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117 anos de existência

Sociedade Anônima, cujo sócio 
controlador é o Governo do 
Estado de São Paulo, por meio 
da Secretaria da Fazenda

Criar e aplicar soluções 
tecnológicas para aumentar a 
competitividade das empresas 
e promover a qualidade de 
vida. 

O IPT



12 Centros Técnicos

CTMNE
Tecnologia Mecânica, 

Naval e Elétrica

NT–MPE
Suporte às Pequenas 
e Médias Empresas

BIONANO
Biotecnologia, 

Nanotecnologia e Micro 
manufatura

CT-OBRAS
Tecnologia de Obras 

de Infraestrutura

CTMM
Tecnologia em 

Metalurgia e Materiais

CT-GEO
Tecnologias 

Geoambientais

CT-FLORESTA
Tecnologia de Recursos 

Florestais

CT-METRO
Metrologia Mecânica, 
Elétrica e de Fluidos

CQUIM
Química e  

Manufaturados

CIAM
Tecnologia da Informação, 
Automação e Mobilidade

CETAC
Tecnologia do 

Ambiente Construído

LEL
Laboratório de 

Estruturas Leves



• Programa de Apoio Tecnológico às 

MPMEs

• Rede Paulista do Sibratec – extensão

 Projetos com subvenção



Programa de Apoio Tecnológico às MPMEs

(Objetivo: contribuir para o aumento da competitividade das MPMEs

paulistas) 

 PROGEX – Adequação de Produto para o Mercado

Externo

 QUALIMINT – Qualificação de Produtos  para o  

Mercado Interno

 GESPRO – Gestão do Processo Produtivo

 PRUMO – Projeto Unidades Móveis

 PROLIMP – Produção mais  limpa



Programa de Apoio Tecnológico às MPMEs

 PPA 2016  - 2019 (Orçamento do Estado) 

 Atendimentos às empresas com subsídio financeiro não 

reembolsável de no máximo 90% e contrapartida de no mínimo 

10% pela MPME atendida

 Média empresa: faturamento < R$90 milhões/ano

 Financiadora: SDECTI

 Operacionalização ágil e desburocratizada

 Contrato global entre a SDECTI e o IPT, e

 Contrato individual entre IPT e a empresa

Financiamento: Fontes de recursos Governo do ESP



Rede Paulista do Sibratec – extensão

Financiamento: Fontes de recursos Governo Federal

 Financiadora: Finep / MCTI 

 Entidades executoras : IPT e CTI

 Operacionalização, modalidades de atendimentos 

subsidiados  e critérios iguais ao Programa do Estado

 Convênio Finep / IPT:    até  2017 



PROGEX – Programa de Apoio 

Tecnológico à Exportação

Programa de apoio tecnológico para adaptar

um produto às exigências de mercado

externo definido, quanto à:

 Atendimento às normas  técnicas 

internacionais

 Pré-qualificação  ou qualificação técnica 

para certificações internacionais 

(superação de exigências técnicas )

 Adequação de embalagem

 Redução de custos

 Design

Setores atendidos: praticamente todos



Óleos essenciais e produtos cosméticos 

orgânicos e ecológicos

Ação do Progex

 Adequação tecnológica de produtos para

atendimentos à legislação ANVISA e à

legislação européia, conforme regulamento nº

1223 (CE) de produtos cosméticos

Resultados

Esfoliante Corporal 

Açai / Chocolate

Creme para Pernas

 Exportação de  cosméticos para a rede de lojas 

francesa Le Bon Marché Rive Gauche. 

 Abertura de novos mercados como o Canadá, EUA, 

Emirados Árabe e Austrália.

http://www.ikove.com.br/produto/creme-para-as-pernas/
http://www.ikove.com.br/produto/creme-para-as-pernas/
http://www.ikove.com.br/produto/esfoliante-corporal-acai-chocolate/
http://www.ikove.com.br/produto/esfoliante-corporal-acai-chocolate/


Problemas 

Excesso de manuseio para abrir a 

portinhola

Quebra do sistema de encaixe

Design

Ações do PROGEX

Design mais moderno da portinhola

Sistema de fixação em policarbonato  

Sistema de abrir somente com uma leve batida,

evitando contaminação



Ações do PROGEX
Adequação às normas internacionais para 

atender às indústrias do petróleo

Ensaio hidrostático

Ensaio de tensão aplicada e medição

de resistência elétrica antes e após a

execução do ensaio hidrostático

Resultados

Viabilização de fornecimento para a 

indústria do  petróleo 

Aumento de faturamento

Isolante entre segmentos de mangueira para proteção 

elétrica



Exemplos de adequações de produtos na área de 
Bens  de Capital (para marcação CE)

Colheitadeira 

Tear

Pneu

Kmach

Coextrusora



Exemplos de adequações de produtos na área da 
saúde ( para marcação CE)

Válvula cardíaca de 

pericárdio bovino 
Conjunto odontológico

Aparelho de Anestesia 

Bomba  de infusão Berço aquecidoCadeira de Rodas

Cama hospitalar

Divisórias de Leito

hospitalar



Contribuição do PROGEX - Impacto Setorial

Fonte: Abimo

Equipamentos médico-hospitalares e odontológicos

em US$ milhões

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

317 395 441 525 580 542 633 707 775

2013

737

2014

775

2015

645

Nº de  empresas do setor em SP: ~ 160

Nº de  empresas atendidas pelo Progex:~ 110



Contribuição do PROGEX – Impacto setorial
Setor da Indústria de Equipamentos para Panificação

 Evolução das exportações de máquinas e equipamentos 

do  setor de Panificação:

 2003  - US$30.000,00                                

 2014 - US$25 milhões       

Nº de  empresas do projeto setorial de exportação: 19 

Nº de  empresas atendidas pelo Progex: 13 (68%)



QUALIMINT - Adequação de produtos para o 

mercado  interno

 Atender aos diferentes níveis de exigências para a 

comercialização de produtos no País

Agências reguladoras (Anvisa, Anatel, etc.)

Certificação Nacional (INMETRO)

 Exigências legais

 Exigências de grandes clientes

Petrobras, Embraer, Ind. Automobilística, Siemens, Alstom, 

etc. (características de qualidade e  desempenho específicos)

 Exigências de clientes (mercado  em geral)

Atendimento às normas ABNT

Preços mais competitivos

Embalagens

Design

outros



Fita elétrica para construção 

civil/decoração 

Ações do Qualimint

Adequação às normas ABNT quanto aos ensaios:

• Resistência elétrica 

• Tensão elétrica e tensão elétrica de longa           

duração

• Resistência de isolamento à temperatura 

ambiente e à  70 ºC

• Propagação de chama

• Dobramento e alongamento

• Marcação na isolação

Exemplo de inovação 

QUALIMINT

 Entrada de novo produto no mercado

 Aumento de qualidade do produto

 Atendimento às  normas técnicas

Indicadores de inovação



GESPRO - Gestão do processo 

produtivo

 Ações voltadas às questões que envolvam fluxo de processos 

produtivos

 Esta modalidade não contempla técnicas de fabricação e sim  o   

gerenciamento dos insumos, materiais, métodos e outros recursos

que envolvam a produção em termos de melhoria da capacidade

produtiva

 Ações preliminares ou complementares à aplicação das demais

modalidades  de atendimento tecnológico



Exemplos de Gestão e  de Adequação de produtos 
na  área de cosméticos / higiene



Gestão do Processo Produtivo

Ações

 Aprimoramento do planejamento de 

materiais e produção, focando 

melhor gestão dos pedidos 

urgentes e controle da capacidade 

produtiva 

Resultados

 Eliminação dos atrasos de produção

 Atingimento de um patamar satisfatório de 

gerenciamento do fluxo produtivo

Melhoria nos indicadores, como: fluxo de 

caixa,  venda e gestão dos pedidos 

urgentes

Equipamentos para laboratórios

de análises clínicas



Prumo

As UM, operadas por um engenheiro e 

um técnico, vão até o chão de fábrica, 

para resolver, in loco, os problemas 

tecnológicos da empresa, quanto  às  

matérias-primas, processos e produtos 

acabados. Setores: Plástico, borracha e 

cerâmica

UM – Unidades Móveis 

Veículos dotados de equipamentos 

laboratoriais portáteis dedicados a 

setores específicos. .



Exemplo de atendimento 

PRUMO Plástico

Problemas
Artefato com superfície brilhante

Definição da resistência mecânica do artefato

Ações do Prumo
Indicação de aditivos para tornar o artefato 

compatível com a  solicitação dos clientes

Sugestão de produção em  outras cores

Ensaios físico-químicos (resistência mecânica)

Correção de parâmetros de processo

Resultados
Aumento do faturamento na  ordem de 5 vezes 

no período de um ano

Início de Exportação indireta para países da 
Europa

Mangueiras p/piscina



Exemplo de atendimento 

PRUMO Plástico
Problemas

Bolhas no  bico das seringas

Pontos escuros nas seringas brancas

Ações do Prumo
Introdução de agentes nucleantes para 

eliminação  de bolhas 

Alteração dos  parâmetros do  processo  

de  injeção (temperatura, pressão, etc.)

Sugestão de aditivos de  limpeza das 

máquinas 

Resultados
Exporta atualmente para Colômbia e  

Uruguai.

Negociação de exportação  indireta para a 

França

Seringas em PP para 

aplicações 

Veterinárias



Ações tecnológicas  voltadas a produtos e processos visando contribuir 

nas questões ambientais ( aumento de eficiência no uso de matérias-

primas, água e energia; minimização de geração de resíduos, 

reciclagem, etc)

. 

5 - PROLIMP – Produção mais  Limpa

Exemplo de atendimento 

Cera ecológica para

prancha de surf

Ação do PROLIMP 

Desenvolvimento de  formulações de cera 

ecológica para atender às baixas,  médias e altas 

temperaturas da água.

Resultado

Aprovação de cinco formulações de cera ecológica, 

menos agressiva ao  meio  ambiente, em 

substituição ao  produto existente  no  mercado, 

feita com parafina convencional,  à base de  

petróleo.      



Obrigado!

Contato:

Carlos Daher Padovezi 
E-mail: padovezi@ipt.br 
(11) 3767-4411

Núcleo de Atendimento Tecnológico à MPE

Mari Tomita Katayama
E-mail: katayama@ipt.br
tel:  (11) 3767-4204


