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A FAPESP

� Missão: apoiar a pesquisa no ESP em 
todas as áreas do conhecimento
– Início em 1962

� Desembolso em 2018: R$ 1,2 bilhões
– 24.026 projetos de pesquisa
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� Bolsas ( 2.800 IC; 2.500 M Sc; 4.000 Dr Sc; 2.000 Pós Doc; 800 outras);

� Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico:
CEPIDs – 11 anos; Temático – 5 anos; Jovem Pesquisador – 4 anos;
Auxílio Regular – 2 anos.
______________________________________________________________

� Centros de Engenharia – 10 anos com apoio
Fapesp/Empresa/Instituição-Sede;

� PITE – Pesquisa Colaborativa com Empresas
Microsoft, Agilent, Braskem, Oxiteno, SABESP, VALE, Natura, Petrobrás,
Embraer, Padtec, Biolab, Cristalia, Whirlpool, Boeing;

� PIPE – Pesquisa para Inovação na Pequena Empresa: 4 Chamadas anuais
� PIPE/PAPPE Subvenção – em parceria com a FINEP.



Collaboration dimension 
#1:FAPESP’s research collaboration 

connections

48/11/2019
RandD-in-São Paulo-

chbc20180313.pptx; © C.H. 
Brito Cruz e Fapesp 



O Sistema de CTI do Estado de 
São Paulo, 2017

financiamento-pesquisa-sp--chbc20180903.pptx; © C.H. Brito Cruz e Fapesp 



Fapesp Indicadores de CT&I 6



Brasil, São Paulo, Brasil fora de São 
Paulo, 2014

desafios-c-t-sp-20171002.pptx
7

Brasil São PauloBrasil sem São Paulo



Recursos de empresas contratados
para apoio a projetos de pesquisa 

em universidades

fapesp10-EN-20130225-USC.pptx; © C.H. Brito Cruz e Fapesp 



Empresas filhas da Unicamp: 604 
firmas ativas, >30.000 empregos, 
receitas anuais > R$ 4,8 bilhões
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University-Business research collaboration in 
the state of São Paulo, Brazil

RandD-in-São Paulo-chbc20180313.pptx; © C.H. Brito Cruz e Fapesp 10
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Main partners

Petrobras
Novartis
Pfizer
Roche
GSK
IBM
Vale/ITV
Merck
Eletrobras
AstraZeneca
Fibria
Westat
Janssen
Embraer
Bayer
Monsanto
Agilent
Braskem
Boehringer 
Ingelheim
Sanofi
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CICLO DE VIDA DE UMA 
STARTUP E A 
CONCEITUAÇÃO DE 
PESQUISA E INOVAÇÃO



PIPE
PAPPE Desenvolve SP

Ehá intersecção entre as agências, 
podendo ocorrer 

concomitantemente subvenção, 
empréstimo e investimento

SP Ventures

http://gsm.ucdavis.edu/sites/main/files/file-
attachments/big_bang_nov_12_v.pdf 

PIPE 
Empreendedor



Pesquisa e desenvolvimento 
experimental (P&D)

“Pesquisa e desenvolvimento experimental 
(P&D) compreendem trabalho criativo
realizado em base sistemática com o 
objetivo de ampliar o estoque de 
conhecimento, incluindo conhecimento do 
homem, cultura e sociedade, e o uso desse
estoque de conhecimento para divisar
novas aplicações”

Fonte: FRASCATI MANUAL 2002 – ISBN 92-64-19903-9 – © OECD 2002 13



Pesquisa e desenvolvimento 
experimental (P&D)

� “O termo P&D cobre três atividades: pesquisa básica, 
pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental:
– Pesquisa básica é trabalho teórico ou experimental realizado

primariamente para adquirir novo conhecimento dos fundamentos
subjacentes a fatos e fenômenos observáveis, sem ter em vista 
qualquer particular aplicação ou uso.

– Pesquisa aplicada também é investigação original realizada com  o 
objetivo de adquirir novo conhecimento. É, contudo, dirigida
primariamente para um objetivo específico prático.

– Desenvolvimento experimental é trabalho sistemático, baseado em
conhecimento existente obtido em pesquisa e/ou experiência prática, o 
qual é dirigido para produzir novos materiais, produtos ou dispositivos, 
para instalar novos processos, sistemas e serviços, ou para melhorar
substancialmente aqueles já produzidos ou instalados”.

14
Fonte: FRASCATI MANUAL 2002 – ISBN 92-64-19903-9 – © OECD 2002
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O Quadrante de Pasteur
(D. Stokes, 1997)

PasteurBohr

Relevância para aplicações imediatas
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Fonte: Stokes, O Quadrante de Pasteur, ed. da Unicamp, 2005

Edison



Inovação, segundo Schumpeter

� Produzir: combinar materiais e forças
� Inovar: produzir outras coisas, ou as 

mesmas coisas de outra maneira, 
combinar diferentemente materiais e 
forças, enfim, realizar novas combinações
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Inovação tecnológica

� Inovação Radical (Disruptiva):
– Origina novos mercados e
novos modelos de negócios;
– Altera as bases de competição existentes;
– Geralmente é do tipo “technology push” 

17
Adaptado de Clayton Christensen

Steven Sasson holding the original
digital camera prototype (Credit: Steve
Kelly/Kodak)

US 4131919A de 20/05/1977

Características Técnicas 

3,6 kg
0.01 megapixels
23 seg de processamento 



Inovação tecnológica

� Inovação Incremental: 
– Atende as necessidades dos clientes 
em mercados já estabelecidos;

– Aumenta a margem de lucro e 
melhora a qualidade do produto;

– Geralmente é do tipo “marketpull” 

18
Adaptado de Clayton Christensen



Pesquisa/Inovação

� Pesquisa é esforço, inovação é resultado.
Relação não linear

� “Research is the transformation of money 
into knowledge. Innovation is the 
transformation of knowledge into money.”

Geoffrey Nicholson, former research and 
development director at 3M

19
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O PROGRAMA PIPE



Pesquisa para inovação tecnológica

� PIPE – Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa
– Projetos de pesquisa desenvolvidos em pequenas empresas (até 250 

empregados)

� PITE – Parceria para Inovação Tecnológica
– Projetos de pesquisa desenvolvidos em parceria entre instituições de 

pesquisa paulistas e empresas localizadas no Brasil e no exterior

� CPE – Centro de Pesquisa em Engenharia
– Programas de pesquisa voltados para desafios de médio e longo 

prazos com alto impacto científico e tecnológico

21
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Pesquisa Inovativa na Pequena
Empresa: PIPE

� Lançado em 1997
� Objetivo

– Apoiar o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou 
tecnológica, a ser executada em pequenas empresas 
sediadas no Estado de São Paulo, que tenham bom 
potencial de retorno comercial ou social

• Aumento da competitividade da empresa

• Estimular a criação de “cultura de inovação
permanente” e de postos de trabalho de 
pesquisadores nas empresas
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Pesquisa Inovativa na Pequena
Empresa: PIPE

� Pesquisa na pequena empresa
– Recursos destinados a solucionar um problema de 

pesquisa

– Potencial de retorno comercial

� Condições
– Não se exige contrapartida
– FAPESP pode analisar proposta de empresa a constituir
– Até R$ 200.000 + R$ 1.000.000 por projeto (duas fases)
– Pesquisador principal deve ser vinculado à empresa (e 

demonstrar experiência e competência na área do 
projeto, não necessariamente formação acadêmica)
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- Único programa da FAPESP que não leva em conta a titulação 
(e sim a experiência e capacitação) do proponente;

- Requer dedicação predominante do proponente ao projeto (ideal = 
40h/semana; mínimo = 24 horas/semana);

- O projeto deve ser desenvolvido predominantemente na empresa
(não na Universidade);

- É possível submeter o projeto sem ter a empresa constituída;

- Pequena empresa: até 250 funcionários;

- Resultados esperados: Postos de Trabalho e ICMS

Importantes Particularidades do PIPE
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� Estudo de viabilidade
� Recursos por projeto =  R$ 200.000 

(inclusive bolsas, mas não RT e BC)
� Possibilidade de sub-contratar até 1/3 do 

esforço, inclusive consultoria
� Duração de 9 meses

FASE I

Pesquisa Inovativa na Pequena
Empresa: PIPE
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Pesquisa Inovativa na Pequena
Empresa: PIPE

� Realização do projeto
� Recursos até R$ 1.000.000 (inclusive 

bolsas, mas não RT e BC)
� Sub-contratar até 1/2 do esforço, 

inclusive consultoria
� Duração de até 2 anos

FASE II



A Fase I é obrigatória? 

� É possível solicitar a Fase II diretamente.

� O proponente terá que demonstrar que a Fase I já 

foi realizada (obrigatório). 

� Igualmente é necessário o Plano de Negócios + 

Canvas (obrigatórios) e a duração é de até 24 

meses.

Não!
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Itens Financiáveis no Programa PIPE

• Material Permanente: máquinas e equipamentos. 
Para propostas da FASE 1 materiais permanentes só são concedidos em condições 
excepcionais.

• Material de Consumo: itens de uso exclusivo no projeto de pesquisa

• Serviços de terceiros: somente os do tipo especializado e de curta duração, 
não podendo ultrapassar 1/3 do valor total na FASE 1 e 50% do valor total na FASE 2.

• Despesas de Transporte e Diárias para atividades diretamente ligadas à realização 
da pesquisa proposta

• Bolsa de Pesquisa Pequenas Empresas - requer 40 h/sem de dedicação ao projeto (ver 
regras em http://www.fapesp.br/7090)

• Bolsas do Programa de Capacitação Técnica – PAs individualizados e adequados ao 
nível solicitado

Insumos e máquinas de produção, pesquisa de mercado e infra estrutura da empresa não são financiáveis 
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Pesquisa Inovativa na Pequena
Empresa: PIPE

� Desenvolvimento e comercialização 
pioneira do produto

� Não financiada apenas pela FAPESP
� Parcerias: FINEP: PAPPE/PIPE

Acordos de Cooperação

FASE III
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Pesquisa Inovativa na Pequena
Empresa: PIPE

� até R$ 1.000.000,00  - 24 meses de prazo de 
execução; 

� Recursos: 100% FINEP ;
� Salários é item financiável;
� Bolsa PE e MP são itens não financiáveis;
� Não há BC e IE

FASE III – Subvenção
Demanda Expontânea – todas as áreas do conhecimento



� Treinamento dos lideres das empresas e 
dos projetos para focalizarem (ou 
refocalizarem) seus modelos de negócios
– Quem são os clientes?
– Proposta de valor persuasiva?
– Modelo de negócio sustentável e escalável?
– Otimizar a proposta para Fase 2 do PIPE
– Mentores experimentados

31

PIPE Empreendedor
Programa de Treinamento em Empreendedorismo de Alta Tecnologia



PIPE Empreendedor   
www.fapesp.br/pipe/empreendedor

� Modelo de Negócio
https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

� Vídeo Strategyzer - Da Ideia ao Modelo de 
Negócios  

www.youtube.com/watch?v=wwShFsSFb-
Y&list=PLTZNT3Bcgb3-KaBCUY-V0yfMj54UsrELb

� Curso Online:  How to build a startup - Steve Blank

www.youtube.com/playlist?list=PLEKYx_qOGsaz3rLfTYx-
C9ImAR-C0avNa

32
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Quatro editais por ano

� Anunciado em jornais de  ampla circulação, 
estaduais e regionais

� Antes do “deadline”
- Reunião na Fapesp para orientação 

sobre projetos
� Apoio CIESP, ANPEI, SIMPI e outras 

organizações às pequenas empresas 
interessadas

� Avaliação
- Comitês com pesquisadores de 

empresas e acadêmicos
- Coordenação de Área



Fluxo típico de apresentação de 
projetos, análise e contratação

• Documentação 
completa e 
consistente ?

• (3 semanas)

Autuação

• Existe projeto 
de pesquisa ?

• (4 semanas)

Análise 
preliminar • Designação de 

assessoria
• (5 semanas)

Comitês de 
área

• Verificação de 
consistência

• (6 semanas)

Equipe 
interna • Consulta aos 

assessores 
indicados

• (7 semanas)

Equipe 
interna

34

• Envio aos 
assessores

• (8 semanas)

Equipe interna

• Análise do 
mérito

• (11 semanas)

Assessores (2 ou 
3 por projeto) • Análise e 

discussão
• Recomendação
• (13 semanas)

Reunião dos 
Comitês PIPE

• Entrevista

Equipe interna
• Documentação 

para 
contratação

Proponente + 
Empresa



O andamento

� Relatórios das fases 1, 2 e 3
� Acompanhamento, Visitas Técnicas
� Relatórios finais (RC e RDE)

35



Distribuição dos projetos PIPE 
em São Paulo, 2019

36

Até junho/2019 o PIPE apoiou 2.198 projetos de 1.497 empresas em 145 cidades paulistas







Startups promissoras em muitas
áreas

39

Automação, IoT, fotônica, inteligência
artificial, controle biológico, agricultura
de precisão, genômica, materiais
inteligentes, equipamentos médicos etc.



Omnisys: São Caetano
Radares, 250 funcionários

Parceiros:

Unicamp

IPT; USP

ITA; FEI

CTA; IPqM

CLA, INPE

40

fapesp-pesq-inovacao-20160228.pptx; © C.H. Brito Cruz e Fapesp 



41
original gentilmente cedido pela Gerência Comercial da Omnisys Engenharia Ltda.
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Hoobox: da dissertação de 

Mestrado à empresa com 

escritórios na China e EUA, via 

PIPE FAPESP
Carlos Henrique de Brito Cruz

Science Director

São Paulo Research Foundation, FAPESP

fapesp-ibm-20190312.pptx; © C.H. Brito Cruz e Fapesp 438/11/2019



Starting with a MSc dissertation on 

“Cooperative multirobot localization…”..

sp-r-and-d-landscape-chbc20190528.pptx 4420190528



…to an idea….+ funding from FAPESP 

…+IP protection….

sp-r-and-d-landscape-chbc20190528.pptx 4520190528



…ao produto e empresa

sp-r-and-d-landscape-chbc20190528.pptx 4620190528



Hoobox is at J&J Innovation Labs, 

Houston

sp-r-and-d-landscape-chbc20190528.pptx 4720190528



PME em Manufatura Avançada

48

O PIPE esta apoiando um número crescente de projetos em 

automação, Big data, Computação em nuvem, Digitalização, Fotônica, 

Impressão 3D, Inteligência Artificial, IoT, Manufatura aditiva, 

realidade aumentada e Robótica.



https://www.hannovermesse.de/home

https://www.hannovermesse.de/en/exhibition/facts-figures/after-show-report/infographic/



https://iot-analytics.com/top-20-industrial-iot-trends-hannover-messe-2019/
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Parceria para Inovação 
Tecnológica: PITE

� Lançado em 1995
� Objetivo

– Financiar projetos de pesquisa em instituições
acadêmicas ou institutos de pesquisa, 
desenvolvidos em cooperação com 
pesquisadores de centros de pesquisa de 
empresas localizadas no Brasil ou no exterior 
e co-financiados por estas
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Parceria para Inovação 
Tecnológica: PITE

� Parceria universidades/institutos - empresas
– Pesquisa desenvolvida em parceria
– FAPESP financia a pesquisa na universidade/instituto

a fundo perdido - 20 a 70%
– Empresa aporta contrapartida

� Apresentação de propostas
– PITE Demanda espontânea (desde 1995)
– PITE Convênio (desde 2006)
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PITE Convênio: 
chamadas públicas conjuntas

� FAPESP e empresa estabelecem acordo de 
cooperação para lançar chamadas conjuntas
– Temas propostos pela empresa
– Pesquisa exploratória (adequada à Academia)
– Comitê gestor paritário
– Mérito avaliado pela FAPESP (incluindo assessores 

indicados pela empresa)

� Embraer, Natura, Ouro Fino, Oxiteno, Microsoft 
Research, Telefonica, Dedini, PadTec, Ci&T, 
Braskem, Whirlpool, Sabesp, Vale, ETH, Agilent, 
Biolab, GSK...



Embraer-FAPESP: 
P&D para criar um jato inovador

Análise computacional da dinâmica 
dos fluidos (CFD), simulação e testes 
Pesquisa co-financiada pela FAPESP, 
usando várias universidades

54



Ideas migth start as abstractions

fapesp-pesq-inovacao-20160228.pptx; © C.H. Brito Cruz e Fapesp 

55



...then evolve into a concrete idea
that industry can recognize... 

fapesp-pesq-inovacao-
20160228.pptx; © C.H. Brito 

Cruz e Fapesp 

5611/08/2019



Result: FAPESP-Embraer-Poli, USP 
Research Center for Comfort Engineering

p&d-e-inovação-20140331.pptx;chbritocruz
57



Selected FAPESP-Industry Joint 
Research

58

Advanced Molecular Biology
for Health and Agriculture

Lab for Advanced Materials:
IPT – Embraer – Fapesp-BNDES
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Centro de Pesquisa em Engenharia

� Novo instrumento de apoio a pesquisa em parceria 
com empresas

� Desafios de médio e longo prazos (até dez anos)
� Pesquisa com alto impacto potencial, científico e 

tecnológico, em temas escolhidos pela empresa
� Co-financiamento e co-gestão do Centro

– Contrato de 10 anos; partilha de custos 
FAPESP:Empresa:Universidade – 1:1:2

– Vice-diretor é um pesquisador da empresa atuando como 
professor visitante na universidade



Centro de Pesquisa em Engenharia

� Peugeot-Citroen/Unicamp: Biofuel Engines Engineering Research Center; R$ 32 milhões,10 anos

� 10+ Pharmas/SGC/Unicamp/Oxford/Toronto/N. Carolina: Structural Genomics Center @ Unicamp; 
R$ 52 milhões, 5 anos

� GSK/I. Butantan: Engineering Research Center on Target Discovery; R$ 57 milhões, 10 anos

� GSK/UFSCAR: Engineering Research Center on Sustainable Chemistry; R$ 31 milhões, 10 anos

� Shell (British Gas)/USP: Engineering Research Center on Natural Gas; R$ 100 milhões, 10 anos

� Shell (BG)/Unicamp/USP/IPEN: New Energy; R$ 110 milhões, 5 anos

� Natura/USP: Applied Research Center  on Well-being and Human Behavior; R$ 40 milhões

� Embrapa/Unicamp: Agriculture, Gene Editing, Climate Change; R$ 103 milhões, 10 anos

60



FAPESP’s Engineering/Applied 
Research Centers 16/03/2018

1) Peugeot-Citroen/Unicamp: Biofuel Engines Engineering Research Center

2) 10+ Pharmas/SGC/Unicamp/Oxford/Toronto/N. Carolina: Structural Genomics Center @ 
Unicamp

3) GSK/I. Butantan: Engineering Research Center on Target Discovery

4) GSK/UFSCAR: Engineering Research Center on Sustainable Chemistry

5) Shell (British Gas)/USP: Engineering Research Center on Natural Gas

6) Shell (BG)/Unicamp: Dense Energy Carriers

7) Shell (BG)/USP: Computational Materials Sciences

8) Shell (BG)/Unicamp: Advanced Energy Storage

9) Shell (BG)/IPEN: Methane2Products

10) Natura/USP: Applied Research Center on Well-being and Human Behavior

11) Embrapa/Unicamp: Agriculture, Gene Editing, Climate Change

12) Statoil: Oil Reservoirs

13) Koppert: Biological Control

14) Usina S. Martinho: Biological Control for Sugarcane

61



FAPESP-IBM: Centro de Pesquisa em 
Engenharia em Inteligência Artificial

62



Questões

Douglas Zampieri

dzampieri@fapesp.br


