos de fomento, assim 
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De fato, a partir de uma série de estudos, já se havia diagnosticado uma 

concentração de empresas do setor da saúde no município de Ribeirão Preto e região, e 

foi com base nesses diagnósticos que a FIPASE decidiu apoiar a promoção da 

competitividade dessas empresas por meio de ações como articulação entre parceiros 

institucionais e as empresas, auxílio em problemas regulatórios e em estratégias de 

cunho comercial, e organização de eventos, seminários e cursos.  

Foi também a partir desta percepção que o Centro de Desenvolvimento e Inovação 

Aplicada em Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (CEDINA EMHO, 

atual SUPERA Centro de Tecnologia) foi criado em 201022, enquanto conjunto de 

laboratórios para realização de ensaios e testes de qualidade e prestação de apoio para o 

desenvolvimento de produtos, uma vez que até o momento as empresas da indústria de 

saúde de Ribeirão Preto encontravam grande dificuldade para realização de teste nos 

equipamentos, com vistas a atender às exigências regulatórias do setor23 (FIPASE, 

2010).  

Nesse ínterim, a Lei de Inovação foi promulgada em dezembro de 2004, e desde o 

final de 2006 passaram a ser realizadas reuniões no âmbito do Conselho Curador da 

FIPASE com vistas a analisar a possibilidade de transformar a Fundação numa ICT. O 

Relatório de Atividades de 2008 sugere que, à época, a principal motivação para tanto 

era tornar a FIPASE apta a captar recursos federais e estaduais de incentivo à CT&I que 

eram destinados apenas às ICTs.  

Foi a partir deste objetivo, portanto, que através da Lei Complementar nº 2.291, 

de 24 de julho de 2008, a FIPASE passou a ser qualificada como ICT. Segundo o 

Relatório de Atividades de 2009, essa qualificação permitiria à FIPASE candidatar-se 

ao gerenciamento das atividades de CT&I do futuro Parque Tecnológico de Ribeirão 

Preto, sendo antes necessária a “implantação de uma estrutura organizacional 

compatível com as funções de uma ICT” (FIPASE, 2009, p. 4).  

 
como na elaboração de projetos que tenham a FIPASE como executora e auxiliem no desenvolvimento 

das empresas do APL como um todo.” (p. 51).  
22 A implantação do CEDINA foi viabilizada por meio de Convênio da FIPASE junto a então Secretaria 

de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, através de recursos do Programa Estadual de Fomento a 

Arranjos Produtivos Locais (FIPASE, 2009).  
23 Segundo o Relatório de Atividades de 2010, as principais dificuldades encontradas pelas empresas nas 

realizações dos ensaios e testes de qualidade diz respeito à compreensão dos aspectos normativos, além 

de elevados custos envolvidos nessas atividades, e do fato de que os laboratórios credenciados 

localizavam-se em pontos distantes do município de Ribeirão Preto (FIPASE, 2010).  
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Também nessa época foi identificado o caráter multisetorial dos novos negócios 

que surgiam no contexto da Incubadora e do Centro de Tecnologia (FIPASE, 2012), os 

quais, muitas das vezes, situavam-se entre a agroindústria, a indústria farmacêutica, e a 

computação médica. Essa transversalidade dos negócios trouxe questionamento ao 

próprio objeto da FIPASE, inicialmente criada para apoiar negócios na área de saúde. 

Ao mesmo tempo, percebia-se um vácuo na cidade de outras entidades que pudessem 

apoiar estas empresas no âmbito da inovação, com a mesma presteza de uma agência de 

desenvolvimento tecnológico.  

Foi a partir deste diagnóstico que se decidiu por ampliar o escopo de atuação da 

FIPASE para além da área de saúde, passando, portanto, a Fundação a apoiar negócios 

de base tecnológica de maneira ampla, independente do setor econômico.  

Como decorrência concreta dessa ampliação do escopo de atuação, a FIPASE 

conduziu em 2012 estudo com vistas à pleitear à então Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado o reconhecimento de um APL de software 

de Ribeirão Preto, uma vez que havia na região uma concentração de empresas e mão de 

obra que estavam submetidas à governança exercida pelo Polo Industrial de Software 

(PISO). Dependeria desse reconhecimento a aprovação de projeto de implantação de um 

Centro de Capacitação Profissional em Software a ser instalado no futuro Parque 

Tecnológico de Ribeirão Preto.  

Com efeito, paralelamente a todos esses eventos no âmbito interno da FIPASE, 

foram sendo articuladas as primeiras iniciativas com vistas a planejar o atual SUPERA 

Parque. Isso porque, em meados de 2012, a FIPASE já fazia a gestão da Incubadora de 

empresas, do Centro de Tecnologia, e apoiava os APLs de Saúde e de Software, mas 

todas essas estruturas estavam espacialmente dispersas na cidade, o que dificultava o 

gerenciamento. Além disso, notava-se que várias empresas ao deixarem a Incubadora, 

não tinham local para se instalar em Ribeirão Preto, e acabavam se instalando em outras 

cidades, restando, assim, patente a necessidade de um parque tecnológico.  

Ainda em 2005, a pedido do Reitor da USP, a AUSPIN passou a colaborar nas 

atividades voltadas à instalação do Parque, articulando as ações junto à Coordenadoria 

do Espaço Físico da USP, com vistas à promoção da iniciativa junto à FIPASE, PMRP, 

e SPPT no campus da USP Ribeirão Preto. Também neste contexto, segundo o 

Relatório de Atividades de 2008 da FIPASE, tomaram conhecimento do projeto os 

então Ministérios da Fazenda e de Ciência e Tecnologia, e por terem elegido as áreas de 
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Biotecnologia e Nanotecnologia como prioritárias para o Governo Federal, 

demonstraram interesse no projeto que se consolidou por meio do apoio da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).  

Nesse contexto, foram realizadas reuniões entre a FIPASE e a equipe gestora do 

SPPT do Governo do Estado de São Paulo e o prefeito de Ribeirão Preto, com vistas a 

analisar as possibilidades de apoio estadual e municipal ao projeto. A partir destas 

reuniões o governo estadual propôs a formalização da entrada do então Parque 

Tecnológico de Ribeirão Preto no programa estadual através da assinatura de um 

protocolo de intenções entre os atores interessados no projeto, o qual tinha por objetivo 

promover a realização de estudos visando à criação e implantação do Parque (FIPASE, 

2008).  

Ao longo deste processo, “a FIPASE foi acumulando atribuições em relação ao 

projeto”, e “assumindo a etapa de planejamento do mesmo”, tendo no mesmo período 

iniciado a contratação de uma equipe de profissionais técnicos para trabalhar em 

conjunto ao SPPT, PMRP, USP, AUSPIN, FINEP, e demais entidades envolvidas no 

projeto (FIPASE, 2008, p. 9).  

Os atores envolvidos com o projeto passaram a ter o compromisso de apresentar 

uma proposta de parque que atendesse à demanda mínima de um milhão de metros 

quadrados em área, que poderia ser pública ou privada, “não havendo o compromisso 

dos atores locais em utilizar a área da USP” (FIPASE, 2008, p. 10). Na verdade, como 

reiterado nos Relatórios de Atividades da FIPASE, a ampliação da área destinada ao 

Parque não só tornaria o projeto mais atraente aos investidores e empresários 

interessados em instalar as suas empresas de base tecnológica, como tornaria o projeto 

mais adequado ao Programa de Parques Tecnológicos do Governo do Estado de São 

Paulo que priorizava projetos constituídos em parcerias público privadas24 (FIPASE, 

2009; Steiner, 2008).  

Nessa esteira, em novembro de 2005 a FIPASE participou do “I Seminário 

Sistema de Parques Tecnológicos”, no qual foram apresentados os projetos dos 5 

parques tecnológicos do Estado de São Paulo: além de Ribeirão Preto, estavam os 

parques tecnológicos de São José dos Campos, o da Região Metropolitana de São Paulo, 

 
24 “Neste novo contexto, o projeto deixou de ser denominado “Parque Tecnológico do Campus da USP de 

Ribeirão Preto” e passou a ser denominado de “Parque Tecnológico de Ribeirão Preto”, indicando o novo 

direcionamento do projeto, que passou a ser mais abrangente e assumir características que o 

credenciariam mais a frente a fazer parte do SPPT” (FIPASE, 2009, p. 57).  
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o de Campinas e o de São Carlos. Segundo o Relatório de Atividades de 2009, após as 

apresentações, “foi discutida a elaboração do “Termo de Referência do Perfil das 

Atividades Científicas e Tecnológicas” específico para cada parque, ficando o de 

Ribeirão Preto sob a responsabilidade da FIPASE”. (FIPASE, 2009, p. 58).  

Um mês depois, em dezembro de 2005 o protocolo de intenções foi celebrado pela 

União, através do então Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo Estado de São Paulo, 

através da então Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e 

Turismo, pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, pela ABDI, e pela FIPASE.  

No tocante ao financiamento do projeto do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, 

este foi desenvolvido a partir de recursos do Programa FAPESP/SPPT25 e da 

Encomenda de Ação Transversal/72 da FINEP26. Quanto a este último programa, a 

FIPASE firmou convênio em 2006 para execução do projeto “Avaliação da estratégia de 

implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto”, com vistas à realização de 

estudos técnicos e econômicos sobre a viabilidade de implantação do Parque.  

O convênio previu a alocação de recursos não financeiros como contrapartida da 

FIPASE, sob a forma de bens materiais e/ou serviços, e teve como intervenientes a 

então Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do 

Estado de São Paulo, USP, PMRP, e ABDI.  

 
25“Programa criado pela FAPESP com recursos do Governo Estadual para viabilizar a instalação de 

quatro parques tecnológicos no Estado de São Paulo que funcionou até dezembro de 2007”. (FIPASE, 

2008, p. 7). 

 “Foram firmados dois contratos entre o programa da FAPESP - SPPT e a FIPASE, sendo que o primeiro, 

de vigência de 4 de julho a 20 de dezembro de 2006, compreendeu estudos para identificação do perfil 

tecnológico das instituições de ensino superior e centros de pesquisa da região” (Ibidem, p. 10). O 

segundo Contrato foi assinado com vistas à completar o processo de planejamento do Parque e fornecer 

as informações necessárias à elaboração do Plano de Negócio do Parque, e contemplou os seguintes 

produtos: “Descrição do Parque Industrial da Região Administrativa de Ribeirão Preto”, “Detalhamento 

da Estratégia de apoio ao Setor de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico”,   “Análise de 

rotas tecnológicas, de aplicações industriais, e das experiências nacionais em oferta de serviços, para 

biotecnologia para saúde, fármacos e cosméticos” (Ibidem, p. 12 – 13).  
26 Segundo definição apresentada pela FINEP “Definidas em julho de 2004 pelo Comitê de Coordenação 

dos Fundos Setoriais, as Ações Transversais são programas estratégicos do MCTIC que tinham ênfase na 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) do Governo Federal à época. Os editais 

utilizam recursos de diversos Fundos Setoriais simultaneamente.  

Nessa categoria constam ainda, três ações de caráter transversal voltadas para o apoio à ICTs: 1) ação 

destinada ao apoio a eventos, 2) ação destinada ao financiamento de estudos e projetos de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e Inovação (P,D&I) em diversas áreas de conhecimento e 3) a ação 

Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas, também conhecida como “Ação 

Transversal” foi autorizada pelo art. 14 da Lei nº 11.540/2007 e destina-se ao financiamento de ações 

identificadas com as diretrizes da Política Nacional de C,T&I e com as prioridades da Política Industrial e 

Tecnológica Nacional.”. Disponível em: http://www.finep.gov.br/home?start=8 Acesso em 21 de março 

de 2021.  

http://www.finep.gov.br/home?start=8
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Embora o instrumento contratual não tenha previsto o papel a ser desempenhado 

por cada uma das instituições intervenientes do Projeto, os Relatórios de Atividades da 

FIPASE sugerem que essas instituições estiveram presentes nas discussões ao longo das 

etapas de elaboração dos estudos técnicos.  

Nesse contexto, por exemplo, foi criada a Comissão de Acompanhamento e Apoio 

à Implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto pela PMRP, por meio do 

Programa de Desenvolvimento Econômico da cidade, incluso no Programa Plurianual 

2006/2009. Por sua vez, no âmbito da USP foi instituída a Comissão Inter-Unidades da 

USP Ribeirão Preto para estudo da participação da Universidade de São Paulo no 

Parque27 (FIPASE, 2008, p. 10).  

O Projeto financiado pela FINEP envolveu metas físicas como a análise das 

experiências de parques tecnológicos referentes a estratégias de transferência de 

tecnologia28, a definição do perfil das atividades e serviços das empresas a serem 

implantadas no Parque29, e a análise da viabilidade da implantação de um Centro 

Tecnológico30.  

Para além dos financiamentos da FINEP e da FAPESP/SPPT para a realização de 

estudos prévios de viabilidade do Parque, essa etapa de implantação do Parque 

corresponde ao período com a maior diversidade de fontes de receita da FIPASE. Além 

dos aportes anuais aprovados em orçamento da PMRP, a FIPASE também captou 

recursos de órgãos de fomento, como o SEBRAE, FINEP, CNPq, FAPESP e CAPES.  

 
27 À época “a Comissão Inter-unidades sugeriu a destinação de 30 hectares da área da USP para a 

composição do Parque e encaminhou para análise do CORP, o qual aprovou a cessão”, sendo que naquela 

área previa-se inicialmente a implantação do Centro Tecnológico, do Centro Incubador de Empresas de 

base tecnológica, de uma FATEC voltada à formação de profissionais em nível de tecnólogo para áreas 

afins aos interesses principais do Parque Tecnológico e uma unidade da EMBRAPA. (FIPASE, 2008, p. 

11).  
28 Meta física 3, abrangeu as seguintes atividades: “1 – Mapeamento das melhores práticas de interação e 

transferência de tecnologia; 2 – Definição dos arranjos institucionais para a interação entre os agentes 

envolvidos no processo de inovação; 3 – Visitas técnicas a parques tecnológicos no Brasil”.   
29 Meta física 4, abrangeu as seguintes atividades: “1 – Identificação e proposição de mecanismos que 

viabilizem a cooperação empresa/universidade para atração de empresas de base tecnológica (EBTs); 2 - 

Identificação de vínculos das EBTs com universidades e centros de pesquisa locais; 4 - Identificação do 

perfil das empresas e atividades de interesse estratégico e com alto potencial econômico; 5 - Visita a 

empresas de base tecnológica com potencial de instalação no Parque.”    
30 Meta física 9, abrangeu as seguintes atividades: “1 – Formalização de parcerias para prestação de 

serviços de habilitação pela ANVISA; 2 - Identificação de demandas para certificação de produtos, 

ensaios e homologações; 3 - Levantamento sobre necessidades de infra-estrutura para instalação de um 

laboratório de Certificação de Eletromédicos; 4 - Descrição preliminar do Centro Tecnológico; 5 - Estudo 

do Modelo Organizacional do Centro Tecnológico”.  
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Essas receitas dos órgãos de fomento dizem respeito ao financiamento de projetos 

relacionados às empresas da Incubadora, como no caso do convênio junto ao SEBRAE, 

e junto à FINEP através da Chamada Pública de Ação Transversal – PNI 09/2006, em 

que foi selecionado o projeto INCPAR (Incubadora de Base Tecnológica em Parceria 

para o Desenvolvimento de Novos Negócios), posteriormente executado pelo SUPERA 

em parceria com outras incubadoras com vistas identificar e selecionar projetos de 

pesquisa com potencial de geração de novos negócios e na aceleração das empresas 

incubadas (FIPASE, 2008).  

 

Tabela 12 – Detalhamento da evolução das receitas da FIPASE e previsão para 2009. Extraído do 

Relatório de Atividades da FIPASE de 2008.  

 

Parte das receitas provenientes do CNPq referem-se ao Programa de 

Desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local Médico, Hospitalar e Odontológico do 

Município de Ribeirão Preto e Região31, com vigência entre 12/12/2008 e 17/12/2010, 

financiado por meio de recursos do edital de Ação Transversal 39/2008, e que foi 

coordenado por professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto da USP, e teve a FIPASE como instituição executora, e a participação da 

FIESP, SEBRAE-SP, SENAI e PMRP para atender as demandas das empresas do APL 

(FIPASE, 2009).  

Já as receitas provenientes do então Ministério da Ciência e Tecnologia dizem 

respeito ao Convênio 70111/2008 que teve como objeto a elaboração de ante-projeto, 

projeto pré-executivo e projeto executivo do centro de tecnologia a ser implantado no 

Parque (FIPASE, 2008).  

 
31 Segundo o Relatório de Atividades de 2009 da FIPASE, o objetivo do Programa foi iniciar um processo 

de capacitação tecnológica com vistas a desenvolver a função tecnológica dentro das empresas com vistas 

à melhoria de competitividade, e para tanto envolveu fases de planejamento, capacitação/treinamento dos 

profissionais, e readequação organizacional das empresas.  
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Já a fase de implantação do projeto do Parque contou com os investimentos dos 

seguintes atores: 2 milhões referentes à área do empreendimento disponibilizada pela 

USP; R$ 1,8 milhões para implantação da infra-estrutura do Parque investido pela 

PMRP; e R$ 9,2 milhões para edificações, sendo neste valor R$ 2,6 milhões da USP e 

R$ 6,6 milhões da SDESP.  

 

Figura 3 – Investimentos no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Fase de Planejamento e Implantação. 

Extraído de Relatório de Atividades da FIPASE de 2010.  

 

Segundo os Relatórios de Atividades da FIPASE, após o credenciamento 

provisório do Parque em 2010, foram necessárias uma série de atividades por parte da 

FIPASE visando ao credenciamento definitivo e início da implantação do 

empreendimento, dentre elas destacamos as reuniões com representantes de outros 

parques tecnológicos com vistas a detalhar a proposta de implantação do então Parque 

Tecnológico de Ribeirão Preto; e a elaboração de proposta para o edital da FINEP “Pró 

Inova – Núcleos de apoio à Gestão da Inovação – 11/2010”, que teve como objetivo a 

seleção de propostas para “a estruturação e a operação de Núcleos de Apoio à Gestão da 

Inovação (NAGIs) visando a elaboração de Planos e Projetos de Gestão da Inovação nas 

empresas”.  

Nessa esteira, e a partir de articulações junto à USP e à Prefeitura de Ribeirão 

Preto, primeiro foi obtido o credenciamento definitivo do Parque junto ao SPAI em 

2012, e finalmente inaugurado o SUPERA Parque em 2014. 
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4.2. A Coordenação de duas ICTs num ambiente de inovação  

 

Conforme definição incluída na alteração de 2016 da Lei de Inovação, os PqTec 

são complexos planejados de desenvolvimento empresarial e tecnológico constituídos 

por empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si32.  

Por sua vez, as ICTs são definidas na Lei de Inovação como órgão da 

administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado, que 

inclua em sua missão institucional a pesquisa de caráter científico ou tecnológico, ou o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. Essa importância das ICTs 

nos PqTec deve-se à potencialidade de articulação dessas instituições junto aos atores 

que compõem o ambiente promotor de inovação. 

Embora as ICTs não correspondam exclusivamente às universidades, Muraro 

(2019) faz este paralelo ao tratar da incorporação do modelo da Tríplice Hélice de 

Inovação (Etzkowitz, 2008) na legislação brasileira, sugerindo uma triangulação entre 

Estado, ICT e empresas. 

No caso do SUPERA, além da FIPASE também participa do Parque a USP por 

intermédio de seu NIT, a AUSPIN, ao qual compete “estabelecer e coordenar as 

relações institucionais entre a universidade” e o Parque, segundo a Resolução que 

institui a Agência33.  

As interações entre a USP e a FIPASE remontam às primeiras atividades da 

Fundação, que utilizava a estrutura do campus da USP Ribeirão Preto como sede da 

Incubadora de empresas. Nessa esteira, os Relatórios de Atividades da FIPASE e as 

entrevistas realizadas nos mostram que as relações entre a USP e a FIPASE passaram 

por uma fase de amadurecimento ao longo das reuniões que culminaram na criação e 

implantação do então Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Durante esse período, a 

FIPASE passou a acumular certas atribuições de planejamento em relação ao projeto 

que seria implantado no campus da universidade.  

Essas diferentes atuações da FIPASE e da USP no SUPERA ficaram mais 

evidentes com a estruturação do NIT da FIPASE em meados de 2010. Segundo os 

relatos nas entrevistas, o NIT da Fundação tem uma natureza um tanto peculiar quando 

 
32 Art. 2º, X, da Lei 10.973/2004. 
33 Resolução USP 5175/2005.  
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comparada à atuação dos NITs de outras ICTs. Isso porque, diferente da USP, a 

FIPASE não produz ou participa diretamente da produção de pesquisa científica e do 

desenvolvimento de inovação tecnológica.  

O trabalho da FIPASE está mais no sentido de posicionar o SUPERA como um 

indutor de inovação tecnológica, o que demanda inovação em termos organizacionais e 

de processos. Para tanto, o NIT da FIPASE concentra-se na assessoria às empresas do 

Parque – que envolve a Incubadora, o Centro de Negócios e os APLs – nos temas que 

compõem o tripé: desenvolvimento tecnológico, propriedade intelectual e transferência 

de tecnologia, o que é feito através de serviços de apoio, de consultoria, treinamento, 

dentre outras ações.  

Buscamos entender em nossas entrevistas se já houve intenção da FIPASE em 

atuar diretamente em atividades de PD&I no âmbito do Parque, ao que nos foi 

informado que esse assunto já fora discutido e que, inclusive, existem instâncias da 

Fundação que defendem essa atuação, mas que dentro do arranjo institucional do 

Parque, a atribuição de realizar pesquisa é da USP, não havendo motivo para “rivalizar” 

com a universidade nesse sentido. Os entrevistados ressaltam que a FIPASE já 

concentra os seus esforços nos serviços de gestão de todo o ecossistema de inovação do 

Parque, sendo esta finalidade institucional inclusive definida por lei.  

Há na realidade um papel de complementariedade entre os NITs da FIPASE e da 

USP. Para ilustrar como essas interações se dão na prática, nos é informado que sempre 

quando um empreendedor do Parque procura a FIPASE para buscar auxílio no tocante a 

alguma pesquisa, a orientação da Fundação é de perguntar ao empreendedor onde a 

pesquisa começou a ser desenvolvida, e se a pesquisa tiver origem na USP, então é 

chamada também a AUSPIN para a discussão do projeto, uma vez que nestes casos há 

interesses da universidade em jogo. Por sua vez, o inverso também ocorre no âmbito da 

USP: quando um pesquisador procura a AUSPIN esboçando o desejo de empreender a 

partir de algum projeto de pesquisa, o NIT da universidade convoca a FIPASE para 

participar da discussão.  

A complementariedade de atuação da FIPASE e da USP nas atividades de CT&I 

do Parque está desenhada também na Resolução USP nº 6.104, de 25 de abril de 2012 

(“Regimento Interno do SUPERA Parque”) que define a estrutura, organização e 

funcionamento do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, e institui um Conselho de 

Direção Técnico-Científica de natureza deliberativa com competência para “julgar o 
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potencial tecnológico inovador das propostas apresentadas pelas empresas interessadas 

em se instalar no Parque”34; este Conselho de Direção Técnico-Científica é composto 

por um representante da FIPASE, um representante da USP e um representante indicado 

pelo Conselho Estratégico, órgão este também instituído pela mesma Resolução.  

O Regimento Interno do Parque foi escrito pela Professora Maria Paula Dallari 

Bucci, à época Assessora Jurídica da AUSPIN. Segundo ela nos relata em entrevista, o 

processo de elaboração do documento aconteceu em rodadas, e demandou a negociação 

com os principais stakeholders que integrariam o Parque. Nesse sentido, em suas 

palavras “o Regimento foi mais importante como processo do que como produto”.  

A professora também nos explica que o fato de serem apenas dois os principais 

atores do Parque, a PMRP através da FIPASE e a USP, e não uma multiplicidade de 

atores, facilitou as atribuições que ambas as ICTs teriam na governança do Parque. Essa 

estrutura simples de governança permite que a PMRP dê os comandos para a FIPASE, e 

a USP faço o mesmo em relação à AUSPIN, sendo estas orientações discutidas nos 

espaços dos conselhos.  

Com efeito, o Regimento Interno prevê que o Conselho Estratégico seja composto 

por quatro membros indicados pelo Reitor da USP; e quatro membros indicados pela 

PMRP35. Além disso, a Resolução estabelece que as atividades administrativas e 

operacionais do Parque36 ficarão a cargo da Entidade Gestora (FIPASE) que deverá 

executar as diretrizes definidas pelo Conselho Estratégico e submeter-se ao 

acompanhamento do Conselho de Direção Técnico-Científica. Dentre outras 

atribuições, são previstas ao Conselho Estratégico as competências de definir as 

 
34 Segundo a Resolução USP 6104/2012, as propostas das empresas participantes do processo de licitação 

para residir no Parque poderão ser analisadas pelo Conselho de Direção Técnico-Científica, que emitirá 

parecer.  
35 Sendo um deles representante da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública do Município de 

Ribeirão Preto; um representante da FIPASE; um membro indicado mediante lista tríplice da 

FIESP/CIESP; e um membro indicado mediante lista tríplice da ACIRP. 
36 Dentre as atividades administrativas e operacionais previstas pela Resolução USP 6104/2012, 

destacamos (art. 16, § 1º): 

 “II – apoiar a preparação de editais para seleção de empresas e concessão de uso da área, de acordo com 

as diretrizes aprovadas pelo Conselho Estratégico e demais normas e disposições aplicáveis; 

III – apoiar o recebimento dos projetos apresentados, bem como a documentação de habilitação, 

conforme os critérios estabelecidos no edital; 

IV – interagir com as Empresas Residentes, visando assegurar a realização dos objetivos e das metas 

estabelecidos pela Proposta apresentada no processo de seleção; 

V – interagir com o Agente Executivo da USP para execução das atividades necessárias para o 

desenvolvimento do Parque Tecnológico; 

VI – elaborar e encaminhar normas operacionais necessárias ao funcionamento do Parque Tecnológico ou 

das Empresas Residentes para Aprovação do Conselho Estratégico; 

VII – gerenciar o complexo administrativo e operacional do Parque Tecnológico;”  
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diretrizes e critérios de seleção e concessão de uso da área às futuras empresas 

residentes do Parque37; e analisar e aprovar o planejamento anual das atividades 

operacionais do Parque propostas pela FIPASE.  

Apesar do ambiente institucional criado e da proteção conferida à estrutura de 

governança do Parque através do Regimento Interno, as entrevistas apontam que o 

planejamento das ações que visam o crescimento do Parque acaba por ser prejudicado 

pelas trocas de gestão das instituições que participam dos conselhos. Essas mudanças, 

muitas das vezes, acabam por trazer para as arenas de deliberação questões políticas 

internas de cada instituição, o que acontece em detrimento de ações estratégicas de 

caráter continuado com vistas à alavancar o crescimento do SUPERA.  

 

4.3. As Políticas de Inovação Tecnológica da FIPASE e da USP  

 

A política de inovação tecnológica das ICTs aparece na Lei de Inovação como um 

dos principais mecanismos a assegurar concretude às previsões do Marco Legal de 

CT&I. Atrelado a este mecanismo está a figura dos NITs, cujo papel é fundamental na 

definição e persecução da política de inovação das ICTs.   

Segundo Muraro (2019), sem as políticas de inovação das ICTs e a constituição e 

funcionamento dos NITs, tem-se o risco do “Marco Legal de CT&I virar letra morta”. 

Isso porque nessas políticas são definidos na ponta os critérios, parâmetros, 

procedimentos e atribuições referentes à ICT, os quais em tese devem ter consonância 

com as prioridades das políticas industriais e de CT&I38.  

 

 
37 Nos termos da Resolução USP 6104/2012, as empresas residentes do Parque serão escolhidas em 

processo de licitação (art. 29), cujo roteiro para Qualificação Técnica será aprovado pelo Conselho 

Estratégico do Parque (§ 1º.).  
38 Art. 15-A da Lei nº 10.973/04.  
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Fig. 4 – Pirâmide Jurídica e o Marco Legal de CT&I. Extraído de Muraro (2019).  

 

Sobre o construto desenhado no Marco Legal de CT&I, Muraro descreve as 

políticas de inovação como o “encaixe entre o lado formal do Marco Legal da CT&I 

(Constituição, Lei e Decreto) e a concretização de suas finalidades (formação de 

parcerias, fomento à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação)”; e observa que 

a correta definição dessas políticas é que proporcionaria segurança jurídica na prática 

dos atos administrativos da ICT (Ibidem, p. 101). 

O autor observa, além disso, que a Lei de Inovação exige das ICTs públicas a 

definição de Políticas de Inovação em seus regimentos internos, de modo a prescrever 

regras sobre propriedade intelectual, estabelecer atribuições para órgãos e agentes 

públicos decidirem sobre produtos, processos e serviços gerados, bem como 

regulamentar o uso de bens e compartilhamento de espaço. Portanto, o foco da Política 

de Inovação da ICT seria “definir e disciplinar quais são os instrumentos e 

procedimentos necessários para que os objetivos do Marco Legal da CT&I sejam 

efetivados” (Op. Cit.).  

Seria, portanto, por exercer essa interface de operacionalização dos objetivos do 

Marco Legal da CT&I que adviria a importância da política de inovação de uma ICT, 

cabendo notadamente aos NITs o apoio à gestão desta Política39.   

 

 

 
39 Art. 16 da Lei 10.973/2004: “Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá 

dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs.”.  
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4.3.1. Política de Inovação da FIPASE  

 No caso da FIPASE a política de inovação é definida no “Capítulo VI – Da 

participação da FIPASE em processo de inovação” de seu Regimento Interno que foi 

alterado em 2008 para que a entidade se tornasse uma ICT. Neste ato normativo40, 

entretanto, a política de inovação é dotada de regras genéricas derivadas da Lei de 

Inovação com pouca capacidade de orientação prática para a ICT.  

Basicamente, no modelo adotado o Conselho Curador da FIPASE fica 

responsável pela aprovação dos serviços a serem prestados pela ICT, bem como dos 

acordos de parceria a serem firmados com instituições públicas ou privadas de acordo 

com a legislação de inovação41.  O referido regimento também cria o NIT que deve 

desempenhar atividades com natureza de assessoria técnica ao Conselho Curador da 

FIPASE e à Diretoria Executiva, sendo constituído por um coordenador de inovação, 

um agente de propriedade intelectual, um assessor jurídico e um assessor 

administrativo42.  

Dentre as competências atribuídas ao NIT no Regimento Interno da FIPASE estão 

todas aquelas previstas pelo art. 16 da Lei de Inovação, com algumas adequações 

próprias a uma entidade que acaba de ser criada, como implementar, sedimentar e zelar 

pela manutenção da política institucional de estimulo à proteção de criações43;  

Evidentemente, das várias competências atribuídas pela Lei de Inovação, nem 

todas elas cabem à vocação de um NIT em concreto. No caso da FIPASE, as entrevistas 

apontam que uma vez que a FIPASE não desenvolve pesquisa passível de proteção, 

toda a política de proteção interna de propriedade intelectual não é necessária à 

instituição.  

Quando indagamos os entrevistados sobre o processo que levou à elaboração da 

política de inovação da FIPASE, nos é informado que a atuação do NIT da instituição 

foi estruturada gradualmente em função das demandas concretas das empresas que 

integram o Parque. Nessa trajetória, o NIT da FIPASE acabou por ter um acentuado 

 
40 Decreto nº 385, de 01 de dezembro de 2008.  
41 Arts. 37 e 38 do Decreto municipal nº 385/08.  
42 Segundo nos foi informado em entrevista pelo Coordenador de Inovação do NIT: a equipe no Núcleo é 

composta por dois funcionários celetistas: um coordenador e um agente de propriedade intelectual que 

cuidam especificamente do atendimento das empresas. Além disso, há um conjunto de bolsistas que 

desenvolvem atividades ligadas à pesquisa como, por exemplo, o mapeamento do ecossistema de 

empreendedorismo, indicadores de desempenho, de propriedade intelectual e inovação.   
43 Art. 16, I da Lei 10.973/2004,  



62 

 

 

 

perfil de assessoramento, tanto às empresa da Incubadora, do Centro Negócios, quanto à 

gestão do próprio SUPERA e à gerências dos APLs. 

As atividades prioritárias a serem desempenhadas pelo Núcleo passaram, 

paulatinamente, pela assessoria em temas de desenvolvimento tecnológico junto às 

startups do Parque, depois pela assessoria em propriedade intelectual no registro de 

marcas e patentes, e por fim na assessoria em transferência de tecnologia. Isso porque, 

nessa lógica, as empresas só irão requisitar proteção de propriedade intelectual se algum 

produto já tiver sido desenvolvido; e por sua vez, a transferência de tecnologia pela 

empresa só vai ocorrer se houver propriedade intelectual a ser negociada.  

Mais detalhadamente, a assessoria em temas de desenvolvimento tecnológico pela 

FIPASE envolve o auxílio às empresas na captação de recursos para financiamento de 

pesquisas; bem como consultorias e capacitação às empresas no tocante ao 

gerenciamento de projetos, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista 

estratégico; neste último aspecto há especial atenção à propriedade intelectual, de modo 

que as empresas não realizem esforços que depois venham a ser invalidados por conta 

de alguma patente já existente.  

Outra atuação do NIT da FIPASE que importa ao nosso trabalho diz respeito ao 

apoio à seleção de empresas da Incubadora e do Centro de Negócios. Segundo o 

Relatório de Atividades de 2015 da FIPASE, o coordenador do NIT conduziu neste ano 

os trabalhos dos membros do Conselho Técnico Científico da FIPASE, responsável pela 

elaboração dos pareceres técnico-científicos das propostas de incubação, com vistas a 

auxiliar o Conselho nos processos seletivos.  

Essa atuação do NIT da FIPASE nos processos seletivos da Incubadora de 

empresas e do Centro de Negócios é particularmente importante para o nosso trabalho, 

pois, como mostraremos adiante, ela traz aspectos relevantes sobre os critérios de 

seleção e de interação da FIPASE junto às empresas do Parque.   

 

4.3.2. Política de inovação da USP 

Como já apontamos, a USP dispõe de uma série de portarias e resoluções que 

disciplinam a operacionalização dos mecanismos da Lei de Inovação no contexto da 
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universidade; bem como de normativas que disciplinam temas gerais de interesse da 

universidade que são também pertinentes às atividades e parcerias de PD&I44.  

Dentre essas várias normativas destacamos: as Resoluções que criam o Centro de 

Inovação da USP e instituem o seu regimento interno45; a Resolução que regulamenta os 

incisos I e II do art. 4º da Lei de Inovação46, estabelecendo uma série de critérios e 

procedimentos para compartilhamento e permissão de uso da infraestrutura, 

equipamentos, materiais, e demais instalações da universidade, a partir do regime de 

cessão de uso de bem público47; e a Resolução que regulamenta no âmbito da 

universidade as bolsas previstas no § 1º do art. 9º da Lei de Inovação, referente às 

bolsas de estímulo à inovação destinadas a servidores docentes, servidores técnicos e 

administrativos, e discentes da universidade envolvidos na execução de parcerias de 

PD&I48.  

Especificamente quanto à política de inovação adotada pela Universidade, importa 

para o nosso trabalho: a Resolução nº 5175, de 18 de fevereiro de 2005, que cria a 

AUSPIN; a Resolução nº 7035, de 17 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a 

inovação tecnológica na universidade; e a Portaria GR nº 7382, de 7 de maio de 2019, 

que institui normas de captação, gestão e aplicação dos recursos da universidade 

decorrentes de PD&I.  

 
44 Nesse sentido, destacamos: 

 Portaria GR nº 6561, de 16 de junho de 2014, que dispõe sobre a delegação de competência às Unidades 

para procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação, assinatura de contratos administrativos, 

disposição de patrimônio, recursos humanos, e especificamente ao Coordenador da Agência USP de 

Inovação competência para outorgar procuração a Agente de Propriedade Industrial, firmar cessão de 

transferência de titularidade de direitos patrimoniais de propriedades intelectuais, e firmar contratos 

administrativos de licença de exploração de propriedade intelectual. 

Resolução CoPq nº 8009, de 31 de agosto de 2020, que “dispõe sobre subdelegação de competência às 

Unidades (...) e Agência USP de Inovação para formalização de Convênios, Contratos, Termos de 

Transferência de Material Simplificados, Acordos de Confidencialidade e Respectivos Termos Aditivos e 

de Encerramento com objeto preponderante de Pesquisa.” 
45 Respectivamente, Resolução n° 7338, de 12 de maio de 2017 e Resolução nº 7473, de 21 de fevereiro 

de 2018.  
46 “Art. 4º A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo 

determinado, nos termos de contrato ou convênio: 

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT 

ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de incubação, sem 

prejuízo de sua atividade finalística; 

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações 

existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua 

atividade-fim nem com ela conflite;”  
47 Resolução nº 7661, de 22 de maio de 2019.  
48 Resolução nº 7662, de 22 de maio de 2019.  
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A AUSPIN (ainda chamada de USPInova na Resolução que a institui) é criada 

como órgão responsável para gerir e concretizar a política de inovação da USP, sendo 

de sua competência, dentre outras atividades, apoiar pesquisadores e organizações nas 

fases iniciais de desenvolvimento de projetos com potencial de inovação; coordenar as 

relações institucionais entre a Universidade e os demais setores da sociedade referentes 

à projetos com potencial de inovação; estabelecer e coordenar as relações institucionais 

entre a Universidade e os empreendimentos de parques tecnológicos; e sobretudo, 

desempenhar as funções de NIT, conforme previstos na Lei de Inovação e suas 

regulamentações federal e estadual, com vistas a gerir a política de inovação da 

Universidade.  

Para perseguir estas finalidades, a AUSPIN conta com um Conselho Superior, 

cujas atribuições envolvem estabelecer diretrizes para a ação da Agência e aprovar 

anualmente o plano estratégico e os programas a serem desenvolvidos; sendo composto 

por um presidente, que corresponde ao Reitor da Universidade; pelos Pró-Reitores de 

Pesquisa, de Cultura e Extensão Universitária; e por mais seis pessoas indicadas pelo 

Reitor, dentre pesquisadores, empresários e gestores públicos com reconhecida 

contribuição para o desenvolvimento de CT&I no país.  

A AUSPIN também conta com um Conselho Executivo, constituído pelo 

Presidente da AUSPIN (Reitor); três docentes da USP; e mais dois membros externos à 

USP com reconhecida contribuição para o desenvolvimento de CT&I no país. Dentre as 

atribuições do Conselho Executivo está planejar e gerenciar os programas executados 

pela Agência; formular o plano estratégico e de trabalho anual a ser executado; aprovar 

o plano de aplicação financeira da Agência; e deliberar sobre os assuntos referentes à 

inovação e desenvolvimento tecnológico.  

É curioso observar, entretanto, que apesar da Resolução que cria a AUSPIN em 

2005 estabelecer as finalidades a que se destina o NIT da USP, ela não estabelece de 

maneira expressa os parâmetros da política de inovação da universidade. Essa previsão 

só vai ocorrer em 2019 através da Portaria GR 7382/2019 que estabelece à Agência 

todas aquelas atribuições incumbidas aos NIT na Lei de Inovação, o que faz com 

fundamento no decreto paulista de 2017 que regulamenta a Lei de Inovação no âmbito 

do Estado de São Paulo.  

Nesse ínterim, os critérios, parâmetros e procedimentos atinentes às atividades de 

PD&I no âmbito da universidade foram definidos sobretudo através da Resolução 



65 

 

 

 

7035/2014, normativa esta que foi escrita pela Professora Maria Paula Dallari Bucci e 

por ela definida como “a lei de inovação da USP”. Isso porque essa normativa busca 

disciplinar os procedimentos para proteção da propriedade intelectual, transferência de 

tecnologia, licenciamento e cessão, e medidas diversas de gestão e apoio e critérios para 

repartição dos resultados de criação tecnológica no âmbito da universidade, bem como 

medidas de apoio a empresas nascentes de base tecnológica.  

Com efeito, a Resolução 7035/2014 estabelece uma série de definições, e 

procedimentos – referentes, por exemplo, às exigências documentais para as 

negociações previstas –; prazos; compartilhamento de custos; percentuais quanto aos 

resultados econômicos decorrentes das criações tecnológicas; dentre outros temas de 

caráter operacional dos objetivos e instrumentos da Lei de Inovação.  

A efetiva capacidade de orientação dessas normas quanto às rotinas e 

procedimentos adotados pelos servidores da AUSPIN nos foi confirmada em entrevista, 

sobretudo quando nos foi fornecida a seguinte tabela, que nas palavras dos 

entrevistados, refere-se à política de inovação praticada pelo referido NIT:  

Diretrizes Gerais 
Resoluções USP 5175/05, 5867/10, 5907/11 

7035/14, arts. 1 e2 

Política de PI Res. 7035/14:  arts 6 a 12, de 13 a 20 e de 25 a 30 

Diretrizes de Parceria Res. 7035/14: arts: 21 a 23 

Estímulo ao empreendedorismo 
Res. 7035/15: arts 27, 31 e 32, Res. 7389/19 e 

Res. 7662/19 

Tabela 12 – Tabela contendo as orientações referentes à política de inovação praticada pela AUSPIN. 

Recebida por nós por e-mail.  

 

4.4. A seletividade na interação FIPASE – empresa 

 

Podemos entender que o Marco Legal de CT&I fornece um desenho jurídico 

institucional por meio do qual as prioridades da política nacional de inovação possam 

ser comunicadas através de um canal que parte do Estado e busca irrigar as interações 

ICT-empresa no nível local. O art. 15-A da Lei de Inovação introduzido pela alteração 

de 2016 é uma tentativa patente neste sentido, quando estabelece que a ICT de direito 

público deverá instituir sua política de inovação “em consonância com as prioridades da 

política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e 

tecnológica nacional”.  
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Como vimos, no caso da AUSPIN, a política de inovação da universidade está 

bem sedimentada no conjunto de resoluções e portarias que disciplinam os instrumentos 

da Lei de Inovação no âmbito da universidade. Entretanto, nem sempre a politica de 

inovação da ICT pública estará formalizada no instrumento normativo que a constitui. 

Aliás, é prática comum, segundo nos foi informado em entrevista, que as políticas de 

inovação das ICTs sejam formalizadas em seus regimentos internos a partir de cópia 

literal da lei.  

Isso não significa, por outro lado, que a ICT realize as suas atividades em 

alheamento aos princípios que orientam o SNCTI, e sem a definição de prioridades 

setoriais e de estratégia de PD&I. Essas orientações e prioridades, na verdade, são o que 

garante legitimidade à existência da ICT pública, e o conteúdo que fundamenta as 

instruções dos convênios e de outras parcerias nas quais a ICT é parte.  

Uma das maneiras de olhar para a formalização destas orientações de caráter 

estratégico e setorial das ICTs é através da modelagem de seus editais de seleção de 

empresas para ocuparem as suas instalações. É por meio destes instrumentos que a ICT 

irá definir o perfil das empresas com as quais busca interagir e fomentar dentro do seu 

ambiente de inovação.  

Sob essa perspectiva, a modelagem dos processos de seleção das empresas de um 

PqTec vai de encontro ao que Coutinho e Mouallem denominam por “desafio para a 

seletividade da política” de inovação, isso no microcosmos de um ambiente de 

inovação, haja vista que os editais de chamamento público e de licitação têm o potencial 

de criar “parâmetros de transparência e controle que, ao mesmo tempo” permitem a 

opção por setores intensivos em tecnologia e evitam acusações de favorecimento ilícito 

(2016, p. 222).  

Em nosso estudo de caso, a análise dos editais e contratos da FIPASE no contexto 

do SUPERA Centro de Negócios e SUPERA Incubadora trouxe elementos importantes 

ao estudo da modelagem das interações entre a ICT e as empresas do Parque. Dessa 

etapa do trabalho, selecionamos dois editais e respectivos contratos, os primeiros 

referentes à seleção de propostas para a SUPERA Incubadora, e os últimos referentes à 

seleção de empresas para o Centro de Negócios do Supera.  

A análise do edital e contrato firmado pela Supera Incubadora com as startups 

mostra que, nesta fase de maturidade dos projetos, o único input de seletividade da 
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interação ICT - empresa refere-se à exigência de que o projeto tenha base tecnológica e 

caráter inovador, o que é aferido com base na definição de inovação do Manual de Oslo. 

Cenário diferente é o da seleção de empresas para o Centro de Negócios do SUPERA. 

Nestes casos, como se trata da seleção de empresas maduras, e não de propostas de 

negócios em fase de estruturação, há uma série de critérios de pontuação que merecem 

nossa atenção.  

Com efeito, o instrumento que analisamos foi o Edital de Concorrência 04/2020, 

regido pela Lei 8.666/93, que teve por objeto a seleção de empresas de base tecnológica 

para ocupação das salas no Centro de Negócios do SUPERA pelo período de 24 meses, 

prorrogáveis até o limite de 60 meses. O Regime de Execução da Licitação se deu pelo 

tipo maior lance ou oferta, que é a modalidade prevista para os casos de alienação de 

bens ou concessão de direito real de uso, segundo o art. 45, §1º, IV, da Lei 8.666/93.  

Apesar de ser uma Licitação do tipo maior oferta, na qual a proposta comercial é a 

fase determinante à contração do concessionário, foi a fase anterior do certame, de 

habilitação e qualificação técnica das proponentes que mais importou para fins da nossa 

análise. Isso porque nessa fase o Edital prevê uma série de critérios de qualificação 

técnica das proponentes, com diferentes pesos na avaliação, os quais remetem aos 

princípios que orientam a Lei de Inovação, e estão em boa medidas alinhados à atual 

Estratégia Nacional de CT&I.  

 Para facilitar a apresentação dessa análise, elaboramos a tabela abaixo na qual os 

critérios com peso 1 na avaliação são apontados como critérios de “média importância” 

e os critérios com peso 2 como de “alta importância”. Foram ainda acrescentados na 

tabela os artigos da Lei de Inovação e as orientações da ENCTI que são refletidas em 

cada um dos critérios:  

Critério Importância 
Lei de 

inovação 

Ações prioritárias ENCTI 

2016 – 2021 

Possuir no quadro geral dos sócios 

e empregados profissionais com 

níveis de graduação e pós 

graduação em curso correlacionado 

ao objeto social da proponente.  

Alta arts. 14-A; 24 

“Ampliação da articulação 

entre universidades, centros 

de pesquisa e empresas no 

desenvolvimento de 

tecnologias inovadoras.” 

Ter recebido ou ser interveniente 

de recursos oriundos do CNPq, 

Média art. 21  
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FINEP, BNDES, FAPs, ou de 

outros órgãos e organizações de 

fomento nacionais e internacionais.  

Ter recebido aporte de capital 

advindo de aceleradoras, fundos de 

investimento, investidores anjo, 

empresas de venture capital, ou 

investidores de capital de risco.   

Alta  - 

“Incentivo aos fundos de 

investimento de capital 

empreendedor.” 

Possuir em nome da empresa ou de 

seus sócios patente, registro de 

software, de direito autoral, ou 

Certificado de Proteção de 

Cultivar, relacionados ao objeto 

social da empresa.  

Média  arts. 22; 22-A 

“Estímulo à proteção da 

propriedade intelectual e à 

transferência de tecnologia;” 

Ter depositado em nome da 

empresa ou de um de seus sócios 

pedido de patente, pedido de 

registro de software, de direito 

autoral, ou de Certificado de 

Proteção Cultivar, relacionados ao 

objeto social da empresa.  

Média  arts. 22; 22-A 

“Estímulo à proteção da 

propriedade intelectual e à 

transferência de tecnologia;” 

Ser residente ou ser egresso de 

incubadora de empresas de base 

tecnológica.  

Média art. 3º-B 

“Estímulo ao 

empreendedorismo de base 

tecnológica com foco no 

empreendedor e em 

empresas nascentes 

(startups)”  

Apresentar histórico de 

investimentos da empresa na 

geração de novas tecnologias e/ou 

PD&I.  

Alto art. 1º, VI; 19 
“Promoção da inovação 

tecnológica nas empresas”  

Apresentar histórico de cooperação 

com universidades e institutos de 

pesquisa.  

Alto 
arts. 1º, V; 3º; 

19, II 

“Estímulo à interação entre 

ICTs e empresas;” 

“Ampliação da articulação 

entre universidades, centros 

de pesquisa e empresas no 

desenvolvimento de 
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tecnologias inovadoras.” 

 

Identificação de oportunidades da 

empresa junto à USP Ribeirão 

Preto em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento e transferência de 

tecnologias.  

Alto - - 

 

 

4.5. A colaboração USP – empresa 

 

O baixo grau de colaboração entre universidade e empresa é um tópico 

amplamente reiterado na literatura sobre políticas públicas de inovação, havendo uma 

série de fatores que geralmente se associa a essa tendência, como suposta complexidade 

da lei, sobreposições normativas, e insegurança jurídica relacionada à receio de 

repressão por parte dos órgãos de controle. (Matias-Pereira e Kuglianskas, 2005; 

Balbachevksy, 2010; Rauen, 2016; Cruz, 2019).  

Apesar do histórico brasileiro de pouca interação entre universidade e setor 

privado, Limoeiro e Schneider (2019) sugerem que estes esforços de colaboração 

parecem começar a ganhar mais robustez nos últimos anos. Em nosso entendimento, o 

aumento das interações entre universidade e setor privado tem uma forte relação com a 

operacionalização da Lei de Inovação no âmbito das universidades, isso por conta do 

que observamos das relações de colaboração entre USP e empresa em nosso estudo de 

caso, as quais são fundamentadas num amplo conjunto de portarias e resoluções internas 

sobre o tema. 

Com efeito, dentre as normativas da USP que regulamentam a Lei de Inovação, 

merece destaque a Portaria GR nº 7389, de 23 de maio de 2019, que “dispõe sobre 

afastamento e licença do pessoal docente e técnico-administrativo da USP para 

colaborar com empresa de base tecnológica ou para constituir empresa dessa espécie”, 

com base nas finalidades previstas no decreto que regulamenta a Lei de Inovação no 

Estado de São Paulo49.  

 
49 Decreto n° 62.817, de 4 de setembro de 2017.  
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Por sua vez, a Resolução 7035/2018 apresenta um capítulo específico quanto ao 

“apoio às empresas nascentes de base tecnológica”. Nesse sentido, a Resolução prevê 

que a universidade poderá apoiar as empresas através de atividades como promoção de 

eventos e cursos; apoio técnico na confecção de plano de negócios das empresas; e 

realização de convênios com entidades de fomento a empresas nascentes.  

Na prática, o manejo dos procedimentos referentes à interação entre universidade 

e empresa é feito, em boa medida, pela figura do Agente de Inovação. Sobretudo no 

tocante ao estabelecimento de acordos entre universidade e empresa, as entrevistas nos 

mostraram que a AUSPIN é um ator importante nesse sentido por possuir o know how 

necessário ao manejo dos instrumentos para formalização dos acordos.  

Na avaliação dos entrevistados, há um incentivo crescente à AUSPIN para que as 

várias relações envolvendo empresas e a universidade sejam formalizadas, as quais 

podem se referir, por exemplo, a utilização de infraestrutura da universidade e à 

prestação de assessoria técnica à empresa por docente da USP. Também na perspectiva 

dos entrevistados, uma das razões que torna importante a formalização dessas 

colaborações entre empresa e universidade é que os órgãos de fomento têm exigido a 

elaboração destes convênios para a concessão de recursos50.  

Ainda no tocante à interação da AUSPIN junto às empresas que interagem com a 

universidade, buscamos entender nas entrevistas quais foram as mudanças mais 

significativas sentidas após o advento da Lei de Inovação no âmbito da universidade. 

Na resposta a essa indagação foi apontada a criação dos NITs, uma vez que 

anteriormente à existência da AUSPIN, as empresas que desejavam colaborar junto à 

universidade não tinham direcionamento para estabelecer diálogo com docentes e 

pesquisadores. Em alguns casos, essas empresas procuravam diretamente os docentes 

que, por suas vezes, não tinham conhecimento sobre os instrumentos jurídicos 

necessários à elaboração destes acordos.  

Evidentemente, nesse sentido, a Lei de Inovação trouxe mais segurança à 

comunidade acadêmica que antes tinha receio em estabelecer essas parcerias de 

pesquisa junto às instituições privadas, uma vez que não havia o respaldo de um modelo 

de formalização jurídica desses acordos.  

 
50 Para ilustrar essa tendência, o entrevistado cita o fato de que as empresas que participam do PIPE da 

FAPESP só conseguem o termo de outorga do Programa após apresentarem um convênio ou carta da 

AUSPIN atestando que não haverá conhecimento novo e que o professor vinculado estará participando 

apenas na assessoria técnica ao objeto da empresa. 



71 

 

 

 

Outro obstáculo à cooperação entre universidade e empresa apontado na literatura 

e observado em nosso estudo de caso diz respeito ao perfil dos “empreendedores 

acadêmicos”, os quais são identificados por Coutinho e Mouallem no “gargalo 

formação profissional, estrutura de carreira de pesquisa e normas de trabalho”51 (op. 

cit.),  e que segundo Steiner (2008), são um perfil profissional atrelado à falta de 

capacidade do País em transformar o conhecimento gerado na universidade em 

produtos/inovação52.  

Quando perguntamos aos nossos entrevistados sobre as principais demandas que 

as empresas do SUPERA levam aos NITs da USP e da FIPASE, somos informados 

sobre serviços como estruturação de modelos de negócios, reiteradas dificuldades na 

elaboração de orçamentos, montagem de cronograma de lançamento de produtos, 

elaboração de plano de negócios, e planejamento estratégico, por exemplo.  E 

justamente essas demandas estão atreladas a esse “perfil empreendedor acadêmico” dos 

empresários do Parque: profissionais que têm um perfil técnico-científico avançado, 

mas aos quais faltaria traquejo no tocante à gestão empresarial 

Ainda segundo as entrevistas, os “empreendedores acadêmicos” geralmente 

apresentam dificuldade em estruturar uma política interna de inovação baseada no 

gerenciamento de projetos, no uso estratégico da propriedade intelectual, na captação de 

recursos, na negociação de tecnologias no mercado, e inclusive no estabelecimento de 

parcerias.  

 

4.6. Políticas paulistas para ambientes promotores de inovação  

 

O SUPERA está inseridos no âmbito de duas políticas paulistas coordenadas pela 

atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDESP): o 

Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, instituído em 201453, que absorveu o 

 
51 Nesse sentido, os autores apontam que (op. cit., p 214) “o baixo desenvolvimento de “carreiras 

híbridas” -  tem faltado ao País a estruturação de carreiras que permitam maior mobilidade entre academia 

e indústria, bem como a formação de uma cultura empreendedora na academia – sobretudo no campo das 

chamadas “ciências duras””.  
52 Nesse sentido, Steiner (2008, p. 29) afirma que “o País e o Estado de São Paulo, com destaque, 

conseguiram estabelecer uma política bem sucedida como geradores de conhecimento”. Por outro lado, “o 

mesmo não se pode dizer a respeito de sua capacidade de usar conhecimento, isto é, de transformar 

conhecimento em riqueza”.  
53 Decreto nº 60.286, de 25 de março de 2014. 
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Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPPT) de 2006; e o Programa Estadual de 

Fomento aos Arranjos Produtivos Locais, instituído em 200954.  

A SDESP teve papel relevante no SUPERA no período compreendido entre os 

estudos de planejamento do empreendimento e a posterior implantação do Parque. 

Formalmente, este papel da SDESP no SUPERA se materializa(va) na governança do 

Parque, mais especificamente na composição dos órgãos internos; e também nos 

convênios firmados, tanto entre a SDESP e a FIPASE, como entre a SDESP e a USP.  

Acontece que essa participação da SDESP no SUPERA diminuiu 

substantivamente desde a inauguração do Parque: analisando os Relatórios de 

Atividades da FIPASE, observamos que desde 2016 não são preenchidas as vagas 

destinadas aos representantes da SDESP no Conselho Curador da FIPASE.  

Ao indagarmos a equipe da FIPASE sobre este fato, nos foi informado que já há 

alguns anos a Secretaria estava com dificuldades de enviar um representante ao 

SUPERA, sendo que em junho de 2019 a SDESP formalizou a solicitação de saída do 

Conselho Curador da FIPASE por meio de ofício, uma vez que, segundo o documento, 

não teria mais nenhum representante nos Conselhos dos empreendimentos de inovação 

credenciados no SPAI.  

Com efeito, sobretudo no âmbito do SPAI, a participação do Governo Paulista 

nesses empreendimentos deu-se, mormente, no período de implantação dos projetos, 

quando são firmados os convênios para a transferência de recursos e a decorrente 

obrigação de prestação de contas das entidades gestoras. No caso do SUPERA, um 

primeiro convênio entre a USP, PMRP, e a SDESP resultou na transferência de R$ 2 

milhões da SDESP para a construção da SUPERA Incubadora de empresas; e um 

segundo convênio entre a USP e a SDESP resultou na transferência de R$ 4,6 milhões 

para a construção do CEDINA (FIPASE, 2010)55.  

O monitoramento que, em tese, deveria acontecer, após a implantação desses 

empreendimentos, é prejudicado pela falta de recursos financeiros, humanos, e de 

logística, como já observado por Mello (2019). Tanto no âmbito do SPAI quanto no 

âmbito do Programa de Fomento aos APLs fomos informados nas entrevistas que toda a 

 
54 Decreto nº 54.654, de 7 de agosto de 2009. 
55 É ressaltado no Relatório de Atividades da FIPASE de 2010 que embora os projetos referentes a estes 

convênios tenham sido apresentados pela USP à FIPASE, eles foram estruturados e revisados pela 

FIPASE.  
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estrutura complexa de avaliação e monitoramento prevista em decreto é operada 

unicamente pelas gerentes dos respectivos programas.  

Para melhor identificarmos como esses mecanismos de avaliação e 

monitoramento são operados na prática, solicitamos via LAI parte dos vários relatórios 

de desempenho sobre o SUPERA elaborados pela Secretaria, conforme previsão do 

decreto que institui o programa. Entretanto devido ao trabalho remoto a que estiveram 

submetidos os servidores da Secretaria, e pelo fato de muitos desses documentos já 

estarem arquivados, conforme justificativa que nos foi retornada, não conseguimos 

acesso a esses documentos em tempo hábil. Além disso, conforme pudemos notar em 

conversas tanto com servidores da SDESP quanto da FIPASE, esses relatórios de 

desempenho deixaram de ser elaborados, ou pelo menos deixaram de ter relevância, 

desde que fora encerrado o repasse de recursos da Secretaria à FIPASE no âmbito do 

SPAI.  

Por outro lado, obtivemos acesso aos convênios firmados entre a SDESP e a 

FIPASE no âmbito do Programa de Fomento aos APLs. Esse programa foi reformulado 

no ano de 2019, momento em que todos os APLs paulistas tiveram de submeter-se a 

processo de recredenciamento de acordo com as novas regras adotadas pelo Programa, 

que em boa medida referem-se à adoção do modelo de parcerias do MROSC56.  

Com efeito, tanto o APL de Saúde quanto o APL de Software de Ribeirão Preto 

têm como sede o endereço do SUPERA57. Essa disposição geográfica materializa o 

papel da FIPASE na governança dos APLs, enquanto braço do poder público municipal 

que atua na interlocução dos APLs junto às várias esferas do poder público, sobretudo 

na apresentação e negociação de demandas e propostas. É a FIPASE que figura como 

parte nos convênios firmados junto à SDE do Estado de São Paulo para transferência de 

recursos no âmbito do Programa de Fomento aos APLs.   

 
56 Lei 13.019, de 31 de julho de 2014.  
57 Cumpre observar, quando falamos em sede dos APLs estamos nos referindo à sede das associações que 

representam os respectivos APLs. Essa observação é pertinente porque, diferente da SUPERA 

Incubadora, ou do SUPERA Centro de Negócios – estruturas do próprio Parque que supõem a presença 

das empresas no local – a concentração geográfica das empresas que compõem o APL refere-se à cidade 

de Ribeirão Preto e região, e não ao local de instalação do SUPERA (sede da associação).  

Além disso, várias das vezes, os APLs apresentam uma externalidade positiva, que consiste em beneficiar 

mesmo as empresas que não são associadas, mas que atuam no mesmo setor e na mesma região que 

aquelas que são, e de uma forma ou de outra estabelecem com elas relações cooperativas, estando sujeitas 

à regras comuns de governança . 
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Por esses motivos, e também por já existirem estudos de caso sobre os APLs de 

saúde e de software de Ribeirão Preto, os quais serviram de insumos ao nosso estudo de 

caso, nos pareceu apropriado abordar a interação FIPASE – SDESP a partir do 

Programa de Fomento aos APLs, o que fazemos de acordo com os tópicos a seguir.  

 

4.6.1. CT&I e desenvolvimento regional 

Os APLs são um modelo de aglomeração produtiva que nos últimos anos tiveram 

ampla adesão institucional na esfera das políticas públicas de desenvolvimento regional. 

Num primeiro momento, a definição e os objetivos a que estes arranjos se destinam 

pode parecer sobreposta ou idêntica a dos PqTec. No entanto, como observa Steiner 

(2008), a diferença mais evidente é que no caso dos APLs, a inovação tecnológica não é 

um requisito essencial às atividades nele desenvolvidas.   

Segundo a definição de Lastres e Cassiolato (2004), os APLS são aglomerações 

territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco em um conjunto 

específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos ainda que incipientes. 

Geralmente envolvem a interação de empresas e suas várias formas de representação e 

associação, e incluem uma série de outras instituições públicas e privadas voltadas para 

a formação de capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e universidades. 

No plano político institucional, os APLs aproximam-se dos PqTec, porque ambos 

são parte de um mesmo contexto de assimilação de um modelo de organização 

produtiva, que advém da desintegração vertical das empresas e resulta na aglomeração 

de pequenas e médias empresas (Costa, 2010) .  

Costa (Op. Cit) menciona um interesse crescente ao longo dos anos 1990 pelos 

PqTec e tecnopolos, sobretudo em função das experiências exitosas nos países 

desenvolvidos, como a Rodovia 128 e o Vale do Silício nos Estados Unidos, o Corredor 

M4 na Inglaterra, e Sophia Antípolis na França. Ocorre que para o delineamento de 

políticas públicas para pequenas e médias empresas, mostrou-se necessária a criação de 

uma nomenclatura específica que servisse como “uma espécie de guarda chuva capaz de 

abrigar uma ampla diversidade do fenômeno” (Ibidem, p. 126). É nesse contexto que 

surge, ao final da década de 1990, e no âmbito das discussões realizadas no Ministério 

da Ciência e Tecnologia, o termo Arranjo Produtivo Local (APL), como um modo 

genérico de se referir aos vários modelos de aglomerações produtivas.   
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Na literatura58 os APLs aparecem tanto como estratégias de políticas públicas para 

ciência, tecnologia e inovação (C,T&I), quanto estratégia de desenvolvimento regional. 

Quanto a esta, os APLs são vistos como parte de um paradigma de desenvolvimento 

regional endógeno, no qual o desenvolvimento é estruturado pelos atores locais, e não 

pelo planejamento centralizado. Conforme aponta Amaral Filho (1996, p. 38), nesse 

modelo o desenvolvimento é realizado de baixo para cima, “partindo-se de 

potencialidades socioeconômicas originais do local”.  Teixeira (2008, p. 63) argumenta 

que no caso da América Latina, as políticas voltadas para promover pequenas empresas 

poderiam ser usadas para enfrentar o problema da concentração regional de renda, bem 

como “contribuir para fomentar a capacidade empresarial local, realimentando o 

processo de desenvolvimento local sustentado”.  

Tal relevância explica porque os APLs se tornaram parte da agenda de políticas 

públicas de várias instâncias do governo, a exemplo da criação do Grupo 

Interministerial de APLs (GI) em 2003, que reuniu uma série de ministérios e bancos 

públicos, como o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio, da Ciência e 

Tecnologia, do Planejamento e da Integração Nacional, e bancos como Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil (Lemos, Albagli e Szapiro, 2004). Ainda no 

plano federal, os APLs foram incorporados aos Planos Plurianuais (PPAs) do governo 

(2004 – 2007 e 2008 – 2011), dependendo, posteriormente, de articulações a nível 

estadual para a sua efetivação, como foi o caso do Estado de São Paulo, com a criação 

da Rede Paulista de Arranjos Produtivos Locais em 2007 e do Programa Estadual de 

Fomento aos APLs em 2009 (Fuini, 2013).  

 

4.6.2. O fomento aos APLs no Estado de São Paulo  

A partir de um primeiro mapeamento de APLs realizado pela FIESP em parceria 

com o SEBRAE entre o final de 2002 e o início de 2003 (Silva, Bacic e Silveira, 2010) 

 
58 Dentre os principais marcos da literatura sobre APLs estão os estudos realizados no âmbito da 

REDESIST (Cf. Lastres e Cassiolato, 2003; Lastres, 2004; Lemos, Albagli e Szapiro, 2004; Cassiolato, 

Matos e Lastres, 2013; Cassiolato e Szapiro, 2015), que ao longo dos últimos 20 anos produziu vasto 

material sobre arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais. O Manifesto Glória 2000 (Lastres et al, 

2000), que buscou contribuir para a formulação de uma agenda de pesquisas sobre o tema, chama a 

atenção para a emergência do paradigma das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e seu 

respectivo impacto nas formas de desenvolvimento industrial e tecnológico. Nesse mesmo sentido, 

Lastres e Cassiolato (2003) enfatizam um novo padrão de acumulação, que marcou a passagem do 

milênio junto a um conjunto de inovações técnico-científicas, organizacionais e institucionais. 
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é que foi firmada a primeira lista de APLs paulistas, sendo em 2009 instituído o 

Programa de Fomento aos APLs do Estado de São Paulo.  

A Rede Paulista de APLs foi instituída por meio da Resolução 7/2007 da então 

Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, com vistas “a apoiar as 

decisões sobre os APLs de modo que elas não fossem exclusivas do Estado” 59. Entre as 

finalidades da Rede está o incentivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de 

inovação dos APLs; e ações como selecionar setores produtivos e regiões a serem 

apoiadas por recursos do Estado na implantação de novos APLs; apoiar a qualificação 

de mão de obra nos APLs selecionados; e criar condições de avaliação de andamento de 

cada plataforma tecnológica visando observar os resultados concretos gerados pelo 

Estado.  

Para cumprir estas finalidades, a Resolução estabelece que a Rede Paulista de 

APLs seja integrada por um representante, titular e suplente da Secretaria de 

Desenvolvimento, da FIESP, e do SEBRAE, competindo ao primeiro atuar na 

coordenação da Rede, através de atribuições como propor ao Secretário de 

Desenvolvimento a adoção de providências necessárias às atividades da Rede, e avaliar 

os resultados alcançados com a implantação das ações propostas pela Rede.  

Sobre o histórico do Programa ao longo dos últimos anos, os relatos obtidos nas 

entrevistas mostram que em meados de 2010 foi contratada a Fundação Instituto de 

Administração (FIA) vinculada à USP para analisar os impactos dos recursos 

repassados aos APLs através do Programa. À época o estudo revelou que as demandas 

dos APLs eram pouco qualificadas, e que muitas vezes surgiam de maneira isolada no 

âmbito das associações representantes dos APLs, sem necessariamente estar vinculadas 

às reais demandas do setor. Nessa perspectiva, as carências de impactos positivos do 

Programa identificadas pelo estudo da FIA estariam atreladas tanto ao processo de 

reconhecimento dos APLs, como à forma como eram feitos os convênios entre o 

Governo Paulista e os APLs.  

Em relação ao primeiro aspecto, a possibilidade de reconhecimento de um APL se 

dava por meio da análise de documentação com informações básicas sobre a proposta, 

como número de empresas, número de empregos, valor econômico agregado, histórico e 

impacto do setor na região, dentre outros aspectos. A partir do recebimento dessa 

 
59 Citação retirada de entrevista junto à Gerente do Programa de Fomento aos APLs do Estado de São 

Paulo.  
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documentação era convocada reunião da Rede Paulista de APLs que procedia ao 

reconhecimento ou não do APL.  

Acontece que na prática as discussões no âmbito da Rede sobre o reconhecimento 

de um APL davam-se de maneira bastante informal, sendo muitas vezes direcionadas 

críticas de ingerência política no âmbito do Programa. A esse cenário agravava-se a 

falta de data definida para análise das solicitações, que eram feitas conforme a demanda.  

Já em relação aos convênios, bastava que a entidade representante do APL 

apresentasse proposta, que uma vez aprovada pela Rede Paulista de APLs, e havendo 

recursos financeiros disponíveis, passava a ser objeto de convênio.  

Esse cenário começou a mudar em 2014, a partir do advento do MROSC, que 

impôs a necessidade de chamamento público para assinatura de convênio do Estado 

junto às entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Segundo as entrevistas, o 

Programa chegou a ficar parcialmente paralisado durante esse período, por conta das 

novas regras pertinentes ao tema. Também no contexto dessas mudanças legais, foram 

assinados alguns convênios junto a prefeituras com vistas ao repasse de recursos aos 

APLs, entretanto, a apresentação de propostas pelas prefeituras era lida como um 

indicativo de pouca organização do APL, uma vez que não seria função do poder 

público municipal representar um setor empresarial.  

Nesse contexto, e em consonância com as competências atribuídas ao 

Representante da SDE pela Resolução 7-2007, foi preparado um dossiê com uma série 

de apontamentos sobre a experiência do Programa ao longo de seus dez anos de 

existência, o qual foi apresentado em 2019 à nova gestão da SDE. A partir disso, foram 

acatadas algumas das sugestões elaboradas, dentre elas, o processo de reconhecimento e 

recadastramento de todos os APLs por meio de edital.  

Com efeito, o Edital de Chamamento Público SDE-CDRT nº 01/2020 que 

analisamos tem por objeto a seleção de entidades representativas dos APLs devidamente 

reconhecidos pelo Edital de Reconhecimento e Recadastramento de APLs, e fora 

elaborado a partir das reformulações pelas quais passou o Programa em 2019.   

A mais significativa dessas reformulações diz respeito à adoção do regime 

jurídico do MROSC, que foi instituído no país como um “regime jurídico próprio para 

as parcerias entre Estado e organizações da sociedade civil” (Brasil, 2016) e trouxe a 
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distinção entre duas dimensões do relacionamento entre as OSCs e o Estado, a saber as 

relações de fomento e as relações de colaboração. 

O Edital estabeleceu ainda os critérios de seleção das propostas, que passaram a 

ser avaliadas conforme a importância econômica e social do projeto para a região; o 

impacto econômico do projeto, a adequação e compatibilidade do orçamento aos 

objetivos, atividades e metas propostas; e o setor priorizado, que deve estar inserido 

entre os setores do Programa Polos de Desenvolvimento do Governo do Estado de São 

Paulo, que inclui uma série de setores relacionados aos Temas Estratégicos da ENCTI 

(Brasil, 2016), como Agritech, Aeroespacial, Serviços Tecnológicos, Alimentos e 

bebidas, Biocombustível, Derivados do Petróleo e Petroquímico, Ecoflorestal, Químico, 

Saúde e Farma, dentre outros.  

 

4.6.3. A adoção do modelo de parcerias do MROSC 

Inicialmente as parcerias entre a SDESP e as entidades gestoras de Arranjos 

Produtivos Locais eram formalizadas por meio de convênio elaborado através de minuta 

do decreto que institui o Programa Estadual de Fomento aos APLs. Entretanto, estes 

instrumentos passaram a partir de 2019 a obedecer aos critérios e procedimentos do 

MROSC.  

Em nosso trabalho, analisamos o Convênio 22/13 e o Convênio 03/2015, ambos 

assinados pela SDESP e pela FIPASE. O primeiro com o objetivo de transferir recursos 

financeiros para implantação do Centro de Capacitação Profissional em Software para o 

APL de Software de Ribeirão Preto, e o segundo objetivando a aquisição de 

equipamentos para expansão das atividades laboratoriais do SUPERA Centro de 

Tecnologia junto ao APL de Saúde.  

O Convênio 22/13 fora elaborado nos exatos termos da minuta padrão do decreto 

que institui o Programa Estadual de Fomento aos APLs. De acordo com o documento, 

compete a então SDECT o repasse de recursos à FIPASE, o acompanhamento e a 

supervisão da execução do projeto, o apoio institucional para solução de problemas, e a 

análise e aprovação da prestação de contas60. No tocante às obrigações da FIPASE, o 

instrumento estabelece obrigações genéricas, dentre as quais, executar direta ou 

 
60 No tocante à prestação de contas, o Decreto 54.654/09 apenas indica que esta deverá ser realizada com 

observância ao “Manual de Orientação fornecido pelo Estado, sem prejuízo do atendimento às instruções 

específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”. 
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indiretamente o projeto e encaminhar ao Estado os relatórios técnicos de 

acompanhamento do projeto.  

Na cláusula específica sobre controle e fiscalização, são apenas indicados os 

nomes dos profissionais da SDESP e FIPASE encarregados desta função em suas 

respectivas entidades, não sendo definidos quaisquer procedimentos ou critérios a serem 

observados pelos partícipes na fiscalização.  

Já o Convênio 03/2015 estabelece como base normativa a Lei 8.666/93, e 

estabelece as mesmas obrigações genéricas do convênio anterior, mas diferentemente 

deste, não estabelece cláusula específica sobre o controle e fiscalização do convênio.  

Com efeito, é a partir do Edital de Chamamento Público objetivando os processos 

de reconhecimento e recadastramento dos APLs que obrigações mais específicas 

passam a ser previstas nas parcerias, principalmente no tocante ao monitoramento e 

avaliação dos convênios.  

Cumpre observar, entretanto, que mesmo com a adoção deste novo regime 

jurídico, a modelagem das parcerias entre a SDESP e as entidades gestoras dos APLs 

não é feita de maneira uniforme. Isso porque, nem todas as entidades gestoras estão 

qualificadas como Organizações da Sociedade Civil (OSCs), e outras tantas nem mesmo 

são entidades sem fins lucrativos, como é o caso da FIPASE, que é uma fundação 

pública de direito privado. Por conta disso, o Edital de Chamamento Público SDE-CRT 

nº 01/2020 apresenta três minutas de instrumentos de parceria, uma com base no 

MROSC (Termo de Fomento), outra com base no decreto que institui o Programa de 

Fomento aos APLs e na Lei 8666/93, e uma terceira minuta voltada às entidades que 

não se enquadrem neste último decreto.  

A minuta do Termo de Fomento prevê como obrigação do Estado instituir 

Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), por ato de autoridade pública, a ser 

publicado no Diário Oficial do Estado. Também é prevista no instrumento a figura do 

Gestor da Parceria, a quem compete, dentre outras funções, acompanhar e fiscalizar a 

execução do objeto da parceria; realizar atividades de monitoramento, devendo 

estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades 

desenvolvidas; e realizar a checagem do cumprimento das metas do Programa de 

Fomento aos APLs, verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas 

nos relatórios gerenciais.  
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No tocante à Comissão de Monitoramento e Avaliação, o instrumento estabelece 

dentre outras atribuições a homologação do relatório técnico de monitoramento e 

avaliação de que trata o art. 59 do MROSC61; a avaliação dos resultados alcançados na 

execução do objeto da parceria e a elaboração de recomendações para o atingimento dos 

objetivos perseguidos; e a emissão de relatório conclusivo sobre os resultados 

alcançados.   

Também a prestação de contas mencionada no edital remete ao capítulo IV do 

MROSC, bem como as sanções e responsabilizações deverão ser aquelas previstas no 

artigo 73 da mesma lei.  

Ocorre que, apesar da adoção deste novo regime jurídico para os convênios do 

Programa de Fomento aos APLs, a análise dos editais e minutas de convênio, bem como 

as entrevistas realizadas, tornam evidente que poucas alterações concretas serão sentidas 

no âmbito da modelagem dessas parcerias. Isso porque, de um lado, uma série de 

entidades reconhecidas e recredenciadas no âmbito do Programa não estão qualificadas 

como OSCs, e portanto, não se sujeitam ao regime jurídico do MROSC; e por outro 

lado, igualmente ao que acontece no âmbito do SPAI, a falta de recursos humanos na 

SDESP é um obstáculo patente à concretização dos vários objetivos de monitoramento 

previstos.   

 

4.6.4. Os APLs de Ribeirão Preto  

Para além dos aspectos referentes à interação dos APLs de Ribeirão Preto junto à 

FIPASE e à SDESP, buscamos, inicialmente, observar aspectos das interações entre as 

 
61 “Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria 

celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de 

monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de 

apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. 

§ 1º O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, 

deverá conter: 

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;  

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido 

em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no 

plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade 

civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos 

no respectivo termo de colaboração ou de fomento; 

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. 

§ 2º No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação 

serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta Lei.” 
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empresas que participam do PISO e do APL de Saúde, com vistas à verificar, em certa 

medida, o cumprimento dos objetivos do Programa no âmbito do SUPERA, 

especialmente no que se refere ao art. 1º, III do Decreto 54.654/2009, que estabelece o 

estímulo e o apoio ao empreendedorismo baseado na interação e cooperação.  

Acontece que já em nossas conversas exploratórias junto à FIPASE, fomos 

alertados de que dificilmente conseguiríamos colher dados por meio de entrevistas e/ou 

questionários junto aos empreendedores dos APLs. Isso porque, diferente das startups 

do SUPERA Incubadora ou do Centro de Negócios, as empresas dos APLs não estão 

inseridas no mesmo contexto de cultura organizacional, e nesse sentido têm pouca 

abertura a participar de trabalhos acadêmicos como o nosso.  

De um modo geral, algumas pesquisas de campo sobre APLs têm identificado 

baixo grau de cooperação entre as empresas que os integram e pouco impacto destes 

arranjos no desenvolvimento local das regiões em que estão instalados62. Nesse sentido, 

por exemplo, Erber (2010) identifica problemas de eficiência coletiva na governança 

dos APLs, em um cenário no qual empresas líderes do arranjo se beneficiam mais que 

proporcionalmente dos resultados e sofrem proporcionalmente menos com as 

imperfeições de mercado. Também os estudos de caso sobre o PISO e o APL de Saúde 

de Ribeirão Preto apontam para o baixo grau de colaboração entre as empresas.  

Um fato que aparentemente contradiz essa tendência no âmbito do SUPERA é a 

criação da SEVNA, primeira aceleradora de Startups da região de Ribeirão Preto, que 

foi idealizada por empresários associados ao PISO (FIPASE, 2017), e que desde a sua 

criação vem contribuindo à promoção da cultura de venture capital e seed money no 

município de Ribeirão Preto e região (FIPASE, 2016).  

Fora isso, no estudo de caso conduzido por Lima et al (2015) os autores buscaram 

investigar se ações de cooperação consideradas importantes por empresários de APLs 

do setor de software63 efetivamente acontecem no APL de software de Ribeirão Preto. 

 
62 Nesse sentido, Mello (2019) apresenta os relatos de integrantes e administradores do APL aeroespacial 

de São José dos Campos, que entendem que “os APLs importam para aumentar a produção de setores 

específicos, mas não para promover desenvolvimento local, absorver soluções inovadoras de outros 

setores e inovar e interagir com a academia. Estas seriam funções atribuíveis a um ambiente de inovação 

planejado, de que os PqTec são exemplos” 
63 Essas ações foram identificadas pelos autores através de Gussoni et al, 2015, pesquisa feita com 

empresários integrantes de APLs de software do estado do Paraná que mostrou a importância da 

cooperação das empresas para aspectos como “melhoria na qualidade dos produtos, desenvolvimento de 

novos produtos, melhoria nos processos produtivos, melhor capacitação de recursos humanos, melhoria 

nas condições de comercialização, introdução de inovações organizacionais e novas oportunidades de 
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Segundo os autores, os resultados dessa análise sugerem “caráter evolutivo de ações de 

intercâmbio, interação e integração limitadas a temas de maior aceitação entre os 

membros do APL”, ocorrendo a efetiva realização de ações conjuntas em áreas não 

competitivas como certificação de qualidade e gestão de recursos humanos. Entretanto, 

segundo os autores, verificou-se que as inovações ocorrem de maneira isolada e não 

integrada entre as empresas associadas ao APL; da mesma forma, no que se refere à 

internacionalização das empresas, há a “percepção de um processo embrionário e 

individualizado” (p. 63).  

Para proceder a este estudo, os autores obtiveram os dados a partir do 

levantamento e análise de documentos públicos das associações representativas do setor 

de software; bem como do próprio PISO, incluindo o site do APL e publicações a ele 

relacionadas em portais de notícias. Os autores também procederam à entrevista em 

profundida com a gerente do APL, que à época estava há dez anos no cargo.  

Através da triangulação destes dados, os autores chegaram ao seguinte quadro de 

ações de cooperação interorganizacional existentes no PISO:  

 

Tabela 13 – Ações de Cooperação Interorganizacional existentes no PISO. Extraído de Lima et al., 2015, 

p. 59.  

 

Na perspectiva dos autores, os dados obtidos permitiram concluir que ao longo da 

existência do PISO, as ações de cooperação do APL foram se modificando e evoluindo 

 
negócios”. Também no estudo, os autores basearam-se nas ações de cooperação dentro dos APLs 

apontadas por Cassiolato e Lastres (2003): “(1) intercâmbio sistemático de informações produtivas, 

tecnológicas e mercadológicas com clientes, fornecedores, concorrentes e outros; (2) interações, 

envolvendo empresas e outras instituições, por meio de programas comuns de treinamento, realização de 

eventos/feiras, cursos e seminários, entre outros; e (3) integração de competências por meio da realização 

de projetos conjuntos, incluindo desde melhoria de produtos e processos até pesquisa e desenvolvimento 

propriamente ditos, envolvendo empresas do APL e outras instituições” (Lima et al, 2015, p. 53 - 54).  
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do intercâmbio de informações, como as registradas na primeira linha da Tabela 13 para 

chegar aos elementos de interações e integração das linhas seguintes da tabela. Esse 

processo evolutivo, segundo os autores, “retrata um aprofundamento das relações entre 

as empresas associadas em torno do PISO” (Ibidem, p. 60).  

As ações de cooperação classificados na tabela como “interações” são “as que 

ligam o APL a outras instituições que compõem o PISO”, e referem-se às parcerias 

institucionais do APL e/ou das empresas com o SEBRAE, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 

(CIESP), o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), dentre outras organizações 

que fortalecem “o grupo junto às esferas públicas e dentro do cenário tecnológico 

nacional” (Ibidem).  

Por sua vez, ações de mais alto grau de cooperação, classificados pelos autores 

como “integração”, referem-se à obtenção do certificado de Melhoria do Processo de 

Software Brasileiro (MPS.br), que é tarefa individual das empresas, uma vez que se 

trata de reconhecimento de que “procedimentos de controle de qualidade de processos 

produtivos estão funcionando dentro da organização, a exemplo das certificações ISO”. 

Entretanto, no caso do PISO, o aprendizado e o custo para obtenção do certificado MPS 

foi compartilhado pelos integrantes do APL e coordenado pelo PISO. Outra das ações 

de integração identificadas pelos autores diz respeito à gestão de pessoas, sobretudo no 

tocante à capacitação e aprimoramento de recursos humanos (Ibidem).  

Por outro lado, no tocante ao desenvolvimento de inovações, os autores 

identificaram “forte evidência” de individualismo das empresas, uma vez que “nada 

indica que os processos de inovação estejam ocorrendo de forma colaborativa” entre os 

membros do APL. Segundo os autores, “a maior parte do que vem sendo divulgado pelo 

PISO ao grande público diz respeito a conquistas das suas empresas associadas e não do 

APL em si” (Ibidem, p. 61).   

A partir dessa análise, os autores concluem que a lógica de priorização de projetos 

de cooperação no PISO é evitar a competição interna e o possível comportamento 

oportunista de alguns de seus associados, e que por isso, “as ações nas áreas de 

representação, obtenção de apoio institucional e governamental, recursos humanos e 

certificação de qualidade foram as que mais evoluíram” ao longo da existência do APL, 

enquanto que os temas da inovação de produtos e internacionalização parecem sensíveis 

ao temor de que “ameacem a “concorrência amiga”” (Ibidem, p. 63).  
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Na visão dos autores, “ainda não foram criados mecanismos efetivos dentro do 

PISO para que as inovações possam ser compartilhadas entre as empresas integrantes”, 

e que para tanto, “barreiras precisam ser superadas por uma visão clara de projeto que 

una os participantes em torno de um objetivo não alcançável individualmente” (Ibidem).  

Por fim, os autores observam que a pesquisa em questão foi um estudo 

exploratório cuja “principal limitação foi não usar como informantes as empresas 

participantes” do APL, vez que os dados foram obtidos, sobretudo, pela análise 

documental. Os autores também sugerem como tema para pesquisas futuras a “melhor 

compreensão de como o binômio cooperação-competição se apresenta na mente dos 

empresários de APLs” (Ibidem). 

Outro estudo prévio sobre o caso proposto encontra-se em Dias e Porto (2011), 

referente ao APL de saúde de Ribeirão Preto e elaborado antes mesmo da estruturação 

do SUPERA Parque. O estudo teve por objetivo identificar como as empresas do setor 

de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares gerenciam o processo de 

inovação, observando a gestão tecnológica dos casos analisados. A partir dos resultados 

obtidos, os autores concluíram que nenhuma das empresas analisadas utiliza estratégias 

robustas em prol da inovação, o que fica evidente pelo fato de que (à época) as 

inovações introduzidas pelas empresas em seus produtos ocorrem(iam) a partir da 

imitação de inovações já introduzidas pelos concorrentes.  

Ainda sobre tal estudo, quanto à administração das inovações pelas empresas do 

APL, os autores afirmam que a maioria delas necessita da adoção de ferramentas de 

planejamento, e, dentre outros aspectos, da realização de projetos cooperativos.  

 

4.7. Cooperação entre as empresas  

 

Como vimos, os esforços de cooperação que fundamentam a ideia de sistemas 

nacionais de inovação, e que têm destaque na legislação de inovação do País, dizem 

respeito às interações entre entes públicos, entre entes públicos e entes privados, e entre 

entes exclusivamente privados (Brasil, 2013).   

Quanto às relações de colaboração entre entes privados, uma série de teorias sobre 

as aglomerações de empresas ou os chamados clusters industriais ganharam força nas 

últimas décadas, dentre as quais a revisão de literatura sobre o tema destaca os trabalhos 
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dos (neo)schumpeterianos, os trabalhos de Paul Krugman e Michael Porter, dentre 

outros autores (Feser, 1998; Hamdouch, 20008; Costa, 2010).  

Em que pese as diferenças dessas várias matizes teóricas, a maioria delas aponta 

para elementos comuns a que se deve o sucesso dessas aglomerações, como fluxo de 

conhecimento e capital humano entre as empresas; esforços conjuntos de PD&I; redes 

de relacionamentos; e laços de confiança; os quais são possibilitados pelo proximidade 

física das empresas e pelos arranjos institucionais dos ambientes a que elas estão 

inseridas. Nesse sentido, Gilson et al (2009, p. 444) apontam que a:  

“cooperação em clusters é extremamente fluída: a criação de novas empresas, a recontratação 

entre as que já existem, e a circulação de mão de obra de uma empresa para outra é contínua. A 

organização aparece como altamente informal e quase espontânea. A confiança mútua, gerada ao 

longo do tempo e pela observação próxima da conduta real dos atores, sustenta transações 

complexas formalizadas em um aperto de mão”.  

 

Para explicar esse fenômeno da desintegração vertical e colaboração entre 

empresas, os autores argumentam que nesse novo modelo as relações entre as empresas 

são compostas por obrigações explícitas e implícitas que existem dentro de uma 

estrutura formal de governança onde são reguladas trocas de informações extremamente 

sensíveis das empresas, mas não necessariamente há a imposição de obrigações 

jurídicas nas cadeias de produção.  

Como explicamos no capítulo metodológico, incorporamos estes elementos, a que 

denominamos ações de colaboração entre as empresas, nas categorias de análise 

secundárias do estudo de caso, a saber, colaboração iterativa e recursos humanos. A 

partir dessas categorias, elegemos o que denominamos como “pressupostos orientadores 

das perguntas” dos questionários.  

Em relação ao elemento jurídico dessas ações de colaboração entre as empresas, 

buscamos inspiração em Bernstein (1992), em sua análise sobre as relações 

extracontratuais na indústria de diamantes de Nova Iorque, especialmente quanto ao que 

a autora denomina como Teoria dos Laços de Reputação.  

Cumpre observar que, diferente do restante do nosso estudo de caso, em que as 

interações entre entes públicos, e entre entes públicos e entes privados, são analisadas a 

partir de instrumentos jurídicos e entrevistas semiestruturadas; a análise das interações 
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entre as empresas do Parque se deu, mormente, através dos dados produzidos através da 

aplicação de questionários qualitativos aos empreendedores.  

Também como apontamos no capítulo metodológico, os questionários qualitativos 

servem para identificar a existência de certos comportamentos em uma dada população, 

sem levar em consideração a frequência com que aparecem as respostas fornecidas às 

perguntas, o que caracterizaria uma análise quantitativa.  

Nesse sentido, o questionário que elaboramos foi aplicado a um espaço amostral 

de 73 empresas do SUPERA, compreendendo tanto as empresas da Incubadora quanto 

as empresas do Centro de Negócios. Dentro deste espaço amostral obtivemos o retorno 

de 9 respostas, das quais 5 referem-se à empresas do Centro de Negócios e 4 de 

empresas da Incubadora64. Os resultados obtidos são os que seguem abaixo.  

Quanto à aspectos sobre os recursos humanos do Parque, identificamos que os 

motivos que levaram os empreendedores a ingressar no SUPERA foram a rede de 

relacionamentos proporcionada pelo Parque, a infraestrutura, e a mentoria oferecidas. 

Os vínculos que esses empreendedores têm com a USP são de alunos de graduação/pós-

graduação; outros tipos de vínculo; e nenhum tipo de vínculo. Há também 

empreendedores e colaboradores que já trabalharam em outras empresas vinculadas ao 

SUPERA.  

Em relação à colaboração iterativa, aparecem empresas que já elaboraram 

produtos em parceria com outras empresas vinculadas ao SUPERA, sendo que todas 

 
64 Dessas 4 respostas das empresas da Incubadora, 1 resposta veio de empresa da Incubação 

Compartilhada, 1 resposta de empresa da Incubação Presencial, e 2 respostas de empresas da Incubação 

virtual. Nesse sentido, cumpre diferenciar os critérios para cada uma dessas modalidades segundo a 

FIPASE:  

“Incubação Compartilhada é destinada aos empreendedores que necessitam de reestruturação do Modelo 

de Negócios, captação de recursos, viabilização de operações, formalização do empreendimento, 

realização de testes e da finalização do protótipo do produto, além do desenvolvimento de seus serviços. 

O prazo máximo de permanência é de 36 meses, sendo os 12 últimos condicionada a aprovação do 

Conselho Consultivo da Supera. 

A modalidade de Incubação Presencial destina-se aos empreendedores ou empresas constituídas que 

tenham conhecimento da tecnologia, apresentem condições de dominar o processo de produção, 

disponham de capital mínimo assegurado e um modelo de negócios bem definido, que permitam a 

instalação e o início da operação na incubadora. Nesta modalidade, a empresa possui o prazo máximo de 

permanência de 48 (quarenta e oito) meses, sendo os 12 últimos condicionada a aprovação do Conselho 

Consultivo da Supera, e o direito a uma sala (módulo) individualizada para sua instalação. 

A Incubação Virtual destina-se aos mesmos empreendedores ou empresas constituídas citadas na 

Incubação Presencial, mas que não precisam de espaço físico na Incubadora para se instalar. Nesta 

modalidade, a empresa possui o prazo máximo de permanência de 48 (quarenta e oito) meses, sendo os 12 

últimos condicionada a aprovação do Conselho Consultivo da Supera, e não tem o direito a uma sala 

(módulo) individualizada para sua instalação.” 
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elas formalizaram em contrato essas parcerias; nenhum desses contratos, entretanto, 

corresponde à joint ventures ou venture capital. Também aparecem empresas que 

fornecem produtos para outras vinculadas ao Parque, e também empresas que adquirem 

produtos de seus pares. Nenhuma dessas relações de compra e venda, entretanto, é 

estruturada com qualquer tipo de exclusividade.  

No tocante aos laços de reputação entre os empreendedores, eles avaliam as 

informações prévias sobre uma potencial empresa parceira no momento de celebração 

de um negócio como “muito importante” e “razoavelmente importante”. No caso de 

surgir um conflito com outra empresa do Parque, todos os empreendedores responderam 

que recorreriam à equipe do SUPERA (FIPASE e respectivo NIT) para auxiliar na 

questão.  

Ainda que os questionários qualitativos aplicados sejam uma ferramenta de 

análise frágil a possíveis conclusões sobre as condutas e ações dos empreendedores no 

contexto do Parque, uma vez que não são avaliadas as frequências dessas respostas, mas 

tão somente as suas categorias, entendemos haver indícios de que a cooperação no 

SUPERA corresponda às características apontadas por Gilson et al (Op. cit.). Esses 

indícios nos permitem incorporá-los à discussão sobre o papel habilitador da Lei de 

Inovação no SUPERA, como veremos nas conclusões deste trabalho.  

Por fim, pontualmente, quanto ao capital de risco na interação das empresas do 

SUPERA, notamos uma preocupação patente da FIPASE em alavancar esse tipo de 

investimento, principalmente a partir do Relatório de Atividades de 2021 no qual se 

estabelece que 

 “uma das prioridades para o ano (de 2022) será o fortalecimento do venture capital, via 

preparação das startups e aproximação com fundos de investimento. Outra prioridade será 

aprofundar as conexões internacionais de modo a criar oportunidades para as empresas, 

estabelecendo relacionamento ativo com parceiros de outros países.” (p. 33).  

 

Mesmo que a SEVNA, aceleradora de negócios criada no âmbito do SUPERA 

cumpra uma função importante nesse sentido, sabemos que um “setor vibrante de 

venture capital” é um componente que falta ao sistema de inovação brasileiro de 

maneira ampla (Limoeiro e Schneider, 2019).  
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4.8. SUPERA-AÇÃO: cooperação em tempos de pandemia  

 

Ao longo da nossa coleta de dados em 2020, no contexto da pandemia COVID-

19, o SUPERA Parque liderou o projeto SUPERA-AÇÃO, uma iniciativa sem fins 

lucrativos para oferta de testes de COVID-19 ao sistema público de saúde de Ribeirão 

Preto e região. Segundo o Relatório de Atividades de 2021 da FIPASE, a iniciativa 

nasceu da união de 18 startups do Parque e do esforço de 100 pesquisadores que 

atuaram no processamento das amostras coletadas.  

Em nossas entrevistas junto à FIPASE, fomos informados que ainda em março de 

2020 alguns empreendedores do SUPERA, preocupados com a situação da pandemia 

que começava a mostrar os seu impacto no País e no mundo, externaram a ideia de usar 

a expertise de pesquisa clínica que tinham e os equipamentos que dispunham para de 

algum modo colaborar no enfrentamento da Pandemia na região de Ribeirão Preto.  

A partir dessa intenção, coube à FIPASE fazer a articulação junto às empresas da 

Incubadora, bem como atuar na organização da iniciativa, o que incluiu reuniões e 

distribuição de tarefas, dentre as quais, estavam as estratégias de marketing para 

arrecadação de recursos.  

Com efeito, ainda no início o projeto recebeu o apoio da PMRP, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, que para viabilizar a iniciativa, firmou convênio junto à 

FIPASE prevendo ações envolvendo as startups do Parque, o trabalho voluntário de 

pesquisadores, e o Laboratório Municipal de Citologia e Patologia Clínica do Município 

de Ribeirão Preto. Segundo os entrevistados, foi essa vinculação do laboratório do 

SUPERA com o laboratório do município que permitiu à iniciativa tanto ser 

credenciada pelo Instituto Adolpho Lutz para realização dos testes65, quanto participar 

da Rede criada pelo Governo do Estado de São Paulo, a qual dentre outras funções 

buscou facilitar a aquisição e distribuição de insumos necessários aos testes, bem como 

definir protocolos de trabalho para o sequenciamento genético e investigação do perfil 

do vírus no território nacional66.  

 
65 Laboratórios da USP, UNICAMP e UNESP integram plataforma de testes para COVID-19. 

Agência FAPESP: 09 de abril de 2020. Disponível em https://agencia.fapesp.br/laboratorios-da-usp-

unicamp-e-unesp-integram-plataforma-de-testes-para-covid-19/32924/ Acesso em 26 de abril de 2021.  
66 Governo de São Paulo lança plataforma de laboratórios para diagnóstico de COVID-19. Governo 

do Estado de São Paulo: 02 de abril de 2020. Disponível em 

https://agencia.fapesp.br/laboratorios-da-usp-unicamp-e-unesp-integram-plataforma-de-testes-para-covid-19/32924/
https://agencia.fapesp.br/laboratorios-da-usp-unicamp-e-unesp-integram-plataforma-de-testes-para-covid-19/32924/


89 

 

 

 

Esse apoio da PMRP ao SUPERA-AÇÃO foi formalizado através do Termo de 

Convênio nº 3/2020, que em sua minuta não estabelece qualquer fundamentação 

normativa, e é assinado pela PMRP como convenente e a FIPASE como conveniada, 

tendo como objeto a “implementação de complexo laboratorial para a realização de 

testes diagnósticos da infecção pelo novo coronavirus”67; e que, para tanto, prevê o 

valor estimado de quinhentos mil reais, os quais correspondem à transferência de 

recursos da Justiça Federal, da Justiça Comum e recursos federais.  

Quanto à participação das Justiças Federal e Estadual no financiamento da 

iniciativa, fomos informados nas entrevistas que a campanha de marketing para 

arrecadação de recursos ganhou bastante proporção, e que nesse ínterim acabou atraindo 

o Judiciário, que no caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, repassou os 

recursos recomendados à destinação para enfrentamento da Pandemia pela Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de São Paulo68 através do Provimento CG nº 09/2020, dentre 

os quais estão os recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária 

e transação penal.  

O Convênio nº 03/2020 também previu à FIPASE o dever de firmar termo de 

parceria com as empresas incubadas que realizariam o diagnóstico, bem como de 

celebrar termo de trabalho voluntário com todos os profissionais envolvidos. Segundo 

os nossos entrevistados, esses termos de parcerias foram elaborados de acordo com os 

recursos que cada empresa disponibilizaria à iniciativa, como por exemplo, espaço 

físico e equipamentos.  

Também buscamos entender nas entrevistas se em algum momento ao longo da 

execução do SUPERA-AÇÃO a FIPASE sentira algum entrave legal ou burocrático 

para o avanço da iniciativa. Nesse sentido, fomos informados que, na verdade, o fato de 

o ritmo das atividades da FIPASE ter diminuído durante a pandemia – já que os vários 

eventos realizados no Parque ficaram paralisados por conta das medidas de isolamento 

social – possibilitou que a equipe canalizasse esforços para a iniciativa; tanto o setor 

jurídico na elaboração dos contratos e termos de parceria, por exemplo, quanto o setor 

 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sao-paulo-lanca-plataforma-de-laboratorios-para-

diagnostico-de-covid-19/ Acesso em 26 de abril de 2021.  
67 Segundo o Plano de Trabalho referente ao Convênio nº 03/2020: “os laboratórios de diferentes 

empresas vinculadas ao SUPERA foram adaptados para atender a demanda dos testes para o COVID-19”. 
68 Judiciário Paulista repassa mais de R$ 6,7 milhões para municípios, hospitais e outros. Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo: 07 de abril de 2020. Disponível em 

https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=60787&pagina=1 Acesso em 26 de abril de 2021.  

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sao-paulo-lanca-plataforma-de-laboratorios-para-diagnostico-de-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sao-paulo-lanca-plataforma-de-laboratorios-para-diagnostico-de-covid-19/
https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=60787&pagina=1
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de contabilidade e a coordenação administrativa financeira do Parque, que tiveram 

atuação essencial à operacionalização do SUPERA-AÇÃO nos processos de compras de 

insumos e contratação, e também posteriormente na prestação de contas.  

Os entrevistados também nos lembram sobre a instalação da unidade da 

FIOCRUZ no campus da USP Ribeirão Preto em 201769, oportunidade esta em que se 

iniciou um relacionamento desta tradicional instituição com a FIPASE, e que 

possibilitou no contexto do SUPERA-AÇÃO a instalação de uma estação automatizada 

pertencente à FIOCRUZ para extração das amostras e preparo de placas referentes às 

testagens70 (FIPASE, 2021).  

De fato, o Relatório de Atividades de 2017 da FIPASE mostra que a “atração da 

primeira unidade produtiva da FIOCRUZ” para o Estado de São Paulo foi marcada por 

uma intensa negociação que teve início em um evento realizado nas dependências do 

SUPERA. Nessa ocasião foram discutidas as possibilidades de interação da FIOCRUZ 

com os pesquisadores da USP Ribeirão Preto, e a partir desse momento, nasceu o 

interesse em uma aproximação entre esta instituição e a FIPASE, e que posteriormente 

avançou para a possibilidade de instalação da unidade no Parque. Ainda nesse sentido, o 

Relatório de Atividades de 2016 da FIPASE aponta que para concretizar a vinda da 

FIOCRUZ fora “costurado um arranjo” entre o Governo do Estado de São Paulo, USP, 

PMRP, SUPERA e à própria FIOCRUZ . 

  

 

 

 

 

 

 
69 Nesse sentido: Fiocruz chega a São Paulo com instalações na USP em Ribeirão Preto – Acordo de 

cooperação técnico-científica levou 16 anos de negociações; parceria será para estudos em imunologia. 

Jornal da USP: 20 de fevereiro de 2017. Disponível em: https://jornal.usp.br/universidade/fiocruz-chega-

a-sao-paulo-com-instalacoes-na-usp-em-ribeirao-preto/ Acesso em 26 de abril de 2021.  
70 De acordo com a reportagem: a primeira etapa da cooperação técnico-científica entre a USP e a 

FIOCRUZ foi “a Plataforma Bi-Institucional de Medicina Translacional, que já entrou em operação na 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP. (...) Outra etapa da parceria inclui a 

implantação de uma planta para a fabricação de kit diagnóstico point of care, ou seja, diagnósticos 

rápidos para diversas doenças, com ênfase em zika vírus e chikungunya. Essa planta seria instalada no 

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, o Supera, que funciona no campus da USP.” 

https://jornal.usp.br/universidade/fiocruz-chega-a-sao-paulo-com-instalacoes-na-usp-em-ribeirao-preto/
https://jornal.usp.br/universidade/fiocruz-chega-a-sao-paulo-com-instalacoes-na-usp-em-ribeirao-preto/
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5. CONCLUSÃO  

 

5.1. A Lei de Inovação num Parque Tecnológico: uma condição necessária?  

 

Os esforços que orientaram o nosso estudo de caso tiveram por objetivo responder 

à pergunta geral “como se constituem juridicamente os relacionamentos entre os atores 

integrantes do SUPERA”, e à pergunta específica “quais os papeis atribuídos à Lei de 

Inovação na constituição desses relacionamentos”.  

Para discutir essas perguntas, com base nos dados colhidos e analisados, usamos o 

conceito da lógica de “condição necessária” através de uma perspectiva heurística71 na 

qual a legislação de inovação seria condição necessária à cooperação entre os atores do 

SUPERA se na formalização jurídica dessas interações estivesse presente, expressa ou 

tacitamente, a Lei de Inovação.  

Trata-se de uma aproximação com vistas a discutir as perguntas que formulamos 

para este trabalho, e não de uma tentativa de estabelecer relações de causalidade, 

esforço este que demandaria instrumental analítico diverso do que dispomos. Para os 

nossos propósitos, basta a definição apresentada por Braumoeller e Goetz (2000) 

segundo os quais:  

“Definição 1: X é condição necessária para Y se X está sempre presente quando Y ocorre. 

Definição 2: X é condição necessária para Y se Y não ocorre na ausência de X.”  

 

Nessa perspectiva, a nossa hipótese nula de trabalho seria a de que a Lei de 

Inovação não importa para as colaborações entre os atores do SUPERA, e que, portanto, 

tais interações aconteceriam mesmo na ausência desta lei.  

Por sua vez, a nossa hipótese alternativa seria a de que a Lei de Inovação estaria 

sempre presente na formalização jurídica das relações cooperativas entre os atores do 

Parque (X é condição necessária para Y); sendo neste sentido o direito compreendido 

como variável explicativa de certas interações entre os atores do SUPERA, cabendo, 

 
71 Nesse sentido, Wimsatt, W. C. Reductionism and its heuristics: Making methodological reductionism 

honest (2006).  
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portanto, identificar os papeis72 atribuídos à legislação de inovação na constituição 

desses relacionamentos.  

Evidentemente, o fato de existir uma legislação de inovação no País não é 

imprescindível à busca pela cooperação entre os atores que compõem o ambiente de 

inovação em concreto; por outro lado, é igualmente evidente que a Lei de Inovação 

reforça e confere respaldo aos objetivos de cooperação coordenados pela FIPASE.  

Acontece que a busca efetiva por estes objetivos implica na criação e/ou 

aperfeiçoamento de um arranjo jurídico institucional que possibilite ou facilite a 

cooperação entre os atores que integram o SUPERA. Dentro deste arranjo jurídico 

institucional, ainda, é necessário encontrar ferramentas jurídicas que confiram 

legalidade às interações encetadas dentro do Parque. Caberia identificar, portanto, os 

papeis que a Lei de Inovação desempenha no arranjo jurídico institucional do Parque e 

nas ferramentas necessárias à colaboração entre os atores.  

Para discutir essas hipóteses, procedemos numa primeira etapa à verificação das 

bases normativas orientadoras dos documentos referentes às categorias de análise 

primárias elegidas, a saber, governança, modelagem, monitoramento e avaliação, e 

PD&I, as quais são resumidas no quadro a seguir, que apresenta as legislações que são 

expressamente apontadas em ao menos um dos documentos analisados em cada 

categoria:  

Categoria de análise / documentos 
Base normativa orientadora dos documentos 

analisados 

Governança (Regimentos internos, estatutos, 

resoluções)  
Lei 10.973/2004  

Modelagem (Contratos e convênios) Lei 8.666/1993 

Instrumentos negociais de PD&I 
Lei 10.973/2004 

Decreto Estadual 62.817/2017 

Avaliação e Monitoramento (Contratos e 

convênios)  

Lei 8.666/1993 

Lei 13.019/2014  

Tabela 14 – Bases normativas orientadoras das interações no SUPERA.  

 

Com efeito, a partir dessa perspectiva, identificamos, preliminarmente, que a Lei 

de Inovação seria condição necessária à aspectos da dimensão estruturante do SUPERA 

 
72 Aqui nos referimos aos papeis apresentados no capítulo “Perspectiva analítica”.  
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(governança), e à dimensão instrumental das atividades de PD&I operacionalizadas pela 

AUSPIN.  

Acontece que, em alguns casos, a simples menção ou não à Lei de Inovação na 

minuta de um contrato, convênio, edital, ou regimento interno, é um indício fraco à 

conclusão de que “a Lei de Inovação estaria sempre presente quando determinada 

interação ocorresse” (definição 1; Braumoeller e Goetz, 2001); ou de que “determinada 

interação não ocorreria na ausência da Lei de Inovação” (definição 2; Ibidem).  

Isso porque, certos arranjos e ferramentas introduzidos pela Lei de Inovação 

poderiam ser intercambiáveis a outros já existentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

Dessa forma, a menção à Lei de Inovação no instrumento jurídico analisado seria 

apenas uma formalidade. Por sua vez, de maneira inversa, certos instrumentos jurídicos 

poderiam não mencionar a Lei de Inovação, mas formalizar interações que não eram 

permitidas antes do advento da lei.  

Com vistas a contornar esse obstáculo de análise, e avançarmos no esforço 

heurístico sobre os papeis da Lei de Inovação no SUPERA, procedemos numa segunda 

etapa à verificação do arranjo institucional da FIPASE antes e depois da Lei de 

Inovação:  

 Antes da Lei de Inovação Depois da Lei de Inovação 

Institucionalidade (dimensão 

estruturante) 

  

Governança tripartite (Estado, 

universidade, empresas) 
Sim Sim 

Núcleo de Inovação Tecnológica 

(NIT) 
Não Sim 

Política de Inovação 

Tecnológica 
Não Sim 

Tabela 15 – Arranjo institucional da FIPASE antes e depois da Lei de Inovação 

 

Por sua vez, quanto à dimensão instrumental das interações entre os atores do 

SUPERA, buscamos verificar se a modelagem dos contratos e convênios assinados com 

fundamento na Lei de Inovação estaria prevista também em outros diplomas 

normativos. Como, por exemplo, o Contrato de Compartilhamento previsto no art. 4º, I 
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e II, da Lei de Inovação que se assemelha a Concessão de Uso prevista pela Lei 8666/93 

(PGE, 2020). Nesse sentido, chegamos ao seguinte resultado: 

 

 Previsão na Lei de Inovação 
Previsão em outros 

instrumentos normativos 

Interação/colaboração    

Compartilhamento de uso de 

espaço/equipamentos públicos 
Sim Sim 

Prestação de serviços técnicos 

especializados pelas ICTs às 

empresas 

Sim Não 

Acordo/Convênio para PD&I Sim Não 

Contrato de Transferência de 

Tecnologia  
Sim Sim 

Tabela 16 – previsão normativa das interações possibilitadas pela Lei de Inovação 

 

Uma vez identificados os negócios jurídicos que não eram previstos em outros 

instrumentos normativos além da Lei de Inovação, buscamos analisar como a FIPASE e 

a AUSPIN operacionalizaram esses negócios ao longo do tempo.  

Nesse sentido, verificamos que o serviço mais característico daquele disciplinado 

pela figura dos serviços técnicos especializados pelo art. 8º da Lei de Inovação refere-se 

aos ensaios e testes de qualidade oferecidos pelo Centro de Tecnologia do SUPERA às 

empresas. Estes serviços passaram a ser ofertados pela FIPASE com a criação do 

CEDINA em 2010, e mesmo atualmente são prestados sem formalização em contrato.  

No tocante aos instrumentos negociais da Lei de Inovação operacionalizados pela 

AUSPIN, verificamos que alguns dos objetos destes instrumentos eram previstos de 

forma bastante rudimentar e inespecífica pela Resolução USP nº 3842, de 12 de maio de 

198873, que foi revogada pela Resolução 7035/2014 (“lei de inovação da USP”). 

 
73 Nesse sentido, por exemplo:  

“Artigo 1º – As invenções suscetíveis de pedido de privilégio de invenção, resultantes de pesquisas 

realizadas na Universidade de São Paulo (em suas unidades e respectivos departamentos, laboratórios e 

demais instalações) por membro (ou membros) do corpo docente, serão objeto de pedido de privilégio de 

invenção. 

(...) 

Artigo 3º – Qualquer que seja o vínculo do docente com a Universidade e seu regime de trabalho, será 
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Também nesse sentido, e especificamente sobre os Contratos de Transferência de 

Tecnologia, a Agente de Inovação da USP que entrevistamos afirma que antes do 

advento da Lei de Inovação as tecnologias vinculadas à USP e que eram licenciadas 

com exclusividade eram objeto de um processo de licitação completo74, mais longo e 

custoso do que o atual simplificado.   

Em suma, através dessas duas etapas de análise, orientadas pelo conceito de 

“condição necessária” da Lei de Inovação nas interações do SUPERA, chegamos a 

algumas conclusões que são apresentadas a seguir.  

 

5.1.1 Lei de Inovação como condição estruturante  

Tanto os regimentos internos e resoluções analisadas quanto os depoimentos 

colhidos por meio de entrevistas, mostraram que a governança é um dos principais 

mecanismos por meio do qual são formalizadas e garantidas as interações entre os 

atores do Parque75.  

 O modelo de governança adotado no SUPERA, entretanto, não tem lastro 

exclusivo na Lei de Inovação. Inclusive, o modelo da tríplice hélice Estado, 

universidade e empresas, adotado nas representações dos órgãos da FIPASE já estava 

presente no primeiro estatuto da Fundação de 2001, anterior à vigência da Lei de 

Inovação.  

Por outro lado, o papel estruturante da legislação de inovação no SUPERA refere-

se à institucionalidade das ICTs, às quais a Lei de Inovação exige a criação de um NIT, 

e o estabelecimento de uma política de inovação tecnológica. Ainda que, formalmente, 

essa política de inovação esteja consubstanciada em dispositivos genéricos do 

Regimento Interno da FIPASE, as entrevistas realizadas nos mostraram que o processo 

de estruturação do NIT levou à construção do perfil peculiar que a FIPASE atualmente 

 
assegurada a divisão em partes iguais, entre a Universidade e o inventor, dos proventos de qualquer 

natureza que advenham da utilização ou da cessão da patente.”.  
74 Nesse sentido, o Projeto de Lei 3476/2004: “Evitando tangenciar o problema da aplicação inadequada 

da Lei nº 8.666/1993, cuja formulação não foi direcionada para a matéria tecnológica, o presente Projeto 

traz modificação ao texto dessa Lei, dispensando das modalidades de licitação a contratação para 

transferência e licenciamento de tecnologia pelas instituições científicas e tecnológicas.” 
75 Nesse sentido, a Professora Maria Paula Dallari Bucci relata que em sua experiência de assessoria 

jurídica junto à AUSPIN a modelagem jurídica do SUPERA teve um papel importante na antecipação de 

gargalos que seriam dificuldades ao sucesso do empreendimento. 
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possui, com atuação voltada não diretamente às atividades de PD&I, mas sim à 

assessoria às empresas de base tecnológica situadas no Parque.  

O papel estruturante da Lei de Inovação, neste caso, tem reflexos concretos na 

seletividade das ações da FIPASE. Como foi demonstrado, a importância da política de 

inovação construída na FIPASE pode ser verificada nos mecanismos de seleção das 

empresas que participam do Parque, sendo identificada, por exemplo, nos critérios de 

qualificação técnica das licitações para ocupação das salas do Centro de Negócios76.  

Ademais, como vimos nos Relatórios de Atividades da FIPASE, a qualificação da 

entidade como ICT foi um dos elementos que garantiu legitimidade à FIPASE 

candidatar-se ao gerenciamento das atividades de CT&I do Parque em meados de 2008, 

uma vez que as exigências para obtenção desta qualificação correspondiam às 

atribuições das “Entidades de C&T”, inicialmente propostas para a gestão dos parques 

no âmbito do SPPT (Steiner, 2008).   

Também como observamos, o perfil indutor da FIPASE nas atividades de 

inovação tecnológica é complementar à atuação da AUSPIN dentro do Parque, esta sim 

com atuação direta nas atividades de PD&I.  

 

5.1.2. Lei de Inovação como condição instrumental  

As interações da USP com as empresas de base tecnológica acontecem por meio 

dos instrumentos negociais previstos pela Lei de Inovação, como os Contratos de 

Transferência de Tecnologia e os Acordos de PD&I.  

Nesse sentido, as entrevistaram mostraram que as normativas internas da USP que 

regulamentam a Lei de Inovação no âmbito da universidade servem de efetiva 

orientação aos servidores da Agência na operacionalização destes negócios. A 

formalização desses relacionamentos, inclusive, é um requisito de agências de fomento 

como a FAPESP para financiamento de projetos de pesquisa apresentados pelas 

empresas.  

 
76 Nesse sentido, sobre “o desafio para a seletividade da política” de inovação a que se referem Coutinho 

e Mouallem (op. cit., p. 219), os editais e contratos em referência poderiam ser entendidos como “os 

parâmetros de transparência e controle que, ao mesmo tempo, permitam a opção por setores intensivos em 

tecnologia e evitem acusações de favorecimento ilícito – o que requer procedimentos de legitimação, por 

meio de controles transparentes e céleres, das ações estatais mais adequados a esta política (...)”.  
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5.1.3. Lei de Inovação como condição habilitadora  

A dimensão habilitadora da Lei de Inovação no SUPERA refere-se tanto à 

legalidade das ações da FIPASE, quanto às interações que são possíveis às empresas 

dentro do arranjo institucional do Parque.  

O primeiro caso, por exemplo, é evidenciado nos serviços técnicos de ensaios e 

certificações prestados pelo Centro de Tecnologia do SUPERA, os quais passaram a ser 

ofertados em 2010, portanto, após o advento da Lei de Inovação, e que ainda hoje não 

são formalizados em contrato. A mera permissão legal à prestação destes serviços pelas 

ICTs, entretanto, é a condição que habilita a atuação da FIPASE. Essa, inclusive, foi a 

maneira como os serviços técnicos especializados foram inseridos na proposição 

legislativa da Lei de Inovação (Brasil, 2004):  

“Outra relevante alteração proposta é a permissão legal à prestação de serviços por parte das 

instituições científicas e tecnológicas. A iniciativa fará permitir ao setor produtivo maior simbiose 

com os pesquisadores públicos brasileiros, sendo certo que a relação artificial hoje vigente passará à 

transparência necessária no convívio público-privado.” 

 

No tocante às interações entre as empresas, que em nossa perspectiva, são 

permitidas ou facilitadas pelo arranjo institucional do SUPERA, os questionários 

qualitativos mostraram a existência no Parque de comportamentos como: rotatividade 

de empreendedores e funcionários entre as empresas do Parque; desenvolvimento 

conjunto de produtos pelas empresas; e fornecimento e obtenção de produtos das 

empresas umas das outras.  

Evidentemente, a compatibilidade de perfil entre as empresas do Parque é um 

fator decisivo para que essas atividades e interações sejam realizadas por elas. Podemos 

dizer, nesse sentido, que a Política de Inovação da FIPASE, consubstanciada nos editais 

de seleção das empresas da Incubadora e do Centro de Negócios, é a condição que 

habilita a existência de um ambiente no qual tais interações cooperativas ocorram.  

Também a literatura que utilizamos nos mostra que interações como estas entre as 

empresas dependem em boa medida de laços de confianças e mecanismos informais de 

resolução de conflitos no ambiente de interação. Mais uma vez, os questionários 
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qualitativos apontaram para a importância das informações prévias de uma empresa em 

relação à outra antes de se fechar um negócio. Ademais, todos os respondentes 

apontaram exclusivamente para a equipe FIPASE como potencial instância para a qual 

recorreriam no caso de surgir um conflito com outra empresa do Parque.  

 

5.2. A garantia da cooperação nos ambientes de inovação: considerações jurídico-

institucionais  

 

O estudo de caso feito neste trabalho nos permite propor algumas contribuições 

aos debates sobre direito e inovação, sobretudo no tocante às articulações entre os atores 

que participam de um ambiente de inovação em concreto. Isso porque, para além dos 

papeis da Lei de Inovação como condições estruturante, instrumental, e habilitadora, 

identificadas no capítulo 5.1, pudemos também identificar certos gargalos e tendências 

observados no ambiente de inovação estudado.  

Nesse sentido, um aspecto premente que observamos na cooperação entre os 

atores do SUPERA foge às discussões jurídicas e diz respeito à cultura organizacional, 

tanto no setor privado quanto dentro das universidades e do próprio Estado77. Isso 

porque, evidentemente, se não há cultura de colaboração na localidade em que o PqTec 

se insere, não será uma lei ou um instrumento jurídico que a fará existir.  

O sucesso do SUPERA é em boa medida um exemplo disto: a sua entidade 

gestora, a FIPASE já existia em Ribeirão Preto há quase quinze anos antes da 

inauguração do Parque, e durante toda a sua história manteve estreitos vínculos de 

cooperação junto à USP e às empresas de base tecnológica da região. Sendo assim, a 

inauguração do Parque foi apenas mais um capítulo no histórico de colaboração da 

entidade junto aos atores do ecossistema de inovação local.  

Essa percepção é também, e principalmente, compartilhada pela Professora Maria 

Paula Dallari Bucci, que na entrevista a nós concedida menciona o institucionalismo 

histórico78 quando trata sobre práticas que já existiam na USP em Ribeirão Preto e que 

 
77 Nesse sentido, Portela et. al (2020, p. 33) afirmam que a EC 85/2015 teria reforçado o apoio do Estado 

às políticas de CT&I, “proporcionando uma mudança de cultura do Poder Legislativo, da Administração 

Pública em geral e da própria sociedade”.  
78 Dentre as várias concepções do institucionalismo histórico, Hall e Taylor (2003) destacam que: “Os 

adeptos do institucionalismo histórico também vinculam-se estreitamente a uma concepção particular do 

desenvolvimento histórico. Tornaram-se ardentes defensores de uma causalidade social dependente da 
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foram incorporadas aos processos de criação e implantação do Parque. Para ilustrar essa 

percepção ela nos relata sobre docentes do campus que antes mesmo do surgimento do 

Parque já realizavam muitas cooperações por meio de convênios, o que permitiu uma 

abertura para a percepção de que o SUPERA seria um espaço propício a essas 

interações.   

Também, nesse sentido, observamos em nosso estudo como as interações entre a 

FIPASE e a FIOCRUZ, que começaram de maneira informal a partir de encontros dos 

representantes dessas instituições em eventos, foi um fator determinante para a atração 

de uma unidade desta tradicional instituição para Ribeirão Preto, bem como para a 

execução do SUPERA-AÇÃO anos depois.  

Com efeito, a importância de uma cultura favorável aos esforços de CT&I, 

inclusive, já era observada no Projeto da Lei de Inovação que nas justificativas dispõe 

que “o desafio de preparar, viabilizar e consolidar o salto tecnológico indispensável ao 

País é um caminho árduo da mudança não somente institucional ou econômica, mas, 

sobretudo, cultural” (Brasil, 2004). 

Isso não significa, por outro lado, que o direito não tenha relevância, ou que não 

seja uma condição necessária à garantia da cooperação entre os atores de um ambiente 

de inovação. Como nós vimos, a Lei de Inovação cumpre papeis estruturante, 

instrumental e habilitador nas interações entre os atores que compõem o SUPERA. Para 

além disso, existem gargalos nos revestimentos jurídicos dessas interações que se 

fossem superados representariam ganhos aos esforços de colaboração entre os atores do 

Parque.  

Nesse sentido, a modelagem tanto dos convênios quanto dos contratos público 

privados nos quais a FIPASE é parte/partícipe, feita com base na Lei 8666/93, ignora 

em alguns casos as peculiaridades que marcam as atividades de PD&I. Aparentemente, 

segundo as entrevistas, os objetivos das parcerias são alcançados a despeito do uso dos 

instrumentos negociais previstos pela Lei de Inovação. Inclusive, no caso da seleção de 

empresas para o Centro de Negócios, a realização do procedimento através de Licitação, 

 
trajetória percorrida, path dependent, ao rejeitarem o postulado tradicional de que as mesmas forças ativas 

produzem em todo lugar os mesmos resultados em favor de uma concepção segundo a qual essas forças 

são modificadas pelas propriedades de cada contexto local, propriedades essas herdadas do passado. 

Como seria de esperar-se, as mais importantes dessas propriedades são consideradas como de natureza 

institucional. As instituições aparecem como integrantes relativamente permanentes da paisagem da 

história, ao mesmo tempo que um dos principais fatores que mantêm o desenvolvimento histórico sobre 

um conjunto de “trajetos".” 
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mesmo que seja um procedimento custoso, parece ser uma estratégia conservadora em 

relação à insegurança jurídica quanto à forma como as ICTs públicas devem assegurar a 

igualdade de oportunidades às empresas que desejam usufruir de suas instalações 

(Rauen, op. cit.)79. 

Por outro lado, a não utilização dos instrumentos contratuais mais adequados às 

atividades de PD&I prejudica a distribuição dos riscos e recompensas dessas atividades 

(Coutinho e Mouallem, op. cit.), uma vez que por meio destes instrumentos é que são 

negociadas as obrigações e os interesses das partes público privadas.  

Já as camadas de “normas e instituições criadas em diferentes contextos e fases” 

(Coutinho e Mouallem, op. cit., p. 198), ou os “mosaicos jurídicos” (PGE, 2020) 

aplicáveis às atividades de PD&I, não aparecem per si como um obstáculo jurídico à 

cooperação entre os atores do Parque. Isso porque, em nossa análise, observamos 

preliminarmente que normas como a Lei 8666/93, a Lei de Inovação e o MROSC são 

usadas de forma complementar na formalização das interações, o que significa, talvez, 

que em determinados contextos elas possam ser compreendidas como parte de um 

mesmo arcabouço jurídico institucional ou, pelo menos, como parte de um mesmo 

racional jurídico de regulação das relações público privadas80.  

Com efeito, a Lei de Inovação altera a Lei 8666/93 quanto às hipóteses de 

dispensa de Licitação para a aquisição ou contratação de produtos para pesquisa e 

desenvolvimento, bem como para contratação realizadas por ICT para o licenciamento 

de direito de uso e de criação protegida 81. Por sua vez, na esteira da Lei de Inovação o 

MROSC também estabelece o “controle por resultados” como critério de avaliação das 

parcerias firmadas (Brasil, 2016; Coutinho e Mouallem, op. cit.).  

Também em nosso estudo de caso não percebemos a priori um gargalo jurídico à 

sinergia público privada consubstanciado nos entraves para financiamento direto das 

empresas pelos órgãos de fomento (Coutinho e Mouallem, op. cit.). Isso porque, ao se 

 
79 Mais especificamente, a autora observa que “em relação ao parágrafo único do Artigo 4o, embora a 

alteração à redação original conferida pela nova lei torne claro a permissão e o compartilhamento de 

instalações da ICT pública, mantém a insegurança jurídica existente relacionada à forma como essa 

instituição deve assegurar essa “igualdade de oportunidades”. Não está claro se essa garantia deverá ser 

dada por meio da publicação de editais/chamadas públicas ou por intermédio de informativos em sítios da 

rede mundial de computadores, por exemplo (...)” (Rauen, op. cit., 26).  
80 Contrariamente a nossa percepção, a Professora Maria Paula Dallari Bucci relata que antes da Lei de 

Inovação a colaboração público privada era bastante mal vista no âmbito da unversidade.  
81 Art. 24, XXI e XXV da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.  



101 

 

 

 

instalar em um PqTec é esperado que a empresa realize atividades de PD&I junto às 

ICTs, o que inclusive valida o potencial inovativo de seus projetos. Por outro lado, o 

programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) é um mecanismo de 

fomento direto às empresas utilizado extensamente pelas startups do SUPERA. 

Inclusive, nesse sentido, há uma evidente participação e influência dos NITs da FIPASE 

e da USP na assessoria às empresas que concorrem a esses editais, fato este que destoa 

da tendência identificada por Rauen (op. cit.).  

Identificamos, ainda, um incontornável obstáculo às interações entre os atores do 

SUPERA referente às trocas de gestão política das instituições que integram os órgãos 

do Parque. O problema é complexo porque, como nos apontou a Professora Maria Paula 

Dallari Bucci, os convênios, por si só, seriam um instrumento fraco de 

institucionalização das parcerias82; entretanto, mesmo com o Regimento Interno do 

Parque, as entrevistas realizadas mostram que as interferências políticas permanecem 

um obstáculo à consecução de objetivos maiores do SUPERA.  

Por fim, identificamos, em perspectiva temporal, uma incorporação paulatina da 

institucionalidade prevista pela Lei de Inovação às atividades do SUPERA e da 

AUSPIN. Isso significa que, ainda preliminarmente, verificamos uma tendência de 

busca de operacionalização dos objetivos gerais do Marco Legal da CT&I, as quais 

podem ser vistas, por exemplo, na modelagem dos Editais da FIPASE de ano a ano, e 

nas resoluções internas da USP publicadas nos últimos anos. Esses esforços de 

operacionalização da Lei de Inovação, entretanto, não sofreram mudanças significativas 

com o advento das alterações de 2016 da Lei de Inovação. Inclusive, no âmbito da USP, 

as normas internas que orientam as atividades dos agentes de inovação da AUSPIN são 

em maioria anteriores a 2016.  

Essas constatações que chegamos ao fim de nosso trabalho, muito embora sejam 

extraídas do estudo de um PqTec podem também, em alguma medida, servir de insumo 

empírico à discussões sobre os aspectos jurídico institucionais das atividades de CT&I 

de maneira ampla, na esteira da proposta feita na introdução deste trabalho de que os 

PqTec sejam entendidos como microcosmos do SNCTI, uma vez que seriam pequenas 

 
82 Para ilustrar essa percepção, a Professora Maria Paula Dallari Bucci menciona o Parque Tecnológico da 

Região Metropolitana de São Paulo, que tinha todas as condições para ser um empreendimento bem 

sucedido, e que inclusive já contava com espaço para ser instalado ao lado da cidade universitária (hoje 

sede da SDESP), bem como investimento do Governo do Estado de São Paulo, mas que no momento de 

ser implementado houve troca de gestão da Secretaria e decidiu-se que não valia a pena a construção do 

Parque naquele local. 
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amostras ou a “miniatura local” de um sistema de escala nacional83, ou ainda, sistemas 

ideais, “artificialmente construídos”84.  

Obviamente, há de se reconhecer limitações quanto às generalizações de um 

sistema regional para um sistema nacional, ou vice-versa. A esse respeito Lundvall 

(2004) afirma enxergar como problemática a aplicação direta do elemento nuclear do 

sistema de inovação (que ele considera ser o aprendizado interativo) para o nível 

regional, uma vez que neste último nível outros mecanismos sistêmicos podem ser mais 

importantes para explicar a formação e evolução dos clusters regionais, como mão de 

obra especializada no mercado de trabalho local, infraestrutura local de conhecimento, e 

spin-offs das firmas locais.  

 

5.3. Um Direito para a inovação no novo ativismo estatal 

 

A inovação tecnológica no Brasil sempre foi dirigida pelo Estado, diferente do 

que ocorre na maioria dos países desenvolvidos em que o setor privado é responsável 

pela maior parcela dos investimentos em PD&I85. Outra característica que marca a 

política científica brasileira é a fragmentação institucional, resultado de décadas de 

criação de instituições voltadas ao planejamento, coordenação, financiamento e 

engajamento em PD&I86 (Limoeiro, Schneider, 2019).  

Nesse sentido, os estudos sobre a política científica brasileira geralmente 

apresentam como marco inicial a criação do CNPq e da CAPES no início da década de 

1950, período em que essas instituições se inseriam dentro de uma política mais geral de 

 
83 O raciocínio que utilizamos tem inspiração em Gilson et al, segundo os quais os “clusters são um 

microcosmo da “nova” economia, aptos a prosperar em condições muito mais voláteis que as grandes 

empresas verticalmente integradas” (2009, p. 443).  
84 Nesse sentido, Patrícia Alencar Silva Mello (2019, p. 149) afirma que “a grande contribuição dada 

pelos PqTec, no sentido de elevar as regiões de países em desenvolvimento em que atuam à condição de 

destaque global, consiste na capacidade de simular ambientes que podem naturalmente surgir em países 

desenvolvidos pela abundância da mão-de-obra qualificada e de empresas que dominam tecnologias de 

ponta. Ele age formando uma espécie de laboratório urbano e ali catalisa relações relevantes 

economicamente, aproxima atores, capacita agentes e cria as condições perfeitas para recepcionar os 

atores globais que acabam incentivados a transferir seus conhecimentos e compartilhar sua inteligência”.   
85 Mais especificamente, Limoeiro e Schneider apontam que mais da metade dos investimentos em PD&I 

no Brasil é público (e muitas das atividades de PD&I privadas são subsidiadas pelo governo); em 

contraste com a maioria dos países desenvolvidos, onde a participação do setor privado nas atividades de 

PD&I corresponde a dois terços dos investimentos ou mais. (2009, p. 23). 
86 Essas instituições de inovação são mapeadas por Limoeiro e Schneider (Op. cit.) a partir de suas 

funções, e são organizadas como sendo de planejamento (ex.: MCTIC e MEC); coordenação (ex.: ABDI e 

CNDI); financiamento (ex.: BNDES e FINEP); e de engajamento em PD&I (Fiocruz e SENAI). 
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índole nacionalista. Num momento posterior, nota-se uma mudança institucional 

contínua e incremental que acrescenta novas instituições mais especializadas ao 

ecossistema de inovação brasileiro, destacando-se as reformas ocorridas entre 1967 e 

1974, quando foram criadas a FINEP e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT); e o período entre 1999 e 2004, quando a inovação é 

incorporada à agenda das políticas públicas de Ciência e Tecnologia, havendo a criação 

dos fundos setoriais e a promulgação da Lei de Inovação. (Balbachevsky, 2010; 

Limoeiro e Schneider, 2019; Pacheco, 2019).  

Entre esses dois períodos, a liberalização dos mercados nos anos 1990 deslocou as 

preocupações relativas à CT&I para a capacidade das indústrias em incorporar novas 

tecnologias e para a fragilidade de alguns setores de alta tecnologia frente à competição 

internacional (Balbachevsky, op. cit.). Também esse curto intervalo de tempo antecede 

as mudanças significativas nas políticas públicas governamentais do Brasil a que se 

convencionou chamar Novo Ativismo Estatal (Arbix et al., 2010).  

Com efeito, os estudos sobre o novo ativismo estatal propõem que a partir de uma 

experiência limitada com o neoliberalismo, o País tenha abraçado novas formas de 

engajamento estatal na economia e nas relações sociais, as quais favoreceram, ao 

mesmo tempo, um Estado e um setor privado fortes, bem como o uso de parcerias 

público privadas e aderência à economia global, com especial ênfase aos setores 

tecnológicos.  

Nesse contexto, os formuladores de política brasileiros tomaram passos para 

aumentar a taxa de inovação na atividade industrial: esforços modestos para estimular a 

inovação começaram em 1999, mas foi a partir da reintrodução da política industrial em 

2004 que recursos substanciais foram direcionados para melhorar o clima geral para 

inovação; o que se fez apoiando a restruturação em indústrias específicas; e 

promovendo o desenvolvimento de novas áreas de especialização consideradas 

relevantes e potencialmente hábeis a consolidar cadeias industriais chaves (Trubek et 

al., 2013). 

No mesmo ano em que a Lei de Parcerias Público Privadas foi promulgada, em 

2004, o tema da inovação ganhou destaque nas políticas industriais a partir da Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), que enfatizou a combinação 

de mecanismos gerais para aperfeiçoar o ambiente de negócios – como, por exemplo, 
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isenções fiscais e instrumentos legais para melhorar os incentivos à inovação e facilitar 

as relações entre universidades e empresas –, e o apoio financeiro a quatro setores nos 

quais a inovação pode ser entendida como essencial, sendo eles, semicondutores, 

software, bens de produção e medicamentos (Arbix, 2019; Trubek et al., op. cit.).  

Também no contexto da PITCE foram promulgadas a Lei de Inovação e a Lei do 

Bem, sendo que a primeira fora desenhada para facilitar parcerias e sinergias entre 

universidades, empresas e instituições de pesquisas; e a segunda para facilitar o apoio 

governamental à pesquisa na universidade. Nesse mesmo sentido, o governo passou a 

construir instituições com a finalidade de melhorar a coordenação dentro do governo e 

entre o governo e o setor privado, como o Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social (CDES), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) e a 

Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) (Trubek et al., op cit.).  

Posto esse quadro político institucional, Trubek et al (Ibidem) concluem que para 

o novo ativismo estatal ter sucesso, e para as políticas do “novo desenvolvimento” 

funcionarem, seria essencial manter a flexibilidade, orquestrar as relações entre atores 

públicos e entre eles e o setor privado, e criar condições que maximizem a sinergia entre 

atores, e preservem a legitimidade. Segundo os autores, essas necessidades funcionais 

apontariam para novos papeis para o direito, dentre os quais destacam: 1. Salvaguardar 

flexibilidade; 2. Estimular a orquestração; 3. Estruturar sinergia; e 4. Assegurar a 

legitimidade.  

Quanto ao primeiro desses papeis, em salvaguardar a flexibilidade, os autores 

definem como usar as normas legais para permitir espaço à experimentação, promover 

inovação, e facilitar feedback das experimentações em políticas. Isso porque o novo 

ativismo estatal requer um regime legal que permita o learning by doing e a path 

correction87.  

Por sua vez, o segundo papel do direito no novo ativismo estatal significaria usar 

o direito para estruturar atividades estatais em um novo estilo de política industrial, que 

 
87 “Diferentemente tanto da substituição de importações quanto do neoliberalismo, o novo ativismo 

estatal requer que certo grau de flexibilidade e aprendizado seja assegurado para implementar iniciativas 

que na maioria dos casos não assemelham-se aos métodos ou estratégias preexistentes: essa é uma das 

razões porque o novo ativismo estatal em última análise emprega várias “ferramentas novas de 

governanaça”” (Op. cit., p. 55).  
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demandaria facilitar a coordenação e articulação dentro do estado88. Na prática, isso 

pode consistir em normas e procedimentos que atribuam tarefas institucionais e 

busquem regimes de governança cooperativos, incluindo regras que encorajem o 

governo a trabalhar com o setor privado. Além disso, pode também significar o uso de 

normas que harmonizem as novas políticas com aquelas preexistentes de modo a 

assegurar coerência entre elas.  

Quanto ao papel do direito em estruturar sinergias, os autores explicam que 

consiste em usar o direito para estruturar parcerias público privadas e assegurar que elas 

sejam mais efetivas do que soluções puramente públicas ou privadas. Essas 

modalidades de parcerias incluem regimes de governança colaborativa que criem 

incentivos para a cooperação público privada89, compartilhamento de riscos, e instâncias 

híbridas nas quais atores públicos e privados regularmente se encontrem para interagir e 

trocar opiniões, bem como instrumentos regulatórios e contratuais que tragam juntas a 

expertise privada e a capacidade financeira pública.  

De fato, o estudo de caso feito neste trabalho parece permitir algumas 

considerações sobre os três primeiro papeis do direito identificado pelos autores. O 

primeiro deles, o de salvaguardar flexibilidade, depende em boa medida dos feedbacks 

em políticas públicas, prática esta que é quase inexistente nas interações 

interinstitucionais no ambiente de inovação estudado.  

Em tese, a avaliação e monitoramento das políticas paulistas referentes ao SPAI e 

ao Programa de Fomento aos APLs deveriam ocorrer com base numa série de critérios e 

mecanismos previstos pelos decretos que instituem os programas. Inclusive, no âmbito 

deste último programa o MROSC fornece uma estrutura de controle de resultados 

sofisticada no que diz respeito aos objetivos de aprendizado e feedback em políticas 

públicas.  

O que notamos quanto à prática, entretanto, é que a falta de recursos financeiros e 

humanos são o principal obstáculo para que esse acompanhamento seja de fato 

realizado. Esse quadro, todavia, não é particularidade do SUPERA, uma vez que a 

 
88 “tanto horizontalmente (ou seja, entre entidades que pertencem ao mesmo nível da burocracia estatal) 

quanto verticalmente (ou seja, entre entidade que estão sujeitas à hierarquias ou pertencem a diferentes 

níveis estatais)” (Op. cit., p. 55).  
89 O que se faz “através do alinhamento de incentivos e/ou uso de contratos privados por entes públicos” 

(Op. cit. p. 56).  
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literatura reitera a pouca avaliação que se faz em políticas públicas de CT&I no Brasil 

(Coutinho e Mouallem, op. cit.; Limoeiro e Schneider, op. cit)90.  

Quanto ao papel do direito em estimular a orquestração, notamos, 

preliminarmente, em nosso estudo de caso, que houve uma busca de articulação e 

coordenação dos vários entes federativos no Parque no período de realização do projeto 

e implantação do empreendimento. Como vimos através dos Relatórios de Atividades, 

da FIPASE, por exemplo, os estudos estratégicos de implantação do SUPERA 

financiados pela FINEP foram realizados com a participação da então Secretaria da 

Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São Paulo, 

USP, PMRP e ABDI. Ao que parece, este estudo teve bastante importância quanto a 

certos aspectos do perfil que o SUPERA atualmente possui.  

Por outro lado, também observamos através dos Relatórios de Atividades da 

FIPASE que a fase de implantação do Parque corresponde ao período com a maior 

diversidade de fontes de receitas da FIPASE. A presença desses vários entes federativos 

e instituições públicas no SUPERA parece, assim, ter mais um objetivo de 

financiamento pontual do que de “orquestração”. Essa percepção, talvez, ganhe respaldo 

quando lembramos da ausência da SDESP do Conselho Curador da FIPASE desde 

2016, período em que já não havia mais qualquer repasse de recursos da Secretaria ao 

SUPERA.  

Por fim, no tocante ao papel do direito em estruturar sinergias, o modelo de 

governança adotado pela FIPASE e instituído por lei em sua criação em 2001, com 

espaço para representantes dos setores privados nos conselhos, parece ter uma função 

efetiva nesse sentido. Trata-se de um tipo de governança legal (Schapiro, 2016), ou seja, 

um tipo de arranjo em que os objetivos de interação foram delegados pelo legislativo de 

Ribeirão Preto, e que no caso foi muito bem sucedido, uma vez que o modelo instituído 

encontrou efetiva ancoragem no ecossistema de inovação da cidade.  

Isso porque, desde a criação da FIPASE, ao que observamos só aumentou a 

capilaridade da Fundação junto ao setor empresarial local: inicialmente voltada ao setor 

 
90 Nesse sentido: “Avaliar políticas de inovação envolve, em si, uma sequência de desafios, sendo um 

deles a própria aferição dos processos inovativos. Como argumenta André Rauen (2013), dentre os 

desafios, um importante “diz respeito à utilização de indicadores, tanto de resultados quanto de impacto”, 

uma vez que não há consenso sobre a validade desses indicadores, nem sobre a própria dinâmica do 

processo inovativo. E tão complexo quanto mensurar a inovação é analisar seus impactos (por exemplo, 

na competitividade internacional). São óbices que “tornam a avaliação difícil de ser divulgada e 

internalizada” (Coutinho e Mouallem, op. cit., p. 217 apud Rauen, 2013, p. 437). 
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de saúde, a FIPASE passou a assessorar empresas de base tecnológica de uma maneira 

geral, e em diferentes fases de maturidade, desde startups da Incubadora até empresas 

tradicionais vinculadas aos APLs de Ribeirão Preto.  

 

5.4. Considerações finais  

 

O trabalho proposto partiu de um impulso eminentemente exploratório na medida 

em que buscou responder à pergunta geral “como se constituem juridicamente as 

interações entre os atores do SUPERA”. A partir desse ímpeto, o estudo de caso foi 

realizado principalmente através da análise de documentos e entrevistas, o que conferiu 

ao trabalho contornos típicos de uma pesquisa de Law in action, uma vez que se buscou 

observar como as legislações de parcerias público privadas e a Lei de Inovação são 

operadas na prática num ambiente de inovação.  

Por sua vez, a abordagem jurídico institucional através dos papeis do direito em 

políticas públicas, que definiu a pergunta específica desse trabalho “quais os papeis da 

Lei de Inovação na constituição jurídica dos relacionamentos entre os atores do 

SUPERA”, levou à proposta para um campo epistemologicamente complexo, e por 

vezes controvertido, que são “os papeis do direito” em determinado fenômeno social. 

Isso porque, muitas das vezes, os pesquisadores que se aventuram nesses meandros 

acabam por se deparar com questões demasiado intrincadas, envolvendo análises de 

causalidade, e perguntas para as quais geralmente não existe instrumental metodológico 

apto a fornecer respostas.  

Por outro lado, o esforço empreendido nessa pesquisa buscou também contribuir 

através das descrições sobre o uso e operacionalização dos instrumentos jurídicos 

aplicáveis às atividades de PD&I. Conforme sugestão que ouvimos na fase de 

qualificação deste trabalho, um estudo de caso como o nosso não se destina a “encontrar 

um eldorado”, mas pode fornecer alguma contribuição apontando os processos e 

amarras particulares ao ambiente de inovação estudado.  
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7. APENDICE 

 

Análise dos Estatutos e Regimentos Internos  

Resolução nº 5175, de 18 de fevereiro de 2005 – Normas USP  

Alterada pelas Resoluções USP 5867/10, 5907/11, e 7533/2018.  

Objeto: cria a Agência USP de Inovação (USPInovação) 

Agência USP de Inovação é definido como órgão responsável para, no âmbito da Universidade, gerir e 

concretizar a política de inovação, impulsionar e estabelecer as ações necessárias para “dar suporte à 

criação, ao intercâmbio, à evolução, às aplicações de novas ideias em produtos e serviços, à 

sustentabilidade e ao empreendedorismo, em prol do desenvolvimento socioeconômico estadual e 

nacional”.  

Competências da USPInovação (art. 2º):  

II – promover a cultura de inovação;  

III – apoiar pesquisadores e organizações nas fases iniciais de desenvolvimento de projetos com 

potencial de inovação;  

IV – coordenar as relações institucionais entre a Universidade e os demais setores da sociedade, no que 

diz respeito a projetos tecnológicos ou com potencial de inovação;  

V – estabelecer e coordenar as relações institucionais da USP com os empreendimentos de parques 

tecnológicos, com as incubadoras de empresas de base tecnológica e as empresas juniores; 

VI – desempenhar as funções de NIT, conforme previsto em leis específicas de âmbito federal e 

estadual, para gerir a política de inovação da USP estimulando e promovendo a proteção de criações, 

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia e conhecimento;  

 

Conselho Superior 

Atribuições (art. 3º)  

- estabelecer diretrizes, a política geral para a 

ação da USPInovação e sua estrutura 

organizacional;  

- aprovar anualmente o plano estratégico e os 

programas a serem desenvolvidos e avalia-los;  

- opinar sobre o desempenho da USPInovação;  

- opinar sobre os assuntos que lhe forem 

submetidos pelo seu Presidente;  

Composição (art. 4º) 

- Reitor, presidente;  

- Pró-Reitores de Pesquisa, de Cultura e Extensão 

Universitária, da Pós-Graduação e da Graduação;  

- Coordenador da USPInovação;  

- seis pessoas indicadas pelo Reitor, dentre 

pesquisadores, empresários e gestores públicos 

com reconhecida contribuição para o 

desenvolvimento da CT&I do país.  

Reuniões (art. 4º, § 3º) 

Ordinariamente uma vez ao ano ou, 

extraordinariamente, quando convocado pelo 

Presidente;  

Competências do Coordenador (art. 5º)  

Gestão das ações da Agência, execução do plano 

estratégico e dos programas estabelecidos pelo 

Conselho Superior e a articulação em rede dos 

Polos USPInovação.  

Em cada campi haverá um Conselho Polo USPInovação, integrado pelos Presidentes das Comissões de 

Inovação da Unidade de Ensino e Pesquisa ali existentes (art. 6º);  

Cada Unidade de Ensino terá uma Comissão de Inovação (§ 2º).  

Conselho Executivo 

Composição (art. 7ºA) 

- Coordenador será o Presidente da USPInovação;  

- 3 (três) docentes da USP;  

- 2 (dois) membros externos à USP com 
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reconhecida atuação e contribuição para o 

desenvolvimento da CT&I no país;  

Atribuições (art. 7ºB) 

- Planejar, desenvolver e gerenciar os programas 

executados pela Coordenação da Agência 

USPInovação;  

- formular o plano estratégico e de trabalho anual 

a ser executado pela Coordenação;  

- aprovar o plano de aplicação financeira da 

Agência USPInovação;  

- deliberar sobre os assuntos referentes à inovação 

e desenvolvimento tecnológico.  

 

Resolução nº 6104, de 25 de abril de 2012 – Normas USP 

Objeto: define a estrutura, organização e funcionamento do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto  

Conselho Estratégico  

Natureza (art. 8º) Órgão deliberativo  

Composição/Indicação dos representantes (art. 8º)  

- Quatro membros indicados pelo Reitor da USP 

(art. 8º, I), sendo um membro ouvido a Pró-

Reitoria de Pesquisa, dois membros ouvida a 

AUSPIN, um membro ouvido o Conselho do 

Campus de Ribeirão Preto.  

- Quatro membros indicados pela PMRP, sendo 

um representante da Secretaria de Planejamento e 

Gestão Pública do Município de Ribeirão Preto, 

um representante da Entidade Gestora, um 

membro indicado mediante lista tríplice da 

FIESP/CIESP, um membro indicado mediante 

lista tríplice da ACIRP.  

 

Competência (art. 9º)  

III – indicar um representante para compor o 

Conselho de Direção Técnico-Científica do 

Parque;  

IV – definir as diretrizes e critérios de seleção e 

concessão de uso da área às futuras Empresas-

residentes do Parque Tecnológico;  

V – analisar o mérito das solicitações das âncoras 

tecnológicas e das âncoras empresariais.  

VIII – analisar e aprovar o Planejamento anual 

das atividades operacionais do Parque 

Tecnológico proposto pela Entidade Gestora;  

XI – planejar ações que visam o desenvolvimento 

e crescimento do Parque Tecnológico.  

Conselho de Direção Técnico-Científica  

Natureza (art. 13) 
Órgão deliberativo 

Composição (art. 13) 

I – um representante da Entidade Gestora 

habilitado a responder pela operação do Parque 

Tecnológico;  

II – um representante da USP, podendo ser o 

Agente Executivo da USP;  

III – um representante indicado pelo Conselho 

Estratégico;  
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Competência (art. 14)  

Julgar o potencial tecnológico inovador das 

propostas apresentadas pelas empresas 

interessadas em se instalar no Parque 

Tecnológico. 

Gestão do Parque Tecnológico 

 

- Operação do Parque Tecnológico ficará a carga de Entidade Gestora, que executará as diretrizes 

definidas pelo Conselho Estratégico e se submeterá ao acompanhamento do Conselho de Direção 

Técnico-Científica (art. 15);  

- A Entidade Gestora responde pelas atividades administrativas e operacionais do Parque Tecnológico 

(art. 16), dentre elas (§ 1º):  

(...) 

II – apoiar a preparação de editais para seleção de empresas e concessão de uso da área, de acordo com 

as diretrizes aprovadas pelo Conselho Estratégico e demais normas e disposições aplicáveis; 

III – apoiar o recebimento dos projetos apresentados, bem como a documentação de habilitação, 

conforme os critérios estabelecidos no edital; 

IV – interagir com as Empresas Residentes, visando assegurar a realização dos objetivos e das metas 

estabelecidos pela Proposta apresentada no processo de seleção; 

V – interagir com o Agente Executivo da USP para execução das atividades necessárias para o 

desenvolvimento do Parque Tecnológico; 

VI – elaborar e encaminhar normas operacionais necessárias ao funcionamento do Parque Tecnológico 

ou das Empresas Residentes para Aprovação do Conselho Estratégico; 

VII – gerenciar o complexo administrativo e operacional do Parque Tecnológico; 

(...) 

Reuniões do Conselho Estratégico e do Conselho de Direção Técnico Científica  

 

- Serão convidados a participar de todas as reuniões do Conselho Estratégico, sem direito a voto, mas 

com direito ao uso da palavra, os representantes das seguintes instituições (art. 20, § 1º): 

I – um representante da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo;  

II – um representante da FAPESP;  

Funcionamento das empresas residentes no Parque Tecnológico  

 

- Empresas residentes serão escolhidas em processo de licitação, com base em critérios definidos em 

Roteiro para Qualificação Técnica (art. 29);  

§ 1º. O roteiro para Qualificação técnica será aprovado pelo Conselho Estratégico;  

§ 2º. A organização e execução da seleção das empresas poderá ser apoiada pela Entidade Gestora;  

§ 3º. As propostas poderão ser analisadas pelo Conselho de Direção Técnico-Científica, que emitirá 

parecer; 

- As Empresas Residentes selecionadas assinarão Termo de Concessão de Uso de Area com a USP, 

com a interveniência da Entidade Gestora.  

 

 

Lei Complementar nº 2.291, de 24 de julho de 2008 

Objeto: altera disposições do Estatuto da FIPASE 

Finalidades e objetivos da FIPASE (art. 4º):  

“A FIPASE será considerada, para todos os efeitos legais, uma Instituição Cientifica e Tecnológica 

(ICT), sendo que, no prazo de 90 dias após a promulgação da presente lei, o Conselho Curador da 

FIPASE deverá aprovar projeto para a disposição de um Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou 

em associação com outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de inovação”. (parágrafo 

terceiro).  

 

Órgãos da FIPASE (art. 5º) 

“I - Conselho Curador; II - Conselho Fiscal; III - Diretoria Executiva.” 

Conselho Curador (art. 6º) - 15 (quinze) membros e seus respectivos suplentes:  

a. três membros representantes da PMRP, sendo um deles o Secretário Municipal de Planejamento e 
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Gestão Pública e os demais indicados pelo Prefeito Municipal de Ribeirão Preto;  

b. três membros indicados pelo meio empresarial, um pela ACI-RP, um pela FIESP, e um pela CIESP;  

c. um membro indicado pelo grupo ou associação de empresários instalados no Parque Tecnológico de 

Ribeirão Preto;  

d. três membros indicados pelo Prefeito do Campus da USP Ribeirão Preto;  

e. dois membros indicados por entidades representativas dos trabalhadores na área de saúde e 

biotecnologia;  

f. dois membros indicados por instituições privadas de ensino superior ou por institutos de pesquisa;  

g. um membro indicado pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo;  

 

A presidência do Conselho Curador será ocupada por um dos seus membros, escolhido pelo Prefeito 

Municipal dentre uma lista tríplice indicada pelo próprio Conselho Curador (parágrafo primeiro).  

Diretoria Executiva (art. 9º) – 3 (três) membros escolhidos pelo Prefeito Municipal de Ribeirão Preto a 

partir de lista tríplice indicada pelo Conselho Curador:  

a. diretor presidente;  

b. diretor administrativo-financeiro;  

c. diretor técnico;  

 

Regimento Interno do Conselho Curador da FIPASE 

Estrutura organizacional:  

3 membros representantes da PMRP; 

3 membros indicados pelo meio empresarial;  

1 membro indicado pelo grupo ou associação de empresários instalados do SUPERA; 

3 membros indicados pelo Prefeito do Campus da USP Ribeirão Preto;  

2 membros indicados por entidades representantivas dos trabalhadores na área de saúde e 

biotecnologia; 

2 membros indicados por instituições privadas de ensino superior ou por Institutos de Pesquisa; 

1 membro indicado pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo;    

Deliberações:  

pela maioria simples de votos dos presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade em caso de 

empate.  

Competências: 

Aprovar o regimento interno da FIPASE;  

Aprovar o Plano Estratégico da Instituição;  

Aprovar o orçamento anual da Fundação;  

Propor ao Prefeito Municipal, em lista tríplice, para nomeação, os nomes da Diretoria Executiva da 

FIPASE;  

 

 

Regimento Interno da SUPERA Incubadora 

Estrutura: 

Conselho Consultivo;  

Comitê Técnico Científico;  

Gerência;  

Conselho Consultivo  

 

Composição:  

1 representante da FIESP e suplente;  

1 representante do CIESP e suplente;  

1 representante da USP e suplente;  

1 representante da FIPASE e suplente;  

1 representante do hemocentro e suplente;  

1 representante da Prefeitura Municipal e suplente;  

1 representante dos incubados e suplente; 
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Competências: 

Dentre outras (...) 

Definir as diretrizes gerais para a elaboração dos editais de seleção dos interessados em ingressar na 

incubadora;  

Comitê Técnico Científico 

 

Composição:  

Diretor técnico da FIPASE; 

Gerente de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da FIPASE;  

Coordenador do NIT da FIPASE;  

Representante da AUSPIN;  

Representante do CIESP;  

 

Competências:  

Julgar o potencial tecnológico inovador das propostas apresentadas pelas empresas interessadas em se 

incubar a SUPERA, em termos de conformidade com o edital, considerando especialmente os aspectos 

técnico-científico, econômico e mercadológico.  

Gerência 

Exercido pelo Gerente de Novos Negócios 

 

Competências: 

Dentre outras(...) 

Servir de agente articulador entre as empresas incubadas, o SEBRAE-SP, a USP, PMRP, FIPASE, e 

instituições envolvidas com a atividade da incubadora e o meio empresarial em geral. 

 

Análise dos convênios e outros instrumentos de parceria  

FINEP – Instrumento contratual nº 0106006800 

Base normativa: Lei nº 8.666/93; Decreto nº 93.872/86; Instrução Normativa nº 01/97 da Secretaria 

do Tesouro Nacional.  

Objeto: transferência de recursos financeiros para execução do Projeto intitulado “Avaliação da 

Estratégia de Implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto”.  

Valor: R$ 363.610,00 

- R$ 250.000,00 (FINEP)  

- R$ 113.610,00 (recursos não financeiros – FIPASE) 

Intervenientes: Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado 

de São Paulo (SCTDET); Universidade de São Paulo (USP); Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

(PMRP); Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).  

 

Convênio nº 22/13 – SDECT  

Base normativa: Decreto nº 54.654/2009  

Objeto: Transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto de implantação do Centro de 

Capacitação em Software de Ribeirão Preto  

Partícipes: SDECT/SP x FIPASE 

Valor do Convênio: R$ 343.762,54 

R$ 138.987,42 (Estado); R$ 204.775,12 (Conveniada) 
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Obrigações ESTADO (Cláusula terceira, I) Obrigações FIPASE (Cláusula terceira, II) 

a. Repassar recursos financeiros à Conveniada; 

b. Acompanhar e supervisionar a execução do 

Projeto objeto do Convênio;  

c. Dar apoio institucional para solução de 

problemas que possam ocorrer na execução do 

projeto; 

d. Analisar e aprovar as prestações de contas dos 

recursos financeiros transferidos;  

 

a. executar, direta ou indiretamente, o Projeto;  

b. aplicar os recursos recebidos do Estado; 

c. submeter à aprovação do Estado a proposta de 

alteração do Plano de Trabalho; 

d. implantar, se for o caso, a infraestrutura 

necessária à plena utilização dos bens adquiridos 

com os recursos do convênio;  

e. responsabilizar-se pela guarda e manutenção 

dos bens eventualmente adquiridos com recursos 

do convênio; 

g. colocar à disposição do Estado a 

documentação referente à aplicação dos 

recursos;  

i. prestar contas das aplicações dos recursos 

financeiros decorrentes do Convênio (i);  

k. encaminhar ao Estado os relatórios técnicos 

de acompanhamento do projeto.  

Controle e fiscalização Apenas indicação dos servidores (SDECT e 

FIPASE) encarregados pelo controle e 

fiscalização 

Plano de Trabalho  Elaborado com base na Lei 8.666/93.   

 

Convênio Processo USP 2017.1.5702.1.0 

Base normativa: Lei 8.666/93; Lei 10.973/04   

Objeto: gestão administrativa do SUPERA.  

Partícipes: USP, PMRP, FIPASE  

Sem repasse de recursos financeiros 

Metas: 

(...) Dentre outras,  

Realizar a prospecção e seleção de empresas para serem residentes do Parque;  

Implantar o projeto de desenvolvimento na área afetada;  

Realizar a concessão de áreas do Parque às empresas selecionadas 

Obrigações da USP 

Dentre outras (...) 

Promover, em conjunto com a entidade gestora, ações que apoiem a implantação, consolidação, e 

manutenção do Parque;  

Zelar pelo desenvolvimento do projeto científico-tecnológico do Parque;  

Apoiar a colaboração entre Empresas Residentes e grupos de pesquisa da USP, observada a 

normatização própria da universidade;  

 

Obrigações da entidade gestora 

Dentre outras(...) 

Responsabilizar-se pelas atividades desenvolvidas em função da gestão administrativa do Parque;  

Promover, em conjunto com a USP, a colaboração entre Empresas Residentes e grupos de pesquisa, 

observada a normatização própria;  

Promover, em conjunto com a USP, ações que apoiem a implantação, consolidação e manutenção do 
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Parque;  

Responder pelas atividades administrativas e operacionais do Parque, cabendo-lhe cumprir e fazer 

cumprir as decisões, diretrizes e normas estabelecidas pelo Conselho Estratégico, bem como 

Regimento Interno;  

Realizar a prospecção e seleção de empresas para serem residentes do Parque, observados os critérios 

de seleção definidos pelo Conselho Estratégico do Parque;  

Realizar com o apoio da USP o processo de concessão de uso das áreas do Parque para as empresas 

selecionadas após homologação pelo Conselho Estratégico;  

Elaborar, encaminhar e executar projetos visando à captação de recursos não reembolsáveis para 

consolidação, expansão e manutenção do Parque; 

Obrigações da PMRP 

Prover os recursos necessários para a permanência da equipe técnica suficientemente qualificada na 

FIPASE. 

Coordenação do convênio 

A responsabilidade de Coordenação Técnica e Administrativa do Convênio caberá ao Conselho 

Estratégico do Parque;  

No âmbito da USP, a responsabilidade pelo acompanhamento das atividades objeto do convênio caberá 

à AUSPIN, e no âmbito da PMRP, ao Secretário de Planejamento e Gestão Pública.  

 

Convênio nº 03/2015 – SDECT  

Base normativa: Lei 8.666/93  

Objeto: Expansão das Atividades Laboratoriais do Supera – Centro de Tecnologia, junto ao Arranjo 

Produtivo Local de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos (EMHO).  

Partícipes: SDECT/SP x FIPASE 

Valor do Convênio: R$ 2.077.420,00 

Obrigações ESTADO (Cláusula terceira, I) Obrigações FIPASE (Cláusula terceira, II) 

b. Supervisionar a execução do objeto do convênio, 

de responsabilidade técnica da Fundação;  

c. Adquirir equipamentos para expansão das 

atividades laboratoriais;  

 

 

b. Executar sob sua inteira e total 

responsabilidade técnica a parte que lhe cabe do 

objeto da cláusula primeira;  

d. Colocar à disposição da Secretaria a 

documentação referente ao desenvolvimento das 

atividades, permitindo a mais ampla fiscalização 

do desenvolvimento do projeto;  

e. Encaminhar à Secretaria os relatórios técnicos 

de acompanhamento do Projeto; 

Controle e fiscalização Não menciona 

Plano Executivo  Objetivos, justificativa, metas, metodologia, 

plano de ação físico-financeiro.  

 

Minuta do Termo de Fomento do Edital de Chamamento Público SDE-CDRT nº 001/2020 

(Anexo III) 

 

Base normativa: Lei 13.019/2014; Decreto Estadual  
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Objeto: a ser utilizado para celebração de parcerias com entidades que se enquadrem no conceito de 

OSC do art. 2º, I do MROSC 

Valor: -  

Obrigações Estado (I) 

a. acompanhar, supervisionar e fiscalizar a 

execução do objeto do termo (a);  

b. prestar apoio necessário e indispensável ao APL 

para que seja alcançado o objeto da parceria (b);  

c. repassar ao APL os recursos financeiros 

previstos para a execução do objeto da parceria (c);  

d. manter em seu sítio eletrônico a relação das 

parcerias celebradas e dos respectivos planos de 

trabalho;  

f. instituir Comissão de Monitoramento e 

Avaliação (CMA), por ato de autoridade 

competente, a ser publicado no DOE;  

 

Obrigações APL (II) 

a. executar, direta ou indiretamente, sob sua 

exclusiva responsabilidade, o objeto da parceria;  

b. apresentar relatórios de execução do objeto e 

da execução financeira (b);  

g. responsabilizar-se pela contratação de pessoal 

e pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários etc relacionados à execução do 

objeto.  

Gestor da Parceria (cláusula terceira) 

I. acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 

da parceria;  

II. Informar indícios de irregularidades na gestão 

dos recursos;  

III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise 

da prestação de contas final;  

IV. Realizar atividades de monitoramento, 

devendo estabelecer práticas de 

acompanhamento e verificação no local das 

atividades desenvolvidas;  

VII. Realizar checagem do cumprimento das 

metas da política pública, verificando a 

coerência e veracidade das informações 

apresentadas nos relatórios gerenciais;  

Paragrafo primeiro. (designa servidor como 

gestor) 

Monitoramento e avaliação de resultados (cláusula 

quarta)  

- Os resultados alcançados com a execução do 

objeto da parceria devem ser monitorados e 

avaliados sistematicamente por meio de 

relatórios técnicos emitidos por responsável 

designado pelo Secretário da SDE em ato 

próprio;  

 

 

Comissão de Monitoramento e Avaliação (cláusula 

quinta) 

I. homologar o relatório técnico de 

monitoramento e avaliação de que trata o artigo 

59, do MROSC (I);  

II. avaliar os resultados alcançados na execução 

do objeto da parceria e fazer recomendações 

para o atingimento dos objetivos perseguidos 

(II);  

IV. emitir relatório conclusivo sobre os 

resultados alcançados no período, contendo a 

nota da parceria, avaliação das justificativas, 

recomendações, críticas e sugestões;  

Cessão e administração de bens públicos (cláusula 

sétima) 

- durante o período de vigência da parceria, 

poderão ser destinados à entidade bens públicos 

necessários ao cumprimento do objeto.   

Prestação de Contas (cláusula oitava) 

- “observando-se o Capítulo IV da Lei federal nº 

13.019, de 31 de julho de 2014, o artigo 8º do 

Decreto estadual nº 61.981, de 20 de maio de 
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2016” 

Denúncia e rescisão (cláusula décima primeira) 
- “havendo indícios fundados de malversação do 

recurso público, a SDE deverá instaurar TCE”;  

Responsabilizações e sanções (cláusula décima 

terceira) 

- previstas no artigo 73 do MROSC 

 

Termo de Convênio nº 03/2020 

Base normativa: minuta não apresenta fundamentação normativa  

Objeto: Implementação de complexo laboratorial para a realização de testes diagnósticos da infecção 

pelo novo coronavírus.   

Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

 

- R$ 199.982,50 (Justiça Federal)  

- R$ 78.074,48 (Justiça Estadual) 

- R$ 221.943,02 (Recursos federais) 

 

Obrigações – Convenente (PMRP) 

 

- Realizar o repasse de recursos financeiros à 

conveniada;  

- Acompanhar, fiscalizar e auditar o Convênio 

através do departamento de avaliação e controle da 

Secretaria da Saúde;  

- Acompanhar a execução do objeto conveniado de 

acordo com as metas definidas no Plano de 

Trabalho;  

- Dar suporte técnico às equipes que realizarão os 

testes diagnósticos;  

- Disponibilizar responsável técnico do laboratório 

municipal para emissão dos laudos oficiais dos 

exames realizados;  

- Definir o protocolo de solicitação de exames para 

as Unidades de Saúde; fluxo de encaminhamento 

das amostras ao laboratório; retirada e distribuição 

dos insumos necessários para a coleta e realização 

dos exames.  

Obrigações – Conveniada (FIPASE) 

 

- Facilitar à Convenente o acompanhamento e 

fiscalização dos serviços prestados;  

- Acatar as normas e regulamentos da Secretaria 

de Saúde;  

- Prestar contas, nos termos da legislação em 

vigor, da utilização de recursos repassados;  

- Firmar termo de parceria com as empresas 

Incubadas que realizarão o diagnóstico;  

- Celebrar termo de trabalho voluntário com 

todos os envolvidos;  

- Atender às obrigações de ordem técnica e 

operacional estabelecidas e pactuadas no plano 

de trabalho;  

Plano de trabalho Menciona na cláusula segunda, item 2.1.  

Fiscalização, acompanhamento, avaliação, controle 

e auditoria 

A ser realizado pelos órgãos competentes da 

Secretaria Municipal de Saúde (item 6.1.)  

 

Prestação de Contas Deverá ser feita nos termos da Instrução 

Normativa vigente do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (item 7.1.) 

Denúncia e rescisão  Cláusula nona 

 

Minuta do Contrato – Edital de Seleção 146/2020 
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Base normativa: Lei 8666/93 

Objeto: Concessão de uso para a Cessionária de sala situada no prédio do SUPERA Parque 

2.1. A Cessionária utilizará a sala especificada na CLÁUSULA PRIMEIRA, única e exclusivamente 

para o objetivo de (...), visando dessa forma, desenvolver atividades de base científica, sendo campo 

para atuação de pesquisadores e bolsistas, dentre outras atividades relacionadas à CT&I, conforme 

descrito em seu Plano de Negócio. 

(...) 

 

6. Da obrigação geral da Cessionária:  

(...) 

6.1.1. Utilizar a sala descrita na CLÁUSULA PRIMEIRA, única e exclusivamente para sede 

administrativa e operacional de sua empresa.  

(...) 

6.1.2.1. Apresentar à CEDENTE uma cópia do convênio de cooperação acordado entre o 

CESSIONÁRIO e qualquer laboratório, grupo de pesquisa ou pesquisadores, toda vez que ocorrer 

atividade de parceria entre esta e as Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisas Públicas, conforme 

norma definida pelas respectivas ou outras entidades. 

6.1.2.2. Apresentar à CEDENTE planejamento de investimentos da empresa na geração de novas 

tecnologias e/ou PD&I pelo período em que ocupar o espaço no Supera Parque; 

6.2. A não apresentação dos relatórios descritos nesta cláusula, poderá levar à rescisão contratual, se 

for de vontade da CEDENTE. 

 

7. Das obrigações da Cedente 

(...) 

7.1.3. Prestar serviços individualizados à CESSIONÁRIA, como: 

7.1.3.1. Dar suporte, à CESSIONÁRIA, para a elaboração de projetos para captação de recursos junto 

às agências de fomento; 

7.1.3.2. Orientar a CESSIONÁRIA no registro de sua propriedade industrial e intelectual; 

7.1.3.3. Apoiar a CESSIONÁRIA na identificação de pesquisadores e tecnologistas que possam 

colaborar no aprimoramento tecnológico de seus produtos e serviços; 

7.1.3.4. Apoiar a CESSIONÁRIA no processo de licenciamento de produtos junto aos órgãos 

governamentais; 

 

Análise dos editais  

Edital de Chamamento Público SDE-CDRT nº 001/2020 

 

Base normativa: Decreto n° 54.654/2009; Lei 13.019/2014; Decreto 61.981/2016; Decreto 

59.215/2013.  

Objeto: seleção de entidades representativas dos APLs devidamente reconhecidos pelo Edital de 

Reconhecimento e Recadastramento de Arranjos Produtivos Locais (...), bem como de entidades 

representativas das cadeias dos Polos de Desenvolvimento, para a celebração de parcerias com o 

Estado de São Paulo, com repasse de recursos financeiros, tendo por finalidade atingir um ou mais 

objetivos estabelecidos no artigo 1° do Decreto n° 54.654/2009.  

Documentação de habilitação: apresentação de Plano de Trabalho e documentos exigidos de acordo 

com o previsto na Lei 13.019/2014; Decreto 61.981/2016 e/ou Decreto 59.215/2013. 

 

7.1.  Itens financiáveis  

- Obras de reparo em imóvel de propriedade da entidade;  

- Aquisição de equipamentos, maquinários, mobiliários e softwares;  

- Programas de capacitação, de treinamento e de transferência de tecnologia;  

- Estudos de viabilidade técnica e econômica para subsidiar a implantação dos projetos referidos nos 

incisos anteriores;  

- Desenvolvimento de soluções de base tecnológica associadas à melhoria de produtos ou processos 
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para a cadeia beneficiada em parceria com ICTs.  

 

Comissão Julgadora  

8.1. O processo de seleção previsto pelo Edital 

será realizado pela Comissão Julgadora de 

Análise Técnica, constituída pela Rede Paulista 

de Arranjos Produtivos Locais 

Critérios de Seleção (critérios de avaliação) 

I – Importância econômica e social do projeto 

para a região e para o APL ou Polo de 

Desenvolvimento 

01. Antecedentes, contexto e diagnóstico do 

problema para a região do APL;  

02. Justificativa do Projeto, evidenciando de que 

forma o projeto contribuirá para a solução do 

problema;  

 

II – Impacto econômico do Projeto 

03. Número de empresas beneficiárias de modo 

direto;  

04. Expectativa de melhoria econômica dos 

beneficiários;  

05. Sustentabilidade econômica do proponente a 

partir do projeto, devendo ser evidenciado a 

contrapartida da entidade e a sustentabilidade do 

projeto posterior ao encerramento;  

 

III – Adequação e compatibilidade do orçamento 

aos objetivos, atividades e metas propostas  

06. Compatibilidade dos investimentos, 

objetivos e metas;  

 

IV. Setores priorizados 

07. Estar inserido em setores do programa de 

Polos de Desenvolvimento do Governo do 

Estado;  

 

V. Contrapartida 

Porcentagem da contrapartida em relação ao 

valor total do Projeto;  

 

 

 

FIPASE – Concorrência 04/2020 (Processo 146/2020) 

Base normativa (“Regência e regime”):  

Leis 8666/93, 8.883/94 e alterações;  

Tipo de licitação: concorrência;  

Regime de execução: arts. 40; 45, §1º, IV, da Lei 8.666/93;  

Classificação das propostas: Maior oferta   

Objeto: Edital de Concorrência para seleção de empresas de base tecnológica para ocupação das salas 

no Centro de Negócios do SUPERA Parque  

Prazo de vigência do Contrato: 24 meses, prorrogável por período de 12 meses, até o limite de 60 

meses.  

Critérios da qualificação técnica  
Nota Peso 
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6.3.1 – Possuir, no quadro geral dos sócios e empregados, pelo menos um 

dos níveis de formação acadêmica, abaixo descritos, concluídos ou em 

andamento, em curso legalmente reconhecido e correlacionados ao objeto 

social da organização e do empreendimento proponentes:  

a) 40% (quarenta por cento) com nível de graduação em Instituto de 

Ensino Superior;  

b) 12% (doze por cento) com nível de pós-graduação;  

 

0 ou 1 2 

6.3.2 - Ter recebido ou ser interveniente de recursos oriundos do CNPq, 

FINEP, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social), FAPs (Fundação de Amparo à Pesquisa) ou de órgãos de fomento 

federais, estaduais ou de organização de fomento internacionais, em um 

período de até sessenta meses anteriores à data do pedido de 

enquadramento, para projetos de desenvolvimento ou pesquisa de 

produtos e serviços ligados ao objeto social da empresa;  

0 ou 1 1  

6.3.3. - Ter recebido aporte de capital, advindo de aceleradoras, fundos de 

investimento, investidores anjo, empresas de venture capital, ou 

investidores de capital de risco; 

0 ou 1 2 

6.3.4 - Possuir, em nome da empresa ou de um dos sócios, ao menos uma 

patente, registro de software, de direito autoral ou Certificado de Proteção 

de Cultivar, relacionado ao objeto social da empresa cuja concessão tenha 

ocorrido nos sessenta meses anteriores à data do pedido de 

enquadramento, que não sejam coincidentes com o objeto do inciso 

anterior; 

0 ou 1 1 

6.3.5 - Ter depositado, em nome da empresa ou de um dos sócios, ao 

menos um pedido de patente, um pedido de registro de software, de direito 

autoral ou Proteção de Cultivar, relacionado ao objeto social do 

empreendimento, nos sessenta meses anteriores à data do pedido de 

enquadramento, que não sejam coincidentes com o objeto do inciso 

anterior; 

0 ou 1 1 

6.3.6 - Ser residente em ou ser egressa há até trinta e seis meses de 

incubadora de empresas de base tecnológica; 0 ou 1 1 

6.3.7 - Apresentar histórico de investimentos da empresa na geração de 

novas tecnologias e/ou PD&I nos últimos trinta e seis meses; 0 ou 1 2 

6.3.8 - Apresentar histórico de cooperação com universidades e institutos 

de pesquisa nos últimos trinta e seis meses; 0 ou 1 2 

6.3.9 - Identificação de oportunidades para a USP Ribeirão Preto em 

projetos de pesquisa e desenvolvimento e transferência de tecnologias; 0 ou 1 2 

6.3.10 – Plano de Negócios e Modelo de Negócios, conforme ANEXO II, 

sendo julgadas as viabilidades mercadológicas, financeiras, gerencial e 

caráter inovativo. 

0 a 10 1 

Proposta comercial 

Deverá constar: 

- Identificação da sala pretendida 

- Valor ofertado, em reais, por metro quadrado 

- Valor total a ser pago mensalmente 

Avaliação qualificação técnica  

(...) 

8.3.3. Serão consideradas classificadas as empresas que obtiverem o total geral de pontos igual ou 

superior a 14 (quatorze), condição essa para que os membros da Comissão de Licitação possam dar 

prosseguimento à fase seguinte. 

8.3.4. As empresas que obtiverem pontuação inferior ao mencionado no item 8.3.6 serão consideradas 

desclassificadas, sendo-lhes devolvido pelos membros da Comissão de Licitação, devidamente lacrado, 

o ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL. 

(...) 

8.3.6. A pontuação máxima que pode ser obtida é de 24 (vinte e quatro) pontos. 

8.3.7. Serão desclassificadas as empresas que apresentarem propostas em desacordo com os termos do 
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Edital ou que não apresentarem o Plano de Negócios ou que tiverem soma do item 8.3.5 inferior a 14 

(quatorze). 

8.3.8. Finda a 1ª fase, constarão na ata as empresas habilitadas e classificadas para a 2ª fase (avaliação 

envelope “B” PROPOSTA COMERCIAL). 

 

Avaliação Proposta comercial  

9.4. Em havendo mais de uma empresa interessada em uma mesma sala, decidir-se-á pela empresa que 

apresentar proposta de maior valor. 

9.4.1. Havendo participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com enquadramento 

comprovado conforme item 5.3.2.2, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar 123/2006. Nesse caso, as microempresas e empresas de pequeno porte com preços 

iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores à proposta mais bem classificada (desde que esta não seja 

de ME's ou EPP's) podem apresentar nova proposta que cubra a proposta mais bem classificada. 

9.4.2. Verificando-se valores iguais nas propostas de ME's ou EPPs, que estejam enquadradas na 

situação anterior, a primeira a apresentar oferta será a que obtiver maior pontuação na qualificação 

técnica; em havendo novo empate na pontuação, realizar-se-á sorteio. 

9.5. Em havendo empate no valor apresentado, será vencedora aquela que obtiver maior pontuação na 

qualificação técnica; em havendo novo empate na pontuação, realizar-se-á sorteio. 

 

Edital 01/2020 (Processo 05/2020) 

Base normativa: Não menciona.  

Objeto: Seleção de propostas para o SUPERA Incubadora  

 2. Etapas da seleção:  

- Inscrição e assessment (inscrição no processo de seleção; curso empreende na SUPERA; Avaliação 

inicial (qualificação das inscrições); Entrevistas comportamental e de negócios com os proponentes; 2ª 

Avaliação (avaliação dos perfis empreendedores)).  

- Supera Experience: três meses de imersão para estruturação dos negócios, período no qual os 

proponentes assinarão um Contrato de Cessão de uso e Prestação de Serviços com vigência de 3 (três) 

meses.  

- Proposta de incubação: Entrega da proposta de incubação.   

- Demoday Supera: apresentação da proposta à Banca Avaliadora convidada, que poderá ser formada 

por representantes do Comitê Técnico Científico da FIPASE, membros do Conselho Consultivo da 

SUPERA, Consultores ad hoc, empreendedores incubados, especialistas da área etc.  

- Avaliação final e contratação: apreciação do Conselho Consultivo da SUPERA Incubadora; 

divulgação dos aprovados no processo seletivo; Assinatura dos contratos e início do Programa 

SUPERA de incubação.  

 

2.1.3. Avaliação inicial (Qualificação das inscrições): 

a. Viabilidade do negócio: produto, mercado, escalabilidade, financeira, e operacional.  

b. Alinhamento com os objetivos da incubadora: “a única exigência neste critério é de que o projeto 

tenha base tecnológica, isto é, baseie seus produtos e serviços no domínio intensivo do conhecimento 

científico e tecnológico (...)”.  

c. Caráter inovador: Os projetos submetidos serão avaliados conforme definição do Manual de Oslo, 

segundo a qual “inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”.  

2.3. Proposta de incubação: serão avaliadas pela Equipe da SUPERA e por consultores especializados 

convidados, conforme os seguintes critérios: potencial de mercado; grau de inovação do 

produto/serviço; solução e proposta de valor; relevância do problema; viabilidade do negócio; equipe; 

qualidade da proposta (modelo de negócios); viabilidade das fontes de receitas e estrutura de custos.  

2.5. Avaliação final das propostas e contratação: o desempenho geral é calculado de acordo com: a. 

Desempenho na Etapa de Inscrição e Assessment; b. Desempenho no Supera Experience; c. 

Desempenho da proposta de incubação; d. Desempenho no Demoday Supera.  

(...) 
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2.5.2. condição necessária para a divulgação dos aprovados no processo seletivo é a apreciação do 

Conselho Consultivo da SUPERA Incubadora.  
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https://docs.google.com/forms/d/1NMXBhXbkO6Chfk0vI4G_MV4yxIQwPRQtLUE8f8dfHTY/viewanalytics 1/9

Nome completo do(a) participante

9 respostas

Cooperação no SUPERA Parque:
pesquisa de mestrado da FGV Direito SP
9 respostas

Carolina Caliari Olive…
Gustavo Cadurim de…

João Francisco Pele…
Luiz Ricardo Brito Ri…

Mayb Fiats Andrade
Miriam V Lourenço

Rodrigo Alberto Zam…
Sandra R.…

0

1

2

1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%)

2 (22,2%)2 (22,2%)2 (22,2%)

1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%) 1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%) 1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%) 1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%) 1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%) 1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%)
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Nome da(s) empresa(s) representada(s)

9 respostas

Kimera Biotecnologia

In Situ Terapia Celular

Santa Martha Agro Ltda

Polo Trial

Veritas Biotecnologia LTDA

Lipid

Yosen Nanotechnology

Nanosens Ltda

Liftyou - Uplift

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

9 respostas

Declaro que entendi os
objetivos, riscos e benefícios de
minha participação nesta
pesquisa, e que concordo em
participar.

100%

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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https://docs.google.com/forms/d/1NMXBhXbkO6Chfk0vI4G_MV4yxIQwPRQtLUE8f8dfHTY/viewanalytics 3/9

Qual o vínculo da sua empresa com o SUPERA?

9 respostas

O que te motivou a ingressar no SUPERA?

9 respostas

Você tem ou já teve algum vínculo com a USP?

9 respostas

Incubação compartilhada
Incubação presencial
Incubação virtual
Centro de Negócios
Empresa associada
Empresa graduada
Outros

11,1%

11,1%

55,6%

22,2%

Infraestrutura
Rede de relacionamentos
(networking) com outras
empresas
Localização do Parque
Mentoria

11,1%

11,1%

77,8%

Sim, aluno de graduação/pós
graduação
Sim, professor
Sim, funcionário administrativo
Sim, outros tipos de vínculo
Não

11,1%

11,1%

77,8%
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Você ou algum colaborador da sua startup já trabalharam em outra
empresa vinculada ao SUPERA?

9 respostas

A sua empresa já elaborou produtos em parceria com outras empresas
vinculadas ao SUPERA?

9 respostas

A parceria mencionada na pergunta anterior foi formalizada em contrato?

9 respostas

Sim
Não44,4%

55,6%

Sim
Não55,6%

44,4%

Sim
Não
Não se aplica

55,6%

44,4%



04/05/2021 Cooperação no SUPERA Parque: pesquisa de mestrado da FGV Direito SP
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A sua empresa fornece produtos para outras empresas vinculadas ao
SUPERA?

9 respostas

A sua empresa adquire produtos de outras empresas vinculadas ao
SUPERA?

9 respostas

Sim
Não

22,2%

77,8%

Sim
Não55,6%

44,4%
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O fornecimento e/ou compra de produtos mencionados nas duas
perguntas anteriores conta com algum tipo de exclusividade? (por
exemplo, a sua empresa se compromete a comprar um componente
eletrônico apenas de uma determinada startup vinculada ao SUPERA)

9 respostas

A sua empresa já firmou joint ventures, contratos de venture capital ou
outros acordos semelhantes com outras empresas vinculadas ao SUPERA?

9 respostas

Sim, temos contrato com
cláusula de exclusividade
Sim, mas a exclusividade
ocorre de maneira informal (não
está no contrato)
Não há qualquer tipo de
exclusividade
Não se aplica

44,4%

55,6%

Sim
Não

100%
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Como você avalia a importância da interação com outras empresas do
SUPERA para que a sua empresa produza inovação tecnológica?

9 respostas

De que modo a interação com outras empresas do SUPERA ajuda a sua empresa
a produzir inovação tecnológica? (opcional)

7 respostas

Minha empresa é da área da saúde animal, no Supera existem outras empresa dessa
área e a interação poderia ser importante na distribuição dos produtos, que muitas
vezes, pode ter clientes em comum

A cooperação com outras empresas do parque é sempre enriquecedora, podendo
melhorar os produtos já ofertados ou até mesmo o desenvolvimento de novos
produtos em colaboração

Embora ainda não tenhamos interação com outra empresa do Supera essa ação
pode ajudar ambas as empresas a se alavancar.

Superar barreiras semelhantes.

Troca de experiencia, agregando valor ao nosso produto ou serviço, fornecendo
materiais e reagentes...

Por meio do compartilhamento de ciência e tecnologia de ponta

Nenhuma importância
Pouca importância
Media importância
Alta importância

22,2%

33,3%

44,4%
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Como você avalia o nível de interação geral da sua empresa com outras
empresas vinculadas ao SUPERA? (compra e venda de produtos; parcerias
em PD&I; compartilhamento de ideias, soluções, técnicas de PD&I e
estratégias comerciais etc.)

9 respostas

O quão importante para a sua empresa é ter informações prévias sobre
uma potencial empresa parceira antes de fechar um negócio dentro do
SUPERA?

9 respostas

Nulo
Baixo
Médio
Alto

22,2%

33,3%

44,4%

pouco importante
razoavelmente importante
muito importante
não se aplica

66,7%

33,3%
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No caso de surgir um conflito com outra empresa do SUPERA, a quem
você recorreria para auxiliar na questão?

9 respostas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Política de
Privacidade

Equipe do SUPERA (FIPASE,
NIT)
Uma terceira empresa (de
confiança de ambas as partes)
Judiciário

100%

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/1NMXBhXbkO6Chfk0vI4G_MV4yxIQwPRQtLUE8f8dfHTY/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

