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a)Acordos oferecendo financiamento inicial (“seed fund”), 
principalmente para intercâmbio de pesquisadores e estudantes 
e para pequenos seminários. Neste caso, o parceiro estrangeiro 
é geralmente uma universidade ou uma instituição de pesquisa.

b)Acordos que oferecem financiamento pleno para projetos 
de pesquisa selecionados pela FAPESP e pela agência ou empre-
sa parceira. Neste caso, o parceiro estrangeiro é geralmente uma 
agência de fomento ou um laboratório industrial de pesquisa.

Alguns dos mais importantes avanços na ciência e no 
desenvolvimento de novas tecnologias, obtidas nos últimos 
anos, são temas de debates durante os Simpósios realizados nas 
várias versões da FAPESP Week.

FAPESP Week
A FAPESP é uma fundação financiada pelo contribuinte 

público que tem a missão de apoiar a investigação em todas 
as áreas do conhecimento dentro do Estado de São Paulo. No 
entanto, a FAPESP está ciente de que a pesquisa de excelência 
pode ser obtida com a parceria entre os pesquisadores brasi-
leiros e os melhores pesquisadores a nível internacional. Por 
isso, estabeleceu parcerias com agências de fomento, empresas, 
ensino superior e organizações de pesquisa em outros países 
conhecidos pela qualidade de suas pesquisas e tem encorajado 
os cientistas financiados por seus subsídios para desenvolver 
ainda mais a sua colaboração internacional.

Os simpósios denominados FAPESP Week têm sido a maior 
expressão do esforço em aproximar esses pesquisadores. Em 
2018, a Fapesp organizou duas edições de FAPESP Week em 
Bruxelas, na Bélgica, e nos Estados Unidos, em Nova York.

Na Bélgica, o evento foi organizado pela FAPESP em 
parceria com as organizações belgas F.R.S.-FNRS, o Departa-
mento de Economia, Ciência e Inovação (EWI), a Fundação de 
Pesquisa – Flanders (FWO) e a Wallonie-Brussels International 
(WBI), na cidade de Bruxelas. Nos Estados Unidos, a FAPESP 
teve como parceiros a City University of New York (CUNY) e o 
Wilson Center.

“O potencial em termos de cooperação científica entre a 
Bélgica e o Brasil é enorme”, disse Arnaud Goolaerts, diretor 
administrativo de pesquisa do Fundo Nacional para Pesquisa 
Científica (F.R.S.-FNRS), da Bélgica, na sessão de abertura da 
FAPESP Week Belgium, no dia 8 de outubro.

“Este é um evento importante por abrir avenidas de coope-
rações científicas e representar uma primeira demonstração do 
sucesso da colaboração entre a CUNY e a FAPESP. É certamente 
o início do que poderá ser uma parceria extraordinária”, disse 
Chase F. Robinson, presidente da City University of New York 
(CUNY), na abertura da FAPESP Week New York.

São Paulo, 31-12-2018
A Administração.

Pesquisa em Genômica Aplicada a Mudanças Climáticas, junto 
com a Embrapa.

A chamada conjunta da FAPESP e Shell para a instalação de 
um Centro de Pesquisa em Engenharia em Novas Energias, com 
foco no desenvolvimento de investigações em pesquisas sobre 
Portadores Densos de Energia, Armazenamento Avançado de 
Energia, Conversão de Metano em Produtos e Ciência Compu-
tacional de Materiais, conforme descrito no edital, teve quatro 
propostas selecionadas.

Na área de Portadores Densos de Energia, foi aprovada a 
proposta do Instituto de Química da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Para as pesquisas sobre Armazenamento 
Avançado de Energia, foi aprovada proposta da Faculdade de 
Engenharia Química da Unicamp. Na área de Conversão do 
Metano em Produtos a proposta aprovada foi a do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN / SDECTSP e em Ciência 
Computacional dos Materiais foi aprovado o projeto do Instituto 
de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP).

Com a Embrapa, a FAPESP firmou parceria para a implanta-
ção do Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada às Mudanças 
Climáticas, com sede na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), que foi formalmente constituído em 13 de dezembro, 
em evento na sede da Fundação.

O Centro tem como missão gerar ativos biotecnológicos que 
aumentem a resistência de plantas à seca e ao calor e trans-
ferir tecnologias ao setor produtivo. Utilizando estratégias de 
genômica e genética e ferramentas como engenharia genética e 
edição de genomas e estudos de microbiomas, o Centro vai criar 
e gerir pipelines de melhoramento genético e de biotecnologia 
agrícola para a geração de plantas transgênicas, geneticamente 
editadas, entre outras atividades.

Novos Centros estão em fase final de contratação, a exem-
plo do Centro de Pesquisa em Engenharia em Reservatórios e 
Gerenciamento de Produção de Petróleo, em parceria com a 
Equinor (antiga Statoil), do Centro de para o controle de doenças 
que afetam a cana-de-açúcar, a ser constituído com a Usina São 
Martinho, e do Centro com a Koppert, para pesquisas relaciona-
das ao controle biológico de pragas.

A FAPESP buscou, em 2017, empresas parceiras para cons-
tituir CPE em Manufatura Avançada e fortalecer a competência 
da indústria paulista em tecnologias estratégicas como sensores, 
digitalização, IoT, computação em nuvem, entre outras.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
A FAPESP conta com um grande número de acordos com 

agências de fomento, instituições de pesquisa e empresas 
estrangeiras, para selecionar e cofinanciar pesquisas colaborati-
vas. As oportunidades de financiamento relacionadas a cada um 
desses acordos, de um modo geral, são de dois tipos:

Entre os projetos aprovados, 154 pleitearam apoio para a 
Fase 1 do PIPE, de demonstração/validação de uma ideia ino-
vadora, com contrato de financiamento por um período de até 
nove meses. Outros 42, tendo concluído com sucesso a Fase 1, 
tiveram aprovados recursos para a Fase 2, de desenvolvimento 
do projeto. Adicionalmente, 28 empresas que validaram ideias 
com recursos próprios obtiveram financiamento diretamente 
para a Fase 2. Em ambos os casos, o contrato com a FAPESP 
prevê um período de pesquisa de até dois anos.

A FAPESP também apoia iniciativas de desenvolvimento 
industrial e comercial de produtos inovadores – conhecida 
como Fase 3 – por meio de um acordo com a Finep no âmbito 
do Programa PIPE-PAPPE Subvenção. Em 2018, 46 empresas 
obtiveram financiamento por até dois anos para preparar a 
inovação para o mercado.

O programa PIPE prevê que as empresas apoiadas pelo pro-
grama possam também pleitear bolsas para os coordenadores 
dos projetos e para contratar profissionais que darão suporte à 
pesquisa. Em 2018, foram outorgadas 145 bolsas para projetos 
aprovados nas diversas fases do programa, resultado igualmen-
te recorde em relação a anos anteriores.

Em 2018, a FAPESP deu continuidade à parceria iniciada 
no ano anterior com a Secretaria de Governo do Estado de 
São Paulo, nas ações do do PIPE - Pitch Gov, com o objetivo de 
selecionar projetos que propusessem soluções inovadoras para 
as políticas públicas do estado de São Paulo.

Centros de Pesquisa em Engenharia
O modelo de Centros de Pesquisa em Engenharia, criado pela 

FAPESP, é inovador e tem poucos paralelos internacionalmente, 
permitindo que a equipe de pesquisa da empresa se entrose e 
desenvolva uma real colaboração com a equipe da universidade 
ou instituto de pesquisa, dado o longo prazo do contrato.

A FAPESP já criou sete Centros de Pesquisa em Engenharia 
no âmbito do PITE. Cinco deles estavam implantados em 2017: 
o Centro de Pesquisa em Engenharia sobre Química Verde, em 
parceria com a GSK e a Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar); o Centro de Pesquisa em Engenharia sobre Desco-
berta de Alvos Moleculares, também com a GSK e com sede no 
Instituto Butantan; o Centro de Pesquisa Aplicada ao Bem-Estar 
e Comportamento Humano, junto com a Natura e o Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo (USP); o Centro de Pes-
quisa em Engenharia para Inovação em Gás Natural, com o BG 
Group-Shell, na Escola Politécnica da USP, e o Centro de Pesquisa 
em Engenharia voltado ao desenvolvimento de motores a com-
bustão movidos a biocombustíveis, em parceria com a Peugeot-
-Citröen e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Outros dois foram constituídos em 2018: o Centro de Inova-
ção em Novas Energias, em parceria com a Shell, e o Centro de 

e cofinanciados por estas. O Programa tem como objetivo 
intensificar o relacionamento entre universidades/institutos de 
pesquisa e empresas, por meio da realização de projetos de 
pesquisa cooperativos.

O PIPE – Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas – apoia 
a execução de pesquisa científica e/ou tecnológica em micro, 
pequenas e médias empresas no Estado de São Paulo. São 
objetivos do PIPE: 1) Apoiar a pesquisa em ciência e tecnologia 
como instrumento para promover a inovação tecnológica e o 
desenvolvimento empresarial e aumentar a competitividade das 
pequenas empresas; 2) Incrementar a contribuição da pesquisa 
para o desenvolvimento econômico e social; 3) Induzir o aumen-
to do investimento privado em pesquisa tecnológica; 4) Possibi-
litar que as empresas se associem a pesquisadores do ambiente 
acadêmico em projetos de pesquisa visando à inovação tecno-
lógica; 5) Contribuir para a formação e o desenvolvimento de 
núcleos de desenvolvimento tecnológico nas empresas e para o 
emprego de pesquisadores no mercado.

O PIPE completou 21 anos de existência. Em 2018, foram 
contratados 270 novos projetos e 145 bolsas a eles vinculadas, 
num investimento total de R$ 78 milhões, incluindo os valores 
relativos às bolsas. O PIPE dá suporte a empreendedores que 
querem transformar conhecimento em novos produtos ou servi-
ços e, com frequência, fomenta a inovação em uma etapa crucial 
e de alto risco, que é o seu nascimento. A cada três meses, um 
novo edital é lançado pela Fundação, em busca de projetos em 
fases iniciais do desenvolvimento tecnológico.

Na Fase 1, são contempladas propostas de pesquisa de 
caráter inicial, voltadas para demonstrar a viabilidade técnica 
e comercial de inovações que despontam a partir da solução de 
um problema de pesquisa – o limite de financiamento é de R$ 
200 mil por até nove meses.

Já a Fase 2, com até dois anos de duração, destina-se ao 
desenvolvimento da proposta de pesquisa propriamente dita, 
podendo chegar, por exemplo, à construção de um protótipo – e 
oferece até R$ 1 milhão por iniciativa. A Fase 3, de que a FAPESP 
participa com parceiros – até hoje, com a Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep) –, tem como objetivo o desenvolvimento 
final da inovação e sua comercialização pioneira.

Em 2018, o Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em 
Pequenas Empresas (PIPE) bateu o quinto recorde consecutivo 
em número de projetos contratados e em valores totais desem-
bolsados. Foram contratados 270 novos projetos submetidos por 
240 startups, pequenas e médias empresas (30 delas tiveram 
mais de um projeto apoiado no período). O desembolso total 
com o programa no período foi de R$ 78 milhões, incluindo as 
bolsas vinculadas.
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