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1. Introdução
Os

programas

estruturados

de

promoção

do

desenvolvimento

regional

baseado

no

empreendedorismo e inovação têm se tornado cada vez mais frequentes numa sociedade que busca
constantemente a evolução econômica, social e ambiental. A maior parte destes programas envolve
ações de articulação de atores críticos no âmbito governamental, acadêmico e empresarial que se
mobilizam para, a partir de um cenário cuidadosamente diagnosticado, estabelecer e implantar
estratégias, ações e projetos que permitam atingir os objetivos de evolução econômica com qualidade
de vida. Em geral, estes programas de desenvolvimento enfrentam desafios e dificuldades comuns no
que se refere a temas como: tratamento e atualização de dados/informações, comunicação e
compartilhamento, estabelecimento de parcerias e ações colaborativas, gestão de projetos
mobilizadores, entre outros. As tecnologias da informação e comunicação (TIC) e particularmente a
internet podem oferecer todo um conjunto de instrumentos, ferramentas e facilidades para contribuir
com a superação destes desafios de forma a tornar os programas mais efetivos, consistentes e
relevantes em termos de resultados. Este trabalho visa tratar esta questão no contexto do Inova@SC,
um Programa de promoção de desenvolvimento sustentável de Santa Catarina por meio do
empreendedorismo e da inovação. A partir de experiências similares de utilização de ferramentas de
TIC e internet neste tipo de programa, serão identificadas oportunidades para aplicação no âmbito do
Inova@SC.

2. O Projeto Inova@SC
Ao longo dos últimos anos o processo de globalização mundial gerou um aumento da competividade
e da dinâmica tecnológica, inserindo o Estado de Santa Catarina num cenário em que convivem,
cada vez mais, desafios e oportunidades enormes no que se refere ao desenvolvimento de sua
economia.
Ao mesmo tempo em que aumenta a concorrência para os produtos de exportação do Estado,
ampliam-se os investimentos e oportunidades para novos segmentos, especialmente os baseados
em conhecimento, tecnologia, mão de obra qualificada, inovação e qualidade de vida.

Para reposicionar o Estado neste novo contexto, é fundamental entender, sistematizar e gerenciar
todos os elementos críticos e prioritários nesta nova realidade de desenvolvimento econômico.
O Projeto Inova@SC foi concebido com o propósito de desenvolver, estruturar, implantar e gerenciar
o Sistema de Inovação e Empreendedorismo de Santa Catarina – SIE-SC, visando promover o
desenvolvimento sustentável do Estado por meio da vertente do conhecimento e da inovação. Este
SIE-SC engloba os diversos mecanismos promotores de inovação tecnológica e de suporte à criação
a empreendimentos inovadores, tais como Polos, Parques, Clusters, Incubadoras e Núcleos de
Inovação Tecnológica – NITs.
O tema inovação tem sido bastante discutido ao longo do tempo tanto por pesquisadores, quanto por
dirigentes de organizações, nos mais diversos campos de atuação. O panorama atual, reflexo do
fenômeno da globalização iniciado no final do século XX, tem imposto às organizações, cenários mais
competitivos que resultam em novos conceitos de produtos e processos, menores ciclos de vida dos
produtos, maior flexibilidade para o atendimento ao mercado, maior nível de automação industrial,
novos insumos e mudanças nos padrões de organização da produção, apenas para citar alguns dos
muitos elementos que configuram essa nova competição.
Nesse contexto a inovação vem se configurando como um diferencial real para organizações que
desejam se manter competitivas. A capacidade de desenvolvimento de inovações é um dos principais
recursos que suportam a posição de organizações no mercado. Embora Schumpeter (1957) já
afirmasse que a competição e o desenvolvimento econômico envolvem necessariamente inovação, o
momento atual, no qual o conhecimento e seus processos de aquisição sobrepõem-se aos fatores
tradicionais de produção como matéria-prima, trabalho e capital, torna a inovação ainda mais
relevante. Esta realidade se aplica, sobretudo, às Empresas Intensivas em Tecnologia que
constituem a base da nova “sociedade do conhecimento” e atuam como verdadeiros “aditivos” e
“catalisadores” dos demais setores da economia.
Nesse sentido, ambientes e mecanismos que promovam e suportem sistematicamente a inovação
representam alavancas estratégicas para o desenvolvimento econômico. Destacam-se os Polos de
Inovação, Parques Tecnológicos, Clusters de Inovação, Incubadoras e Núcleos de Inovação
Tecnológica. Tais mecanismos, em essência, têm como missão prover a “inteligência”, a
Infraestrutura e os serviços necessários ao crescimento e fortalecimento das empresas intensivas em
tecnologia e para à promoção da inovação tecnológica. Estes mecanismos proveem um modelo de
concentração, conexão, organização, articulação, implantação e promoção de empreendimentos
inovadores visando fortalecer este segmento dentro de uma perspectiva de globalização e
desenvolvimento sustentável.
Ou seja, Polos de Inovação, Parques Tecnológicos, Clusters de Inovação, Incubadoras e Núcleos de
Inovação Tecnológica são apenas ambientes para fazer negócios inovadores e, dessa forma, é
importante que sejam concebidos como um Sistema de Promoção de Inovação e Empreendedorismo.
O Projeto Inova@SC visa ser o elemento promotor do SIE-SC que, por sua vez, engloba todo um
conjunto de elementos, processos e relações que permitem estimular a atividade empreendedora e
de inovação no Estado de SC.

O objetivo central do InovaSC é proporcionar informações estratégicas e promover ações
estruturantes em prol da dinâmica de inovação tecnológica nas empresas catarinenses, por meio da
cooperação entre empresas, agentes de fomento e entidades geradoras de conhecimento e
tecnologia, atuando de forma integrada e harmonizada.
O conceito de Inovação Tecnológica utilizado pelo InovaSC nas suas Ações, é aquele comumente
preconizado pelos órgãos de fomento à inovação tecnológica e que as empresas devem utilizar na
formatação de seus projetos de captação de recursos financeiros, sejam eles reembolsáveis ou não
(conceito este estabelecido pelo Manual de OSLO). Segundo este conceito, o processo de inovação
consiste em transformar uma ideia/oportunidade em um produto/processo de sucesso no mercado.
O processo de inovação tecnológica é constituído de uma sequência ampla de operações, que vão
da pesquisa ao marketing, e sustentado pela gestão, cooperação e financiamento, tendo o
conhecimento e a tecnologia como elementos fundamentais para o êxito do processo.
Para que a inovação tenha êxito, é preciso investimentos, logo, a questão FINANCIAMENTO e o
conhecimento dos mecanismos para sua obtenção são por vezes fundamentais para sua viabilização.
Por outro lado, é muito difícil a empresa desenvolver a multiplicidade de operações requeridas de
forma autônima. O conhecimento, as tecnologias e as operações associadas podem ser
fortalecidos/supridos pela COOPERAÇÃO com Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou
mesmo por outras empresas. Finalmente, para que todo o processo de inovação seja feito
eficientemente, é fundamental uma boa GESTÃO, de forma a diminuir riscos, otimizar recursos e
aproveitar as oportunidades de parcerias e financiamentos existentes no Estado, no País e até no
exterior.
O Objetivo Geral do Inova@SC é “Planejar e executar o Desenvolvimento, Estruturação, Implantação
e Gestão do Sistema de Inovação e Empreendedorismo de Santa Catarina de forma a promover o
desenvolvimento econômico, social e ambiental de Santa Catarina”.
Este objetivo geral se desdobra em objetivos específicos:


Identificar os desafios e oportunidades para o Sistema de Inovação e Empreendedorismo de SC
agregar valor de forma relevante ao desenvolvimento do Estado e estabelecer o Plano
Estratégico, Tático e Operacional para o seu desenvolvimento, estruturação, implantação e
gestão;



Mapear, caracterizar e prestar suporte ao aprimoramento dos Polos de Inovação, Parques
Tecnológicos, Clusters de Inovação e Incubadoras de Empresas de SC, visando consolidar o seu
papel no processo de estruturação do Sistema de Inovação e Empreendedorismo de SC;



Estruturar, implantar e operar o Inova@SC como organismo institucional responsável pela
governança, desenvolvimento e execução do Sistema de Inovação e Empreendedorismo de SC;



Planejar e executar atividades efetivamente focadas na geração de resultados para o Sistema de
Inovação e Empreendedorismo de SC, especialmente no segmento de captação de
recursos/investimento e atração de empresas, promoção de cooperações nacionais e
internacionais.

Para atingir estes objetivos, foi estabelecido o seguinte conjunto de ações críticas:



Caracterização e Estruturação do Sistema de Inovação e Empreendedorismo de SC



Desenvolvimento da Estratégia e Modelo Institucional e de Operação do Inova SC



Mapeamento e Articulação com os PPCIN – SC de SC



Planejamento e Suporte ao Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Expansão dos Polos,
Clusters, Parques e Incubadora de SC



Estruturação, condução e implementação de estratégias de captação de investimentos e
recursos para o Sistema de Inovação e Empreendedorismo de SC



Estruturação, condução e implementação de estratégias de atração de empresas e Centros
de Pesquisa & Desenvolvimento & Inovação – P&D&I – nacionais e internacionais para o
Sistema de Inovação e Empreendedorismo de SC



Desenvolvimento de Cooperações Internacionais na área de C&T&I e Negócios



Desenvolvimento e Operação do Portal Nacional e Internacional do Inova@SC



Avaliação dos Resultados e Impactos do Sistema de Inovação e Empreendedorismo de SC

A figura abaixo ilustra esquematicamente o Sistema de Inovação para promoção do desenvolvimento
sustentável de SC destacando: a caracterização dos Polos de Inovação Regionais e dos Clusters de
Inovação Setoriais, o sistema de indicadores sócio-econômico-ambientais, a fundamentação dos do
sistema nos planos de desenvolvimento nacionais e a matriz de projetos mobilizadores de clusters e
polos. É a partir deste sistema que o Inova@SC foi sendo estruturado e implantado ao longo dos
anos de 2011 e 2012.

Figura 1 – Matriz de Projetos Mobilizadores de Polos e Clusters

O Projeto Inova@SC constitui-se num enorme desafio para contribuir com o esforço do Estado no
sentido de promover o desenvolvimento sustentável sócio-econômico-ambiental baseado no
conhecimento e inovação. O desenvolvimento e execução do Inova@SC pode e deve estabelecer um
novo patamar de profissionalização do processo de desenvolvimento do Estado com foco na
Inovação e no Empreendedorismo.
Esta constatação se reforça ainda mais ao analisar a figura a seguir, que ilustra a visão global do
Inova@SC e destaca:
1. A matriz de diagnóstico, que visa identificar as principais informações e dados acerca dos:
polos regionais do Estado, clusters de inovação setoriais e cadeias produtivas tradicionais
(abaixo `esquerda);
2. Matriz de projetos mobilizadores de clusters e polos, já descrita anteriormente;
3. Diagrama de análise do potencial técnico e de mercado dos principais clusters de cada região
do Estado (à direita embaixo);
4. Mapa de caracterização dos gargalos e oportunidades das cadeias produtivas prioritárias e
estratégicas (à direita no meio);
5. Modelo padrão dos elementos críticos dos mecanismos de promoção de inovação como
incubadoras de empresas, parques tecnológicos e centros de inovação (acima à direita).

Figura 2 – Visão Global do Inova@SC

3. Experiências de ferramentas de TIC na área de promoção da
inovação e desenvolvimento regional
O desenvolvimento e implantação do projeto Inova@SC ao longo de seus primeiros 18 meses
permitiu avaliar claramente a necessidade e importância de uma ferramenta de tecnologia de
informação baseada na WEB para facilitar e suportar algumas funções básicas como:
 Gerenciar bases de dados e informações;
 Disponibilizar serviços de apoio aos stakeholders e clientes;
 Comunicar e promover interação entre os atores críticos;
 Gerenciar projetos mobilizadores;
 Receber sugestões e demandas;
 etc
Uma base estruturada de informação e gestão de conhecimento teria um uso particularmente
decisivo para assegurar uma melhor implantação do Inova@SC seja pela disseminação de
conhecimento, seja comunicação, integração e gestão das diversas iniciativas envolvidas.
Sistemas desta natureza já são utilizados amplamente especialmente em países e regiões com
projetos bem organizados de desenvolvimento regional, como trata Ovalle (2004), que apresenta a
experiência de bases de dados utilizadas para programas de desenvolvimento baseado em
conhecimento, as quais disponibilizam acesso a: glossário de termos, iniciativas de referência de
“knowledge based development”, entidades, associações e organizações internacionais que atuam na
área, estratégias de desenvolvimento urbano, estudos especiais, bibliografias, referências eletrônicas,
entre outros. Em alguns casos, tais sistemas de informação e comunicação tornam-se um vetor
importante da construção de um tipo de sistema local de inovação que tem sido caracterizados como
“smart cities” ou “Intelligent cities”, como descrito por Zavadskas (2010). Estas ferramentas de TIC
são frequentemente utilizadas para gerenciar indicadores para avaliar a performance de cidades
inteligentes nas áreas de educação, habilidades de conhecimento da população, instituições
inovadoras, infraestrutura digital e e-services (Komninos 2009).
Não há dúvida de que a consolidação e expansão da internet estabeleceu um novo patamar
tecnológico e funcional nas ferramentas de suporte aos programas de desenvolvimento e inovação
regional tais como o Inova@SC. Como destacado por Muresan (2007), para desenvolver e promover
as “e-regions” é muito importante, como ilustrado na figura abaixo, estruturar e prover: serviços
públicos on line, utility services e ferramentas de design e implementação de estratégias de
desenvolvimento regional.

Figura 3 – Arquitetura genérica da Plataforma e-region

Outra experiências interessantes nesta direção são:


o IRISI – Inter Regional Information Society Innitiative – programa de tecnologia da
informação e comunicação aplicada ao nível regional na região do Piemonte, Itália, (Pollone
2007) que visa introduzir conhecimentos e práticas de TIC junto à população, empresas e
governo, utilizando-se, dentre outros instrumentos, de ferramentas web como ilustrado
abaixo.

Figura 4 – Inter Regional Information Society Innitiative



TANGO, denominado de “e-government arena” (Eriksén 2004) é um projeto no sudeste da
Suécia apoiado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu, que visa promover a
cooperação entre governo, setor privado e universidade para desenvolver serviços de e-gov,
mas eficazes e orientados para a sociedade. Há também “Arenas Temáticas” para os setores
de: indústria mecânica, sistemas digitais integrados, comunicação wireless, entre outros.



Portal do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que funciona como um efetivo
sistema para gestão de informação e conhecimento, comunicação e articulação de projetos
cooperativos para o setor de energia. Como ilustrado abaixo, não se trata de um simples site
burocrático mas de uma ferramenta para promoção da inovação no setor de energia por meio
da disponibilização de informações e pelo estímulo ao desenvolvimento de projetos
mobilizadores na área. Um verdadeiro “Inova@SC de energia”.

Figura 5 – Portal do Departamento de Energia dos EUA



Portais de promoção do Desenvolvimento regional das regiões da Catalunha – Espanha – e
do Silicon Valley – Califórnia;EUA. Em ambos os casos, os portais servem como ferramenta
de integração, base de dados, comunicação, gestão de projetos e articulação de parcerias. O
portal catalão está focado no fortalecimento de clusters de inovação, exatamente na direção
do que pretende o Inova@SC. Já no Joint Venture Silicon Valley, o objetivo é aproximar
pessoas, instituições e empresas visando estabelecer conexões, parcerias e negócios.

Figura 6 – Portal do programa de desenvolvimento regionais da Catalunha e Silicon Valley

4. Oportunidades de aplicação de ferramentas de TIC para
potencialização do Inova@SC
O projeto Inova@SC, conforme caracterizado anteriormente, não conta com ferramentas de TIC para
facilitar o processo de comunicação, gestão da informação, coordenação de projetos e outros
processos importantes para um programa de desenvolvimento regional baseado em inovação.
Após os primeiros meses de implantação do projeto, fica evidente a oportunidade de utilização de
ferramentas de TIC para maximizar os resultados e a performance do projeto.
Isto fica ainda mais claro quando se analisa as experiências internacionais apresentadas
anteriormente, que permitem armazenar, acessar e gerenciar dados, informação e conhecimento de
forma amigável e eficaz.
A figura a seguir ilustra algumas das possibilidades e oportunidades de aplicação de TICs para
potencializar e maximizar os resultados do Inova@SC:
1. Sistema de comunicação, integração de atores, gerenciamento de processos críticos – o
Inova@SC deveria contar com uma solução de TIC para facilitar a comunicação e articulação
dos atores do programa (universidades, empresas, comunidade, governo) por meio de new
letter, informativos eletrônicos, redes sociais e ambientes colaborativos. Da mesma forma
estas ferramentas deveriam ser úteis e aplicáveis ao gerenciamento de processos críticos do
programa, tais como o planejamento de novos polos, parques e incubadoras, a implantação e
acompanhamento de projetos e a gestão do programa como um todo.
2. Sistema para proposição, acompanhamento e gestão de projetos mobilizadores – um dos
principais objetivos do Inova@SC é a criação e implantação de projetos mobilizadores dos
clusters e polos. Novamente neste caso, o uso de ferramentas de TIC seria extremamente útil
para planejar, gerenciar e monitorar os projetos, especialmente no que se refere às atividades
colaborativas.
3. Bases de Dados sobre: Setores/Cadeias industriais e Polos de Inovação – um gargalo
frequente nos programas de desenvolvimento regional é a disponibilidade de bases de dados
estruturadas e atualizadas acerca dos setores/cadeias industriais e dos polos de inovação.
Além da necessidade destas bases, é fundamental a presença de softwares/sistemas de
tratamento dos dados para gerar informação e conhecimento que permitam a realização de
análises e a tomada de decisão.
4. Geração de gráficos, matrizes e quadros comparativos – a partir das bases de dados e
sistemas de tratamento mencionadas acima, é possível a geração de ferramentas de suporte
à decisão como os gráficos, matrizes e quadros comparativos acerca dos setores e cadeias
industriais, clusters de inovação e polos regionais. Estes instrumentos permitem uma gestão
(planejamento, execução e monitoramento) dos programas de desenvolvimento de forma
mais consistente e confiável.
5.

Figura 7 – Oportunidades de aplicação de TICs para potencialização do Inova@SC

Figura 7 – Oportunidades de aplicação de TICs para potencialização do Inova@SC

6. Estudos e relatórios sobre cadeias produtivas, pesquisas sobre gargalos e identificadores de
demanda – o Inova@SC prevê a análise e desenvolvimento de cadeias estratégicas para o
Estado, o que exige a disponibilidade de informações completas e atualizadas não
necessariamente geradas pelo próprio programa. Para tanto, seria muito conveniente a
existência de robôs de busca e gestão de documentos que permitissem a identificação de
estudos, relatórios e pesquisas acerca da cadeia, além de canais diretos de comunicação e
caracterização de demandas.
7. Sistemas de gestão de mecanismos de promoção de empreendedorismo: O programa
Inova@SC prevê a implantação e apoio a incubadoras, parques, centros de inovação,
concursos de empreendedorismo e outros mecanismos que apresentam grandes desafios no
que se refere à gestão e acompanhamento. A existência de uma ferramenta de gestão,
destes mecanismos, por exemplo na forma de um ERP (enterprise resourse planning)
disponível como SAAS (software as a service), permitiria uma maior eficiência de processo e
a geração de resultados mais relevantes e impactantes.
8. Sistema de indicadores de sustentabilidade e competitividade – finalmente, o Inova@SC
precisa de uma ferramenta de alimentação e acesso a indicadores de sustentabilidade e
competitividade, muitas vezes obtidos a partir de outras bases já existentes.

Como se observa, a aplicação de ferramentas de TIC a programas de desenvolvimento baseado na
inovação e empreendedorismo já é uma prática habitual em países desenvolvidos especialmente na
Europa e EUA. A tradição histórica e maior experiência destes países em estruturar e implantar
programas de desenvolvimento regional faz com que os processos críticos e informações relevantes
sejam mais bem dominados, o que permite uma “automação” mais inteligente e eficiente.
Desta forma, as ferramentas de TIC aceleram e facilitam o acesso a dados e informações, fortalecem
os processos de comunicação e integram, aperfeiçoam os processos de gestão processos críticos e
permitem um melhor planejamento e avaliação global do programa.
Particularmente no que refere ao Inova@SC, tais oportunidades ficam evidentes após de mais de um
ano de implantação do programa. As várias etapas e subsistemas do programa que já foram
concebidas e implantadas permitem constatar claramente o potencial de aplicação de ferramentas de
TIC, especialmente no âmbito da internet.
Conforme apresentado neste trabalho, o Inova@SC pode ser potencializado em diversas de sua
frentes de atuação, podendo se consolidar como uma referência de programa de desenvolvimento
regional baseado na inovação e empreendedorismo que efetivamente faz das TICs um grande
diferencial de eficiência, eficácia e efetividade.
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