
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO 

 

Núcleos de Inovação Tecnológica da SES/SP 
participam do evento Investe SP Saúde: Propostas do 

Estado de São Paulo para inovação em saúde no Brasil 
 

Na quarta-feira (12/08), aconteceu o Seminário “Propostas do Estado de São 

Paulo para Inovar a Saúde no Brasil”, realizado pela Investe São Paulo – 

Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, ligada à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O seminário reuniu empresários, especialistas e membros do governo para 

discutir inovações em saúde no Estado e nacionalmente, dentro de cinco 

painéis de temáticas distintas. 

 

De acordo com Márcio França, vice-governador e secretário de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. “O 

desenvolvimento de São Paulo também é o do Brasil. Esse seminário inaugura 

uma nova forma de pró-atividade da Investe São Paulo, responsável pela 

atração de investimentos para o Estado, ao reunir representantes de todas as 

frentes da saúde e engajá-las na busca de novos caminhos para o 

desenvolvimento desse setor de extrema importância e com potenciais locais 

diversos”. 



 
Vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio 

França, em sua fala de abertura do Seminário Propostas do Estado de São Paulo para Inovar a Saúde no 
Brasil. 

 

O presidente da Investe São Paulo, Juan Quirós, falou de estratégias adotadas 

pela agência para exploração dos potenciais locais dentre os quais destacou a 

viabilização de investimentos na cadeia produtiva do setor privado, como o de 

máquinas e equipamentos médicos e hospitalares, serviços, insumos e 

fármacos, contribuindo para consolidar a liderança do Estado no setor. 

 

“É preciso cada vez mais identificar e remover os entraves que comprometem a 

competitividade dessa cadeia, propondo medidas para promover o aumento da 

produtividade das empresas e melhorar o desempenho exportador dos 

produtos paulistas”, completou Quirós. 



 

Presidente da Investe São Paulo, Juan Quirós, em sua fala de abertura do Seminário Propostas do 
Estado de São Paulo para Inovar a Saúde no Brasil. 

 

A Secretaria de Estado da Saúde foi representada pelo coordenador de 

Serviços de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho que destacou o trabalho realizado 

pela SES/SP no processo de institucionalização dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica dos Institutos de Pesquisa de sua pasta. Além disso, Reple 

moderou o primeiro painel com o tema “As novas oportunidades na área da 

saúde – cadeia de fornecedores para o Estado”. 

Nos demais painéis foram discutidos: Painel 2 “Os desafios para transformar o 

Estado de São Paulo em um polo inovador em saúde, o Vale do Silício da 

Inovação em saúde e as ações de empreendedorismo (startups) como solução 

para o setor”; Painel 3 “Linhas de fomento para pesquisa e inovação no setor 

da saúde”; Painel 4 “Experiência internacional sobre as melhores práticas em 

inovação no setor da saúde” e Painel 5 “– Plataforma Digital de Parcerias do 

Governo do Estado de São Paulo e os novos modelos de gestão para o setor 

da saúde”. 
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