
Do paper 
à nota fiscal
Descubra como a 
pesquisa pode 
transformar e gerar 
novos negócios.



Quem somos?
Ecossistema de inovação orientado à pesquisa, 
desenvolvimento em genômica e inteligência artificial 
aplicados à saúde, agropecuária e meio ambiente, que integra 
governo, academia, empresas e sociedade civil.
A sede está localizada em Guarapuava e conta com cerca de A sede está localizada em Guarapuava e conta com cerca de 
300 pesquisadores do Paraná e de outros estados, e 23 
instituições voltadas às áreas de pesquisa desenvolvidas pelo 
Vale do Genoma.

Objetivo
Ser um polo de startups ligadas à pesquisa 
genômica e proporcionar melhoria na qualidade de 
vida das pessoas.



Governança 
do Vale do Genoma:
Centro de Inovação no Agronegócio (CIAG)

Cilla Tech Park (CTP)

Fundação Araucária (Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná) (FA)

Instituto para Pesquisa do Câncer (IPEC)

Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI)

Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia (FSNT)



Como 
tudo começou: 
A criação do 
Vale do Genoma
O governo do estado tem enfatizado a construção 
de um Paraná moderno e inovador, com ênfase no de um Paraná moderno e inovador, com ênfase no 
desenvolvimento regional ancorado em ecossistemas de 
inovação.  Neste contexto a SETI e a Fundação Araucária 
(FA) planejaram ações integradas ambicionando uma 
solução sociotécnica que busca uma melhor mobilização 
e integração, com foco na criação de riqueza e bem-estar, 
tendo como áreas prioritárias definidas a Agricultura e 
Agronegócio, Biotecnologia e Saúde, Energias 
Inteligentes, Cidades Inteligentes, Economia e Saúde.

Para atingir esse objetivo a SETI e a Fundação 
Araucária definiram uma política pública estadual de 
transformação de pesquisas científicas em produtos e 
serviços que beneficiem a sociedade, daí a política 
“do paper à nota fiscal”.



Um case de sucesso dessa política é o 
ecossistema de inovação chamado Vale do 
Genoma, onde mais de 300 pesquisadores da 
área de genômica, com suporte de parque 
tecnológico, incubadoras, aceleradoras e ventures 
trabalham em diferentes projetos visando gerar 
novas tecnologias e novos negócios. 

Conheça 
algumas das empresas
conectadas ao 
Vale do Genoma:

GoGenetic

SDC/Y3K



Para  que o propósito de transformar pesquisas acadêmicas em novos 
produtos e serviços que beneficiarão a sociedade seja atingido, no 
planejamento do Vale do Genoma, as responsabilidades foram divididas em 
3 blocos, identificados como blocos verde, vermelho e azul. 

Um pouco mais 
sobre o Vale do Genoma



PROMOVE O
CONHECIOMENTOPESQUISA

CAPTA
INVESTIDORES

O bloco verde é o responsável 
pela organização e suporte para que 

as pesquisas aconteçam. 

O bloco vermelho é responsável 
por transformar as pesquisas 
desenvolvidas em negócios 

minimamente viáveis, com o apoio 
de incubadoras, aceleradoras e 

demais estruturas. 

O bloco azul onde com o 
investimento do empresariado 
nestes novos negócios permitirá 

que estes se tornem 
empreendimentos com grande 
aceitação pelo mercado.    



A SETI  e a FA têm mobilizado o Sistema Paranaense de 
Ciência, Tecnologia e Inovação com a criação dos NAPI 
(Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação), cujo propósito é 
articular Academia, Empresas, Governo e Sociedade Civil 
Organizada para a coprodução de conhecimento e 
inovação.   Dentre vários NAPIs, em 2020 foi criado o 
NAPI Genômica, que atualmente congrega 
aproximadamente 300 pesquisadores do estado do 
Paraná, além de pesquisadores de outros estados, com 
ampla expertise em saúde humana, agropecuária e meio 
ambiente. Desde sua criação, um dos principais objetivos 
do NAPI Genômica foi, por meio da associação de 
Genômica e Inteligência Artificial, o desenvolvimento da 
Medicina de Precisão, ou Medicina P4 (Preventiva, 
Preditiva, Participativa e Personalizada).Preditiva, Participativa e Personalizada).



A criação de um NAPI destinado especificamente aos 
estudos da genômica oportunizou o desenvolvimento do 
programa GENOMAS-PR, que contará uma base de 
dados genômica de 5.000 pessoas, contemplando dados 
pessoais, de saúde, histórico familiar, religião e o 
sequenciamento genômico de pessoas saudáveis e com 
condições pré-existentes. Este programa será um grande 
atrativo para pesquisadores e empresas utilizarem estes 
dados em seus trabalhos, pois a diversidade de etnias, 
que é bem característica da região centro do Paraná, não 
é observada em outras bases genéticas mundiais.



Conheça duas estruturas que compõe o ecossistema do 
Vale do Genoma e viabilizam o desenvolvimento de 
pesquisas acadêmicas e sua transformação em produtos 
e serviços que irão beneficiar a sociedade.



O Instituto para Pesquisa do Câncer de 
Guarapuava (Ipec) é um instituto de pesquisa 
genômica e plataforma científica em diferentes 
áreas a serviço de pesquisadores e empresas, o 
instituto conta com uma estrutura singular em 
metodologias de abordagem genômica. 

O Ipec é hoje um dos mais bem estruturados O Ipec é hoje um dos mais bem estruturados 
centros de pesquisa genômica do país, com 
tecnologias de sequenciamento genômico em 
larga escala, permitindo várias aplicações, como 
sequenciamento de genomas humanos e de 
outros organismos, exomas completos, painéis 
de genes com mutações ou polimorfismos 
associados a determinadas doenças hereditárias 
e complexas, RNAs, microRNAs e de alterações 
epigenéticas e figura como a plataforma 
científica e tecnológica do Vale do Genoma.



Para apoiar o ecossistema do Vale do Genoma 
na linha do empreendedorismo e 
desenvolvimento de novos negócios foi criado o 
Cilla Tech Park, parque tecnológico de 
Guarapuava e região. A iniciativa reúne atores do 
poder público, privado e do terceiro setor, com o 
objetivo de construir um espaço estimulante e 
criativo, no qual novas e empreendedoras ideias 
surjam e sejam viabilizadas. O parque 
tecnológico de quarta geração foi fundado em 
2020 por um conjunto de 14 organismos, entre 
empresas, universidades e entidades de classe, 
com a intenção de articular a realidade regional a 
agendas globais. O CTP é gerenciado por uma 
associação de direito privado sem fins lucrativos 
e integra um distrito tecnológico responsável por 
absorver demandas locais, mapear recursos e 
estruturar ações de inovação.





O bloco verde é o responsável para que a 
pesquisa aconteça: pesquisa básica (nas 
universidades) e aplicada (ICTs). O 
responsável pela articulação deste bloco é o 
Ipec - Instituto para Pesquisa do Câncer e o 
objetivo aqui é o desenvolvimento de novas 
tecnologias a partir das pesquisas 
acadêmicas. acadêmicas. 

Para avaliar se a tecnologia desenvolvida é 
minimamente viável (MVT), ou seja, avaliar o 
nível de maturidade tecnológica, utiliza-se a 
métrica TRL (Technology Readness Level) 
que possui uma variância de 1 a 9. No bloco 
Verde, quando uma tecnologia atinge a TRL 
6, considera-se que essa já possui 
maturidade suficiente para se transformar 
em um novo negócio, podendo prosseguir 
ao próximo bloco: o bloco vermelho.

Com relação a fonte de recursos para o 
bloco verde, grande parte advém do poder 
Com relação a fonte de recursos para o 
bloco verde, grande parte advém do poder 
público, a partir de políticas públicas que 
incentivam e possibilitam a realização de 
pesquisas de interesse do próprio governo 
que então são executadas por atores 
vinculados ao bloco verde (Instituições de 
Ensino Superior e Institutos de Ciência e 
Tecnologia, por exemplo). Empresas também 
podem contratar serviços e fazer aportes em 
projetos de pesquisa em estágio inicial, como 
uma forma de investimento.

O bloco vermelho é o responsável por 
construir o negócio em si, ou seja, receber 
os projetos iniciados no bloco verde e 
transformá-los em um negócio minimamente 
viável (MVB).

Para que essa etapa aconteça trabalha-se  a Para que essa etapa aconteça trabalha-se  a 
conexão dos pesquisadores com as 
incubadoras, aceleradoras até às venture 
builders. Essas conexões e suporte 
possibilitam que um pesquisador que não 
possui familiaridade com empreendedorismo, 
gestão e estratégia de negócios possa atingir 
o estágio de Empreendedor Minimamente 
Viável (MVE). Nas várias etapas do bloco 
vermelho são realizadas as provas de 
conceito e de valor, geração do produto 
minimamente viável (MVP) e suporte para 
que a empresa consiga superar o vale da 
morte e ter um negócio minimamente viável 
(MVB).

Nos blocos verde e vermelho o ecossistema 

(MVB).

Nos blocos verde e vermelho o ecossistema 
trabalha em um ambiente de cooperação 
onde as estruturas que são disponibilizadas e 
os demais recursos geralmente são 
subsidiados para que a empresa consiga se 
consolidar. Neste bloco o aporte de recursos 
também, na grande maioria, é feito pelo 
poder público, em aportes por projetos ou 
por meio de editais como o Centelha e o 
Sinapse da Inovação.

Nesse bloco são realizadas muitas ações de 
mobilização social, mas principalmente de 
mobilização empreendedora, tais como 
Meetups, Hackathons, Lab de Ideias, Feiras 
de Ideias, Educatech, entre outros.

O responsável pelo bloco vermelho é o Cilla O responsável pelo bloco vermelho é o Cilla 
Tech Park, o parque tecnológico tem o papel 
de conectar as instituições de ensino, o 
poder público e o empresariado regional e 
através dessa junção proporcionar um 
ambiente favorável ao desenvolvimento de 
novos negócios.

O bloco azul é o responsável pela escala, ou O bloco azul é o responsável pela escala, ou 
seja, o estágio de crescimento do negócio. 
O responsável pelo bloco azul é a O responsável pelo bloco azul é a 
Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava (Acig). Neste bloco os negócios 
entram num ambiente de competição e os 
investimentos em sua grande maioria são 
originados do setor privado. Nesse bloco são 
viabilizadas rodadas de investimentos para 
que sejam feitos os aportes necessários para 
que as empresas cresçam de forma rápida.

Rodadas de investimento podem ser séries 
A, B, C e também através de private Equity 
Rodadas de investimento podem ser séries 
A, B, C e também através de private Equity 
ou IPO. Também fazem parte do bloco azul 
ventures diversos para apoiar 
financeiramente e no amadurecimento dos 
processos das empresas. 

Como
tranformamos
pesquisas 
acadêmicas
em negócios de
grande valor
agregadoagregado



Quer conhecer 
mais sobre o Vale do mais sobre o Vale do 
Genoma e fazer parte desse 
ecossistema voltado para 
ciência, tecnologia e 
inovação? Acesse nossos 
materiais complementares e 
nossas redes sociais!

Se tiver interesse, agende Se tiver interesse, agende 
uma visita por este 
mesmo número que você 
recebeu o conteúdo!

(42) 98419-0712

@ctp.br@ipecguarapuava

Produção e conteúdo:


