
bioPmed – geração de sinergias e estímulo à inovação e à 

competitividade em empresas do ramo da saúde 

Nome Polo de inovação na área de biomedicina e tecnologias médicas 

Objetivo 

Estimular atividades inovadoras por meio da promoção de interações, 

compartilhamento de facilidades e troca de conhecimentos entre 
diferentes empresas e instituições de pesquisa concentradas em um setor 

e região geográfica, a fim de contribuir efetivamente para a transferência 
de tecnologias, networking e disseminação de conhecimentos entre seus 

membros. 

Público-alvo 
Empresas e instituições de pesquisa e desenvolvimento (P&D), sendo 
78% pequenas e médias empresas 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Biotecnologia e tecnologias médicas 

Justificativa 

A prática surgiu no contexto do Parque Bioindustrial Silvano Fumero, 
criado por iniciativa da Região do Piemonte, na Itália, visando promover 

o renascimento do território (Canavese), que após crise econômica 

enfrentou elevado índice de desemprego. Baseia-se no princípio de que é 
possível gerar sinergias por meio da aglomeração geográfica e 

convergência de diferentes instituições de pesquisa e empresas que 
atuam em áreas similares e muitas vezes sobrepostas e de que serviços 

compartilhados podem ter forma flexível, confiável e de eficiente de 

apoio. 

Escopo geográfico Piemonte – norte da Itália 

Ano de 

implementação 
2009 

Descrição dos 

serviços e atividades 

realizados 

Fundação: o polo foi constituído por meio de acordo formal entre 80 
membros de comunidade de empresas, 03 universidades e diferentes 

centros de pesquisa, fundações e associações da área de ciências da 

saúde.  

Governança: é baseada na construção comunitária, compartilhamento 
de infraestrutura, desenvolvimento de ações por meio de grupos de 
trabalho e forte orientação global. O polo é coordenado pelo órgão gestor 

– o Parque Bioindustrial – e conta também com Comitê Coordenador, 

Assembleia Geral e Comitê Internacional. 

Produtos e serviços: projetos de P&D, estudos e pesquisas de 
viabilidade, avaliação as capacidades tecnológicas, compartilhamento de 
soluções de fornecimento, plano de negócios, entre outros. O polo facilita 

a entrada de empresas no mercado italiano e atua como organização de 

apoio ao desenvolvimento e implementação de P&D ou de iniciativas 



comerciais e industriais para pequenas empresas e startups. 

Resultados e 
evidências 

disponíveis 

 Produção de mais de 40 projetos de P&D e estudos de viabilidade, 

envolvendo mais de 60 diferentes organizações; 

 Relação com mais de 10 projetos financiados pela UE; 

 Criação de comunidade de cerca de 400 organizações; 

 Desenvolvimento de parcerias com autoridades locais, centros de 
treinamento e empresas; 

 Premiação em janeiro de 2013 como categoria bronze em Excelência 

de Gestão de Clusters, pelo Secretariado Europeu de Análise de 

Clusters (ESCA – European Secretariat for Cluster Analysis). 

Instituição Executora 

Nome Parque Bioindustrial Silvano Fumero (Bioindustry Park Silvano Fumero) 

País Itália 

Setor Tecnologia 

Clientes 
Indústrias, laboratórios e centros de pesquisa com foco no campo de 

ciências da saúde. 

Tamanho 
Em 2011, o volume de negócios do Parque alcançou € 5,027 milhões e a 

estimativa total é a de que 500 empregados estão envolvidos no sistema. 

Instituições Parceiras 

Nome 
Autoridade Local da Região de Piemonte; União Europeia; Redes de 
Parques Tecnológicos. 

Setor Governo local; Organização Internacional; Associações de representação. 

Papel 

Instituição executora: 

 Interface entre o instituições regionais, autoridades e membros; 

 Papel de inspiração, coordenação e oferta de produtos e serviços 

customizados. 

Região de Piemonte: apoio técnico e operacional. 

União Europeia: suporte técnico e financeiro. 



Associações: integração de experiências e apoio a ações de networking. 

Análise de Aplicabilidade 

Replicação 

Trata-se de iniciativa que depende da reunião de capacidades locais em 
determinado território, bem como de acesso a recursos de rede 

internacional. No contexto local é necessário reunir recursos como: 

 Articulação política: necessidade de envolvimento de atores 
públicos que atuam como fonte de financiamento, suporte técnico e na 

viabilização de ambiente mais favorável à inovação e ao 

empreendedorismo; 

 Infraestrutura de ponta: requisito para garantir a capacidade de 
atração de empresas, pesquisadores, investimentos, etc., considerando 

o elevado grau de internacionalização dos setores intensivos em 
conhecimento; 

 Capacidade de coordenação: clusters são baseados na atuação em 

rede e na cooperação entre diferentes parceiros a fim de se obter 

ganhos mútuos. É necessária a organização de associações e outras 
formas de coordenação para se superar problemas de ação coletiva. 

 Dimensão internacional: considerando que as estratégias e políticas 

de inovação são muitas vezes construídas em escala global, práticas 
similares à apresentada devem considerar a importância de se 

desenvolver rede de parceiros internacionais, a fim de manter padrão 

de competitividade e networking globais. 

O Sebrae vem desenvolvendo inciativas de apoio à parques tecnológicos 

e arranjos produtivos, bem como implementa projeto de cooperação 
internacional com a região Marche na Itália, que tem foco em redes de 

serviços tecnológicos especializados. São iniciativas convergentes à essa 
iniciativa do bioPmed e que merecem serem cotejadas. 

Conclusão 

A prática demonstra que a identificação e investimento em longo prazo 

em setores do futuro, tal como as áreas de biomedicina e tecnologias 

médicas, é uma importante ferramenta de desenvolvimento local, que 
pode ter aplicação transversal e gerar externalidades positivas na 

economia, estimulando a inovação e o empreendedorismo.  

No Brasil, o Sebrae desenvolve iniciativas que visam aproximar as 
pequenas empresas a centros de pesquisa e inovação, como o Sebraetec, 
além de oferecer soluções para conglomerados de micro e pequenas 

empresas, e pode desempenhar papel fundamental neste processo, seja 

como fornecedora de suporte técnico e como articuladora de pequenas 
empresas com atores públicos, instituições de pesquisa e grandes 

empresas. No entanto, faz-se necessário identificar setores com potencial 
similar no país, fomentando a cooperação e a mentalidade global entre 

os atores envolvidos. 

 


