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Organizações

Inscritos

A região da Região SERRANA teve 5,5% do total de

inscritos e 5,3% do total de organizações

referenciadas na CECTI.

Youtubers

44 de 805

15 de 282

142 de 1165

5,5%

5,3%

12%

PARTICIPANTES



GRUPOS DE TRABALHO

Empresarial

Academia

A região Serrana teve o esperado de 18% do total de participantes de

GTs na CECTI de 2021, com leve maioria de presença do setor

empresarial e participação esperada da sociedade civil.

Governamental

PARTICIPANTES 

DE GTs

12 de 56

56 de 306

18 de 56

12 de 56

21%

18%

32%

21%

3
Sociedade Civil 14 de 56

25%



RESULTADOS

Quais são as percepções atuais e como 
se comparam com os resultados de 2015?



INSTITUCIONALIZAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• diversidade: presença de todos atores na região; 

• autonomia: local para tomada de decisão;

• influência: nas políticas de desenvolvimento;

• confiança: nas relações entre os atores de CTI.

No geral, a percepção quanto a Institucionalização no 
Estado teve melhora quase imperceptível (de 2,8 para 

2,9).

Na região SERRANA, a percepção se manteve a mesma 

de 2015 (2,6).

2,6



• Equilíbrio na presença de 

atores de CTI;

• Grau de confiança nos atores 

de CTI em relação a 

cooperação;

• Ações e instrumentos de 

transparência dos atores de 

CTI.

O que se manteve?
Em 2015, o grau de confiança nos atores de CTI em relação a cooperação 
foi avaliado com nota 2. Em 2021 a nota se repetiu, sob alegação de que 

há baixo ranqueamento das universidades, o que acontece, às vezes, de 

maneira informal.

Em 2015, as ações e instrumentos de transparência dos atores de CTI 
também foram avaliadas com nota 2, a qual se manteve em 2021 sob 

argumento de que são insuficientes.

Em 2015, equilíbrio na presença de atores de CTI havia sido avaliado com 
nota 4, a qual se manteve em 2021. Contudo, há presença desequilibrada 

dos atores (acadêmicos e de pesquisa, empresariais, governamentais e da 

sociedade organizada), sendo mais baixo o envolvimento dos atores da 

academia.

INSTITUCIONALIZAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• diversidade: presença de todos atores na região; 

• autonomia: local para tomada de decisão;

• influência: nas políticas de desenvolvimento;

• confiança: nas relações entre os atores de CTI.

2,6



• Nível de autonomia dos atores 
de CTI

O que melhorou?

Em 2015, a nota dada foi 2 e foi destacado pelo grupo que as grandes 

empresas, universidades e setores do governo possuem sede fora do

Estado, justificando o baixo nível de autonomia existente.

Em 2021, houve melhora na nota de autonomia dos atores de CTI, que 
passou de 2 para 3, representando um nível de autonomia médio. 

INSTITUCIONALIZAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• diversidade: presença de todos atores na região; 

• autonomia local para tomada de decisão;

• influência: nas políticas de desenvolvimento;

• confiança: nas relações entre os atores de CTI.

2,6



• Grau de influência dos atores 

de CTI nas políticas de 

desenvolvimento regional.

O que piorou?

Em 2015 os participantes afirmaram que os atores conseguiam certos 

níveis de influência, mas com dificuldades de conclusão e ações

finais, o que justificava a nota 3.

Em 2021 houve piora na nota influência dos atores de CTI nas políticas 

de desenvolvimento regional, que passou da nota 3 para 2, sob 
argumentos de falta liderança ou estes não possuem influência, a qual 

se reduz a poucos atores e é limitada localmente.

INSTITUCIONALIZAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• diversidade: presença de todos atores na região; 

• autonomia local para tomada de decisão;

• influência: nas políticas de desenvolvimento;

• confiança: nas relações entre os atores de CTI.

2,6



INFRAESTRUTURA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• energia: confiabilidade e custo;
• agua e saneamento: confiabilidade e custo;
• mobilidade e transporte: estradas e aeroportos;
• comunicações: telefonia móvel e internet;
• marco regulatório: impacto no desenvolvimento;
• acesso a $$: nas relações entre os atores de CTI.

Houve melhora na percepção geral quanto à infraestrutura no 
Estado (de 2,3 para 2,6). 

A região da SERRANA seguiu  a tendência de melhora na 
percepção da INFRAESTRUTURA, mas ficou na média de 
percepção do Estado (2,6).

2,6



• Estradas e ferrovias;

• Sistema Aeroportuário.

O que se manteve? Em 2015, para o critério estradas e ferrovias, foi dada nota 2 e foi relatado pelo 
grupo que a região era bem servida de rodovia, porém, necessitava de 
investimentos para duplicação, sinalização e acostamento para atender a 
demanda existente. Em 2021, a nota se manteve sob argumentos de que o interior 
dos municípios te tem custo muito alto, há muitas estradas de chão, BR com muitos 
problemas e poucas rotas. 

Em 2015, o sistema aeroportuário recebeu nota 1, pois os participantes 
entenderam que existia a demanda de um aeroporto na região, mas essa 
demanda não era atendida. Em 2021, a nota se manteve e os participantes 
argumentaram que o sistema não funciona com recorrência, há aeroportos mas 
não há ligações aéreas, atendendo apenas áreas pontuais, o que atrasa todos os 
setores no desenvolvimento.

INFRAESTRUTURA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• energia: confiabilidade e custo;
• agua e saneamento: confiabilidade e custo;
• mobilidade e transporte: estradas e aeroportos;
• comunicações: telefonia móvel e internet;
• marco regulatório: impacto no desenvolvimento;
• acesso a $$: nas relações entre os atores de CTI.

2,6



INFRAESTRUTURA

• Energia

• Água e saneamento

O que melhorou?
O fornecimento de energia recebeu nota 2 por ser deficiente e haver pouca 
capacidade para as indústrias. Ocorriam instabilidades de energia que prejudicavam 
os trabalhos acadêmicos, industriais e rurais. Também não havia ferramentas e 
infraestrutura de segurança nos casos de instabilidades meteorológicas, assim como 

não atendia às necessidades das organizações e não existia pronto atendimento. Em 
2021, a nota dada foi 3, principalmente porque há dificuldades nas áreas industriais e 
na região rural e também porque não existe incentivo à energia verde.

Quanto a água e saneamento recebeu nota 2, pois nos bairros periféricos ocorriam 
faltas frequentes e no meio rural não existe água tratada e há necessidade de coleta 
seletiva. Em 2021, a nota passou para 4 e, segundo os participantes, a maioria da 
cidade é atendida, ainda que em alguns bairros o atendimento seja precário, 
principalmente quanto ao saneamento.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• energia: confiabilidade e custo;
• agua e saneamento: confiabilidade e custo;
• mobilidade e transporte: estradas e aeroportos;
• comunicações: telefonia móvel e internet;
• marco regulatório: impacto no desenvolvimento;
• acesso a $$: nas relações entre os atores de CTI.

2,6



INFRAESTRUTURA

• Telefonia móvel

• Internet

O que melhorou?

A telefonia móvel recebeu nota 1 em 2015, pois a cobertura era deficitária e o custo 
era alto, não havendo nível de segurança necessária para os dados e informações 
no sistema de telefonia. Em 2021, a nota subiu para 3, pois, segundo os participantes, 
o serviço avançou muito se comparado a anos anteriores, ainda que precise 
melhorar muito a cobertura.

Em 2015 a internet recebeu nota 1, sob os mesmos argumentos da telefonia móvel: 
cobertura era deficitária, o custo era alto e o sistema não proporcionava o nível de
segurança necessária para os dados e informações na internet. Em 2021, a nota subiu 
para 3, pois o acesso melhorou e foi facilitado nas zonas rurais, ainda que precise 
melhorar o sinal e diminuir o custo.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• energia: confiabilidade e custo;
• agua e saneamento: confiabilidade e custo;
• mobilidade e transporte: estradas e aeroportos;
• comunicações: telefonia móvel e internet;
• marco regulatório: impacto no desenvolvimento;
• acesso a $$: nas relações entre os atores de CTI.

2,6



INFRAESTRUTURA

• Acesso a Financiamento de 

Capital de Giro

O que melhorou?

Já o acesso a financiamento de capital de giro e empreendedorismo teve nota 2 em 
2015, pois havia dificuldade de acesso para pequenas e médias empresas, 
principalmente as inovadoras, além da dificuldades em relação a elaboração de 
projetos de busca de fomento público. Em 2021, a nota subi para 3, sob argumentos 
de que existem ações empreendedoras na região, porém o acesso aos incentivos é 
restrito; há pouca disponibilidade e condições adequadas, pois não há demanda; os 
incentivos vêm de fora; assim como falta fomento e recursos para os 
empreendedores.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• energia: confiabilidade e custo;
• agua e saneamento: confiabilidade e custo;
• mobilidade e transporte: estradas e aeroportos;
• comunicações: telefonia móvel e internet;
• marco regulatório: impacto no desenvolvimento;
• acesso a $$: nas relações entre os atores de CTI.

2,6



• Marco regulatório.

O que piorou?

Em 2015, o marco regulatório recebeu nota 3 e foi destacado que as legislações 
são importantes, porém, de alto custo de implementação, o que faz com que a 
sociedade seja beneficiada com os marcos regulatórios, mas o ônus recai sobre o 
setor produtivo. Já em 2021, a nota dada foi 2 e os participantes alegaram que a 
região ainda precisa de legislação específica. 

INFRAESTRUTURA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• energia: confiabilidade e custo;
• agua e saneamento: confiabilidade e custo;
• mobilidade e transporte: estradas e aeroportos;
• comunicações: telefonia móvel e internet;
• marco regulatório: impacto no desenvolvimento;
• acesso a $$: nas relações entre os atores de CTI.

2,6



DESENV. REGIONAL

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• saúde: equipamentos e recursos;
• inclusão social: governo, empresas e sociedade;
• empreendedorismo: promoção e cultura;
• cultura e entretenimento: equipamentos e atrativos;
• diversificação setorial: setores dominantes.

Na média geral do Estado, a percepção sobre o 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL teve pequena variação, passando 
de 2,9 para 3,0.

Na região SERRANA houve piora na percepção sobre o 
desenvolvimento regional (de 2,4 para 1,5), mantendo a 
percepção geral da região em metade da média do Estado.

1,5



DESENV. REGIONAL

• Equipamentos de 

entretenimento e lazer

O que se manteve?

Em 2015, foi dada nota 2, pois o grupo considerou que Lages tinha alguma 
infraestrutura, mas a região era bastante mal servida. Em 2021 a nota se manteve e, 
ainda que alguns participantes tenham afirmado que há boa infraestrutura e que a 
indústria criativa da região precisa melhorar, o argumento de que Lages tem boa 

infraestrutura de equipamentos de entretenimento e lazer se manteve, assim como 
destacaram que a nível regional é insuficiente.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• saúde: equipamentos e recursos;
• inclusão social: governo, empresas e sociedade;
• empreendedorismo: promoção e cultura;
• cultura e entretenimento: equipamentos e atrativos;
• diversificação setorial: setores dominantes.

1,5



DESENV. REGIONAL

• Setores econômicos 

dominantes

O que melhorou?

Setores econômicos dominantes recebeu nota 2 em 2015, pois a concentração era 
apenas em dois setores: madeireiro e alimentício. Já em 2021, recebeu nota 3 com 
argumentos de que nas cidades pequenas a concentração de economia é no setor 
público, enquanto que nas cidades maiores, o turismo é um dos principais setores. Há 
dificuldade na formação de alto nível além da agroflorestal, pois os cursos da região são 
muito voltados essa área. Segundo um dos participantes, a agropecuária e o setor 
moveleiro são fortes, além do setor tecnológico e a presença dos pequenos 
empreendedores.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• saúde: equipamentos e recursos;
• inclusão social: governo, empresas e sociedade;
• empreendedorismo: promoção e cultura;
• cultura e entretenimento: equipamentos e atrativos;
• diversificação setorial: setores dominantes.

1,5



DESENV. REGIONAL

• Equipamentos e tecnologias para saúde;
• Recursos humanos em saúde;
• Ações públicas de inclusão social;

O que piorou?
Em 2015, equipamentos e tecnologia para saúde recebeu nota 3, com destaque a 
existência de equipamentos modernos em Lages, mas a informatização para a
gestão interna nesta área ainda precisava avançar. Nas demais cidades da região, a
saúde era precária praticamente em todos os aspectos. Em 2021, a nota caiu para 2, 
pois os municípios menores têm dependência de outros maiores, especialmente Lages.

Em 2015, recursos humanos em saúde recebeu nota 3, sob alegação de que existiam 
profissionais qualificados, mas ainda havia carência de mais profissionais para a região. 
Em 2021, recebeu nota 2, pois há pouca disponibilidade de profissionais e muitos estão 
indo para cidades maiores. Há bons cursos na região, mas faltam profissionais.

Ações públicas de inclusão social, em 2015, recebeu a nota 1, pois havia necessidade 
de se avançar quanto à inclusão digital e à mobilidade das pessoas com deficiência e 
idosas. Em 2021, recebeu nota 1, pois existem apenas pequenas ações em Lages, mas 
existe grande dependência do poder público para que aconteçam, além de existirem 
ações de planejamento, mas há dificuldade na execução.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• saúde: equipamentos e recursos;
• inclusão social: governo, empresas e sociedade;
• empreendedorismo: promoção e cultura;
• cultura e entretenimento: equipamentos e atrativos;
• diversificação setorial: setores dominantes.

1,5



DESENV. REGIONAL

• Ações empresariais de responsabilidade 
social;

• Compreensão da sociedade em relação 
a diferenças sociais;

O que piorou?
Ações empresariais de responsabilidade social recebeu nota 4 em 2015, e foi destacado 
que algumas empresas já investiam em ações de responsabilidade socioambiental, 
ainda que fosse preciso ampliar a consciência empresarial para o tema. Em 2021, 
recebeu a nota 1, pois, principalmente o social e o ambiental cumprem somente a lei. 
No social está acontecendo um movimento para aumento das iniciativas, mas ainda é 
insuficiente. Não há planejamento, as ações são individualizadas; empresas locais não 
têm visão social e ambiental.

Referente a compreensão da sociedade em relação a diferenças sociais, em 2015, 
recebeu nota 2, pois a região concentrava um dos piores índices de violência contra a 
mulher na região, havia pouca participação dos negros nas universidades e era preciso 
avançar na questão do respeito aos idosos. Em 2021, a nota caiu para 1, pois, segundo 
os participantes, não existe nada com relação à inclusão e diversidade, faltam 

protagonistas para coordenar trabalhos e há altos índices de discriminação contra a 
mulher.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• saúde: equipamentos e recursos;
• inclusão social: governo, empresas e sociedade;
• empreendedorismo: promoção e cultura;
• cultura e entretenimento: equipamentos e atrativos;
• diversificação setorial: setores dominantes.

1,5



DESENV. REGIONAL

• Promoção do empreendedorismo;
• Perfil e cultura empreendedora dos 

atores regionais
• Atrativos turísticos

O que piorou?

Para a promoção do empreendedorismo, em 2015, a nota foi 2, pois o sistema 
educacional, no geral, não preparava empreendedores. Sebrae era bastante atuante, 
mas faltavam mais ações sobre o tema. Em 2021, a nota caiu para 1, pois existem muitas 
ações e tentativas dos atores gerais (universidades, prefeitura etc), mas a população 
não tem uma cultura empreendedora e não existe formação empreendedora.

Perfil e cultura empreendedora dos atores regionais, em 2015, recebeu nota 2, pois existia 
uma parcela da população e atores ainda apegados a questões culturais de não 
valorização das próprias potencialidades e inércia. No entanto, havia outra parcela 
ávida por empreender, mas faltava capacitação e abertura a oportunidades. Em 2021, 
caiu para nota 1, pois há predominância do empreendedorismo por necessidade, 
inexistindo uma cultura empreendedora.

Atrativos turísticos recebeu nota 2, pois a região tinha muitos recursos naturais, mas era 

preciso promover a exploração desses recursos e o desenvolvimento das instituições
culturais. Em 2021, a nota caiu para 1, pois há poucos atrativos turísticos ou não sabe 
utilizar as belezas naturais para o turismo. Além disso, faltam investimentos nessa área e 
quem empreende em turismo na região é de fora. 

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• saúde: equipamentos e recursos;
• inclusão social: governo, empresas e sociedade;
• empreendedorismo: promoção e cultura;
• cultura e entretenimento: equipamentos e atrativos;
• diversificação setorial: setores dominantes.

1,5



MERCADO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• empresas: profissionalização;
• relações de trabalho: comprometimento;
• estrutura: abrangência e competidores;
• incentivos públicos para o desenvolvimento;
• efeito tributário na competitividade regional.

Na média geral, a percepção sobre o MERCADO se manteve no 
Estado.

Na região SERRANA houve uma pequena piora na percepção 
sobre o MERCADO (de 3,2 para 3,0), inferior a média do Estado.

3,0



MERCADO

• Profissionalização;

• Comprometimento nas relações de 

trabalho;

• Origem de competidores;

O que se manteve?
Em 2015, a profissionalização recebeu nota 3, sendo entendida como um diferencial 
competitivo para a região. Em 2021, a nota se manteve e os participantes 
argumentaram que algumas empresas possuem excelência profissional, no entanto, 
alguns ainda entendem que profissionalizar a equipe é um custo e não um 
investimento.

Quanto ao comprometimento nas relações de trabalho, a nota foi 3, pois o grupo o 
apontou que havia comprometimento regular nas relações de trabalho. Em 2021, a 
nota se manteve sob argumentos de que houve evolução nos últimos anos, mas que 
falta conhecimento de base para que profissionais e empresários possam se 
especializar cada vez mais. Jovens não estão sendo preparados para o mercado; 
falta comprometimento dos funcionários em agir com perfil de "dono do negócio“ e 
os empresários têm dificuldade em treinar esse funcionários.

No tocante a origem de competidores o grupo apontou que era nacional (nota 4). 
Em 2021, a origem dos competidores se manteve.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• empresas: profissionalização;
• relações de trabalho: comprometimento;
• estrutura: abrangência e competidores;
• incentivos públicos para o desenvolvimento;
• efeito tributário na competitividade regional.

3,0



MERCADO

• Incentivos públicos no 

desenvolvimento econômico; 

• Efeito da política tributária na 
competitividade.

O que se manteve? Referente aos incentivos públicos no desenvolvimento econômico, a nota recebida 
foi 3, pois os incentivos atendiam parcialmente à região: havia incentivos, iniciativa, 
comprometimento, bons projetos e profissionalismo para criar projetos, mas havia 

muita burocracia, o que acabava restringindo a inovação. Em 2021, a nota se 
manteve e os participantes argumentaram que há investimentos municipais e 
estaduais, mas que o poder público, ainda que esteja se inserindo aos poucos no 
ecossistema de inovação, tem dificuldade em atuar no tempo necessário para 
atendimento das necessidades da população. Quanto a CTI, houve grande 
evolução nos últimos tempos, mas ainda de forma parcial.

Quanto ao efeito da política tributária na competitividade, a nota foi 3, pois, segundo 
os participantes, havia arrecadação, mas pouco investimento, principalmente a 
ausência de uma política adequada de investimento na região. Em 2021, a nota se 
manteve, mas os tributos municipais estão desatualizados. Há grande impacto da 
carga tributária estadual e nacional que não retorna aos municípios.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• empresas: profissionalização;
• relações de trabalho: comprometimento;
• estrutura: abrangência e competidores;
• incentivos públicos para o desenvolvimento;
• efeito tributário na competitividade regional.

3,0



MERCADO

• Abrangência do mercado

O que piorou?

Em 2015, a abrangência do mercado recebeu nota 4, ou seja, a abrangência era 
nacional. Em 2021, a nota caiu para 3, abrangência estadual. Segundo os 
participantes, há valorização do mercado externo, sem vislumbrar as possibilidades 
da nossa região, sendo um dos impeditivos a língua estrangeira. 95% das empresas 
são pequenas e atuam de forma regional.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• empresas: profissionalização;
• relações de trabalho: comprometimento;
• estrutura: abrangência e competidores;
• incentivos públicos para o desenvolvimento;
• efeito tributário na competitividade regional.

3,0



EDUCAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• educação básica: equipamentos e profissionais;

• oferta de ES e ET: acesso, cursos, extensão e 
egressos;

• capital humano: cursos de PG, docentes, 
dependência de externos, pós-graduação, mestres 
e doutores nas empresas.

Na média geral, a percepção sobre EDUCAÇÃO no Estado teve um 
leve aumento (de 3,0 para 3,2).

Na região SERRANA houve significativa melhora na percepção (de 

2,6 para 3,5), mantendo-a percepção da região superior à do 
Estado.

3,5



EDUCAÇÃO

• Disponibilidade de cursos de 

educação superior e técnica;

• Qualificação da pós-

graduação;

• Inserção de mestres e doutores 

nas empresas.

O que se manteve? Quanto aos cursos de educação superior e técnica, a nota dada em 2015 foi 4, e 
o grupo relatou que há várias instituições de ensino com cursos em diversas áreas. 
Em 2021 essa nota se manteve, sob argumentos de que a disponibilidade de cursos 

está alinhada com a demanda da região, ainda que falte um diagnóstico de 
demanda para alinhar com a oferta de cursos.

Já em relação a qualificação da pós-graduação, a nota de 2015 também foi 4, e 
a justificativa também era de que existem instituições que ofertam vários cursos de 
especialização. Em 2021, essa nota se manteve e os participantes argumentaram 
que há boa oferta de cursos na região.

A inserção de mestres e doutores nas empresas, por outro lado, recebeu nota 2, 
pois, de acordo com os participantes, não há absorção desses profissionais nos 
setores de indústria e serviços e apenas as instituições de educação absorvem 
estes profissionais. Em 2021 a nota se manteve, porém sem justificativa pontual.

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• educação básica: equipamentos e profissionais;

• oferta de ES e ET: acesso, cursos, extensão e 
egressos;

• capital humano: cursos de PG, docentes, 
dependência de externos, pós-graduação, mestres 
e doutores nas empresas.
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EDUCAÇÃO

Em 2015, equipamentos em educação básica recebeu nota 1, pois o grupo 
entendeu que estes eram insuficientes. Em 2021, a nota passou a 3, mas sob 
argumentos de que a boa estrutura existe e fica defasada por falta de manutenção
e que há subutilização da infraestrutura.

Quanto aos recursos humanos em educação básica, em 2015, a nota recebida foi 

2, pois havia disponibilidade de recursos humanos, mas era necessários avançar na 
qualificação e motivação, dada a falta de empreendedorismo educacional, 
técnicas e didáticas. Em 2021, a nota passou a 3, porém sem justificativas pontuais.

Já quanto à atuação extensionista das instituições de educação superior e técnica, 
em 2015, a nota recebida foi 2, pois os participantes entenderam que a região era 
muito focada em ações sociais e era preciso avançar na transferência de 
conhecimento científico e tecnológico. Em 2021, a nota subiu para 3, também sem 
justificativa pontual.

• Equipamentos em educação básica

• Recursos humanos em educação básica

• Atuação extensionista das instituições 
de educação superior e técnica

O que melhorou?

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• educação básica: equipamentos e profissionais;

• oferta de ES e ET: acesso, cursos, extensão e 
egressos;

• capital humano: cursos de PG, docentes, 
dependência de externos, pós-graduação, mestres 
e doutores nas empresas.
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EDUCAÇÃO

Para a absorção dos egressos, a nota foi 3, em 2015, pois em algumas áreas os 
egressos são bem absorvidos (industrial e TI), em outras como das ciências sociais, 
eles sobram. Em 2021, contudo, a nota subiu para 4 e houve consenso entre os 
participantes de que há boa absorção, porém não necessariamente na sua área 
de formação.
Quanto à disponibilidade de cursos de pós-graduação, em 2015, a nota foi 2, pois 
faltavam cursos de mestrado e doutorado. Em 2021, a nota subiu para 4, pois ainda 
que algumas áreas tenham deficiência de oferta, em outras é boa.
No que se refere à suficiência e qualificação dos docentes, em 2015, a nota dada 
foi 2, pois o grupo considerou que Lages tinha alguma infraestrutura, mas a região 
era bastante mal servida. Em 2021, a nota subiu para 4, havendo consenso de o 
corpo docente é de qualidade, ainda que haja dificuldade em encontrar novos 
profissionais.
Já a dependência de profissionais externos, em 2015, recebeu nota 3, pois não há 
este problema em cursos consolidados, mas sim em cursos novos, que envolvem 
novos conhecimentos para a região. Em 2021, a nota desse critério subiu para 5, ou 
seja, há plena dependência. 

• Absorção dos egressos

• Disponibilidade de cursos de pós-
graduação

• Suficiência e qualificação dos docentes

• Dependência de profissionais externos

O que melhorou?

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• educação básica: equipamentos e profissionais;

• oferta de ES e ET: acesso, cursos, extensão e 
egressos;

• capital humano: cursos de PG, docentes, 
dependência de externos, pós-graduação, mestres 
e doutores nas empresas.
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• Acesso à educação superior e 

técnica

O que piorou?

Acesso à educação superior e técnica recebeu a nota 4, em 2015 e os participantes 
afirmaram que existe o acesso, sobram vagas nas instituições, mas é necessário que
haja maior automotivação dos estudantes. Já em 2021, a nota caiu para 3, pois 

ainda que tenha melhorado o acesso, é um privilégio. Além disso, informações sobre 
cursos não chegam aos interessados, então sobra de vaga.

EDUCAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• educação básica: equipamentos e profissionais;

• oferta de ES e ET: acesso, cursos, extensão e 
egressos;

• capital humano: cursos de PG, docentes, 
dependência de externos, pós-graduação, mestres 
e doutores nas empresas.
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CIÊNCIA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• capital humano: disponibilidade e qualificação de 

pesquisadores e grupos de pesquisa;
• infraestrutura: disponibilidade e acesso a laboratórios;
• incentivos: recursos para o desenvolvimento científico;
• redes de colaboração: participação em redes;
• impacto da PI: qualidade e impacto da PI na região.

Na média geral do Estado, a percepção sobre a Ciência teve ligeira 
melhora (de 2,6 para 2,9). 

Na região SERRANA houve melhora na percepção sobre o Ciência 
(de 2,5 para 3,7), mantendo, contudo, a percepção da região 
abaixo da média do estado.

2,7



Grupos de pesquisa recebeu a nota 3 em 2015 e os participantes destacaram que a 
qualificação dos grupos de pesquisa existentes era boa, porém, havia falta de
disponibilidade de pesquisas e não havia incentivo para participação em grupos de
pesquisa. Em 2021 a nota se manteve, pois há grupos muito bons, principalmente em 
agro, mas em outras áreas faltam grupos de pesquisa. Além disso, falta proximidade 
dos grupos de pesquisa com o mercado, com a comunidade/sociedade e trabalho 
em rede

Quanto as redes em CTI, também a nota de 2015 foi 3. O grupo avaliou que havia 
interação entre os pesquisadores locais com a rede nacional e internacional em 
universidades privadas e comunitárias. Já nas universidades Federal e Estadual, 
ocorria uma maior interação entre pesquisadores. Em 2021 a nota se manteve, há 
certa inserção, mas não existe um trabalho de ecossistema.

CIÊNCIA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• capital humano: disponibilidade e qualificação de 

pesquisadores e grupos de pesquisa;
• infraestrutura: disponibilidade e acesso a laboratórios;
• incentivos: recursos para o desenvolvimento científico;
• redes de colaboração: participação em redes;
• impacto da PI: qualidade e impacto da PI na região.
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• Grupos de pesquisa;

• Redes em CTI.

O que se manteve?



• Laboratórios

• Recursos para desenvolvimento 
científico

• Qualidade e impacto da 
produção intelectual

O que melhorou?

Quanto aos laboratórios, em 2015, a nota foi 1, pois havia dificuldades em obter
recursos para aquisição de equipamentos e faltava infraestrutura (espaço físico,
equipamentos) para montar laboratórios. Em 2021 a nota aumentou para 2, ainda 
que os participantes tenham justificado que faltam laboratórios para algumas áreas e 
estão muito vinculados à academia, não permitindo a cocriação com outros atores 
sociais.

Referente aos recursos para desenvolvimento científico, em 2015 a nota dada foi 1, e 
os participantes destacaram que o número de editais de fomento para a pesquisa 
era insuficiente. Em 2021 a nota aumentou para 1,3, ainda que os argumentos dos 
participantes girem em torno do excesso de burocracia para participar de editais e 
realizar prestações de contas, além da falta de incentivos regionais.

Já quanto à qualidade e impacto da produção intelectual, em 2015, a nota foi 3, sob 
argumentos de que a qualidade da produção era boa, porém, o impacto ainda era 

baixo. Em 2021 a nota aumentou para 3,7, sendo considerado que tem qualidade e 
impacto, mas ainda há oportunidade para melhorar, principalmente quanto ao 
retorno para a sociedade e o mercado.

CIÊNCIA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• capital humano: disponibilidade e qualificação de 

pesquisadores e grupos de pesquisa;
• infraestrutura: disponibilidade e acesso a laboratórios;
• incentivos: recursos para o desenvolvimento científico;
• redes de colaboração: participação em redes;
• impacto da PI: qualidade e impacto da PI na região.
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Em relação a pesquisadores e cientistas, em 2015, a nota dada foi 4, e foi apontado 
pelos participantes que a qualificação dos pesquisadores existentes era boa e que 
havia instituições que propiciam a pesquisa, porém, havia outras que não ofertavam 
essa possibilidade. Em 2021, contudo, a nota recebida foi 3, pois a maioria dos 
pesquisadores se concentram em um centro de uma área muito específica; algumas 
áreas são desenvolvidas, outras falta valorização; e não há aproximação dos 
profissionais com o mercado, ficando mais no meio acadêmico.

CIÊNCIA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• capital humano: disponibilidade e qualificação de 

pesquisadores e grupos de pesquisa;
• infraestrutura: disponibilidade e acesso a laboratórios;
• incentivos: recursos para o desenvolvimento científico;
• redes de colaboração: participação em redes;
• impacto da PI: qualidade e impacto da PI na região.
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• Pesquisadores e cientistas.

O que piorou?



TECNOLOGIA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• geração: criação de novas tecnologias;

• gestão empresarial: uso de TIC na gestão;

• mercado: uso de TIC na oferta de bens e serviços;

• tecnologias sociais: geração e aplicação na região;

• transferência: compras, parcerias, fusões etc.

Na média geral do Estado, a percepção sobre a Tecnologia teve 

leve melhora, passando de 2,4 para 2,6.

Na região SERRANA houve melhora quase imperceptível na 
percepção (de 1,8  para 1,9), ficando percepção da região 
abaixo da média do Estado.
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Para geração de tecnologias sociais, a nota, em 2015, foi 1. Os participantes 

salientando que há desconhecimento da sociedade em relação ao 
desenvolvimento de tecnologias sociais. Em 2021 essa nota se manteve, e os 
participantes argumentaram que há dificuldade em atrair o público, o vocabulário 
utilizado e os pré-requisitos tecnológicos também são excludentes.

• Geração de tecnologias sociais

O que se manteve?

TECNOLOGIA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• geração: criação de novas tecnologias;

• gestão empresarial: uso de TIC na gestão;

• mercado: uso de TIC na oferta de bens e serviços;

• tecnologias sociais: geração e aplicação na região;

• transferência: compras, parcerias, fusões etc.
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Em relação a novas tecnologias, a nota de 2015 foi 2, pois havia desenvolvimento 
pelas instituições de ensino superior, mas não era absorvido pela sociedade e boa 
parte das empresas não gerava tecnologia suficiente para atender a região. Em 
2021, a nota subiu para 2,5, pois há inciativas, desenvolvimento de ecossistema, 
mas o movimento ainda é novo.

No que se refere a oferta de solução via TIC, a nota de 2015 foi 2, pois as empresas 
da região adotam de modo insuficiente a utilização de TIC para entregar seus 
produtos e/ou serviços. Em 2021 essa nota subiu para 2,5, ainda que os 
participantes argumentem que falta conhecimento para usar as tecnologias nas 
empresas.

Já a transferência de tecnologia, em 2015, recebeu nota 1, pois não havia 
articulação alguma entre os atores. Em 2021 essa nota também melhorou, 
passando a 1,5. Segundo os participantes, falta networking e espaço para debater 
sobre esse assunto, além de que falta maturidade das empresas para colaborar.

• Novas tecnologias;

• Oferta de solução via TIC;

• Transferência de tecnologia.

O que melhorou?

TECNOLOGIA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• geração: criação de novas tecnologias;

• gestão empresarial: uso de TIC na gestão;

• mercado: uso de TIC na oferta de bens e serviços;

• tecnologias sociais: geração e aplicação na região;

• transferência: compras, parcerias, fusões etc.
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Quanto ao uso de TICs em gestão, em 2015, era pouco expressivo, o que justifica a 
nota 3. Em 2021, essa nota caiu para 2, pois apenas as grandes empresas usam, 
dados não são analisados para a tomada de decisão, são utilizadas para fins de 
controle e não há inteligência competitiva, além de ser caras para os pequenos 
empresários. 

• Uso de TIC em gestão.

O que piorou?

TECNOLOGIA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• geração: criação de novas tecnologias;

• gestão empresarial: uso de TIC na gestão;

• mercado: uso de TIC na oferta de bens e serviços;

• tecnologias sociais: geração e aplicação na região;

• transferência: compras, parcerias, fusões etc.
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INOVAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• perfil: tipo, nível e estratégia de abrangência;

• capital humano: agentes e profissionais de inovação;

• indutores: relações, habitats e investimentos pub/priv;

• propriedade intelectual: práticas de PI e PI conjunta.

Na média geral do Estado, a percepção sobre a Inovação de 
aumentou levemente (de 2,4 para 2,7)

Na região SERRANA houve melhora na percepção sobre a 
Inovação (de 2,3  para 2,7), mantendo a percepção da região 
igual à média do Estado.
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No que se refere ao tipo de inovação, em 2015, a nota recebida foi 2, inovação 
em processos. O grupo destacou que a inovação deve gerar benefícios ou sanar 

as dores dos clientes e que região possui inovação em várias áreas, mas as 
melhorias nos processos são as inovações predominantes. Em 2021 a nota 
permaneceu a mesma, ou seja, predomina ainda a inovação em processos.

Em relação a estratégia de abrangência, a nota de 2015 foi 4, pois a
visão dos atores de CTI que buscam a inovação era, no mínimo nacional. Essa nota 
se manteve em 2021, mantendo a estratégia de abrangência em nível nacional. 

No tocante a práticas de proteção de PI, em 2015 a nota foi 2. O grupo destacou 
que existem agentes de inovação, mas não há conhecimento das práticas de 
proteção intelectual. Em 2021 a nota permaneceu a mesma, sob argumento de 
que há poucos registros e não existe muita preocupação das empresas em realizar 
a proteção, tendo em vista a atuação regional das empresas e o 
desconhecimento da necessidade/importância/benefícios da proteção.

• Tipo de inovação;

• Estratégia de abrangência;

• Práticas de Proteção de PI.

O que se manteve?

INOVAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• perfil: tipo, nível e estratégia de abrangência;

• capital humano: agentes e profissionais de inovação;

• indutores: relações, habitats e investimentos pub/priv;

• propriedade intelectual: práticas de PI e PI conjunta.

2,7



Quanto ao nível de inovação, em 2015, a nota recebida foi 2. O grupo salientou que 
o impacto do tipo de inovação predominante é insuficiente, pois há presença de 
setores muito pontuais. Em 2021, a nota melhorou para 3,5. Segundo os participantes 
há grande dificuldade de inserção de tecnologias simples nos processos da empresas 
tradicionais; outras empresas estão conseguindo se adaptar muito bem, mas não 
representam a visão geral. 

Para agentes de inovação, a nota foi 3, em 2015, pois entendiam que há 
disponibilidade de agentes, porém, acreditavam que de modo regular, em função 
do potencial da região. Em 2021, a nota aumentou para 4,0, pois há agentes de 

inovação, ainda que precisem estar mais conectados entre si.

• Nível de inovação;

• Agentes de inovação;

O que melhorou?

INOVAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• perfil: tipo, nível e estratégia de abrangência;

• capital humano: agentes e profissionais de inovação;

• indutores: relações, habitats e investimentos pub/priv;

• propriedade intelectual: práticas de PI e PI conjunta.
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Já o critério profissionais especializados recebeu nota 2 e o grupo destacou que são
poucos os profissionais que buscam inovar seus processos e serviços, mesmo tendo
capacidade para tal. Em 2021, a nota aumentou para 2,5, ainda que haja car~encia
de profissionais em determinadas áreas, situação agravada não só pela falta de 
práticas de retenção de talentos, mas também pela pandemia atual.

Com relação aos habitats de inovação, o grupo avaliou com nota 2, justificando que 
várias áreas do conhecimento não tinham habitats de inovação, mas as poucas 
opções existentes estavam realizando um bom trabalho. Em 2021, a nota subiu para 
4,0, pois a estrutura é boa, ainda que se tenha muito a melhorar.

Para PI conjunta, o grupo pontuou 1, salientando que não conheciam nenhum caso 

de proteção intelectual conjunta na região. Em 2021, a nota melhorou para 3,0, 
ainda que as poucas práticas existentes sejam bem pontuais, como exigências de 
editais, por exemplo.

• Profissionais especializados;

• Habitats de inovação;

• PI conjunta.

O que melhorou?

INOVAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• perfil: tipo, nível e estratégia de abrangência;

• capital humano: agentes e profissionais de inovação;

• indutores: relações, habitats e investimentos pub/priv;

• propriedade intelectual: práticas de PI e PI conjunta.
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• Relações interinstitucionais;

• Investimento público;

• Investimento do setor 

empresarial.

O que piorou?
Quanto às relações interinstitucionais, em 2015, a nota dada foi 2. O grupo 
destacou que hoje as relações são insuficientes, mas podem melhorar. Em 2021 
essa nota piorou, chegando a 1,5, pois são consideradas insuficientes.

Para investimento público, a nota, em 2015, foi 3, e os participantes relataram que 
em função da crise, houve uma redução dos investimentos que eram bons. Em 
2021 essa nota caiu para 2,5. Os participantes argumentaram que não é 
prioridade pelas politicas públicas e os investimentos, quando existem, são 
pontuais, não havendo incentivos além da academia e da tecnologia.

Já o investimento do setor empresarial, em 2015, recebeu nota 2, pois poucas 
empresas estavam investindo em inovação de processos, produtos e serviços. Em 
2021 essa nota baixou para 1, pois falta valorização de capital intelectual e 
compreensão de como transformar inovação em retorno financeiro, além de que 
empresas dão espaço para a inovação/pesquisa, mas não fomentam 
financeiramente a inovação.

INOVAÇÃO

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• perfil: tipo, nível e estratégia de abrangência;

• capital humano: agentes e profissionais de inovação;

• indutores: relações, habitats e investimentos pub/priv;

• propriedade intelectual: práticas de PI e PI conjunta.

2,7


