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Organizações

Inscritos

A região da Região SUL teve 8% do total de inscritos

e 14% do total de organizações referenciadas na

CECTI.

Youtubers

66 de 805

40 de 282

227 de 1165

8%

14%

19%

PARTICIPANTES
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GRUPOS DE TRABALHO

Empresarial

Academia

A região da Sul teve o esperado de 16% 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

18 de 48

48 de 306

12 de 48

10 de 48

37%

16%

25%

20%

3
Sociedade Civil 8 de 48

16%
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RESULTADOS

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

3,2

Houve uma melhora na percepção quanto a 

Institucionalização na região Sul, com uma melhora 

nas notas Confiança e Transparência dos atores.

E  se manteve a percepção quanto a avaliação das 
dimensões Institucionalização; Nível de autonomia e 

Grau de Influência dos atores regionais.

3,2
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INSTITUCIONALIZAÇÃO

• Equilíbrio – se manteve na nota 

4;

• Nível de autonomia e Grau de 

Influência dos atores regionais –

se mantiveram na nota 3.

O que se manteve?
Equilíbrio: em 2015 - avaliaram como nota 4, mas segundo participantes 

há presença desequilibrada dos quatro tipos. Em 2021 indicam também 
o desequilíbrio dos atores e predominância da academia; sempre os 

mesmo atores que participam (nota 4).

Nível de Autonomia - em 2015 nota 3 (médio) apontam a falta de 

autonomia das universidades. Em 2021 consideram necessidade de 
descentralização mas também afirmam que a academia já possui 

autonomia.

Grau de influência: em 2015 obteve nota 3 - é abrangente, mas 

desequilibrada entre os atores. Em 2021 continuam considerar 
abrangente e desiquilibrada e que grande parte dos atores possuem  

uma influência regional.

3,2

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.
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INSTITUCIONALIZAÇÃO

• Confiança e Transparência: 
passaram da nota 2 para 3.

O que melhorou?
Confiança entre os atores: em 2015 os participantes que há um 
distanciamento entre todos os atores, porém existe um esforço para 

melhorar, faltam ações de cooperação( nota 2). Em 2021 indicaram que 
há relações de confiança, mas entre os mesmos atores. Reforçam que 

ainda precisa melhorar a relação de cooperação e pensar no 

desenvolvimento regional (nota 3).

Instrumentos de Transparência – Em 2015 para os participantes a 
comunidade não tem conhecimento e falta confiança nas ações 

realizadas (nota 2). Em 2021 indicam que existem instrumentos, mas 

ainda são insuficientes (nota 3).

3,2

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.
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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 uma melhora de percepção geral quanto à infraestrutura 
no Estado.

A região da SUL seguiu  a tendência de melhora na percepção 
da INFRAESTRUTURA, mas ficou próxima da média de percepção 
do Estado.

3,0 3,3
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• Telefonia Móvel  

• Acesso a Financiamento

Todas baixaram a nota de 3 

para nota  2. 

O que piorou?

Telefonia Móvel - Em 2015 foi nota 3 (regular) muitas operadoras mas a qualidade 
dos serviços é baixa, não atende as demandas do meio rural e áreas industriais. 

Em 2021 a nota foi 2 (Insuficiente) apresenta baixa confiabilidade e investimentos 
das operadoras e o custo é elevado.

Acesso a Financiamento – Em 2015 a nota foi 3 (regular) tem acesso a 
financiamento várias opções para crédito ( privado, governamental e 
cooperativas). Mas com, aumento da burocratização e falta de clareza nas 
regras. Em 2021 para parte do empreendedorismo, há uma dificuldade muito 
grande principalmente para pequena e média empresa. Bancos privados tem 
acesso mas custo muito elevado (nota 2).

INFRAESTRUTURA

3,0 3,3

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.
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• Mobilidade 

• Sistema Aeroportuário.

Todos mantiveram a nota 3.

O que se manteve?

• Mobilidade e transporte – Estradas e ferrovias: em 2015 foi 3 (regular), o grupo 
considerou a melhora com a duplicação BR 101 e baixo aproveitamento da 
estrutura férrea com falta de interligação entre a ferrovia e os portos do Estado. 
Em 2021 indicam que apesar da melhoria com a duplicação da BR 101 a região 
tem importantes rotas desassistidas. Quanto a ferrovia é usada somente par o 
transporte de carvão (nota 3).

• Sistema Aeroportuário – Em 2015 a nota foi 3 (regular) devido a existência de 
equipamentos mas falta de uma infraestrutura para as demandas. Em 2021
necessidade de mais companhias aéreas, opção de voos e preço elevado 
(nota 3).

INFRAESTRUTURA

3,0 3,3

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.
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INFRAESTRUTURA

• Energia

• Água e saneamento

• Internet

• Marco Regulatório

As notas passaram de 3 para 4.

O que melhorou? Energia – Em 2015 a nota foi  3 (regular), foi  apresentado pelo grupo, como ponto 
positivo, a distribuição ampla e descentralizada, além do bom atendimento por 
parte das cooperativas. Em 2021 a nota foi 4, consideram boa disponibilidade e o 
preço pode melhorar,  o gás  gera insegurança para as empresas.
Água e saneamento – Em 2015  a nota foi 3 justificam porque a CASAN que atende a 
maior parte da população presta serviço satisfatórios,  a SAMAE é mais eficiente. Em 
2021 consideram nota 4 houve  evolução no saneamento básico e o abastecimento 
de água e confiável.
Internet – Em 2015 a nota 3(regular) destacaram que a área urbana é bem atendida, 
mas as áreas rurais e industriais sofrem com este serviço. Em 2021 nota 4 (boa) temos 
boa disponibilidade e tecnologias de acesso, a concorrência no setor é positivo.
Marco regulatório – Em 2015 não houve justificativa para a nota. Em 2021 o marco 

regulatório de inovação, já é percebido os avanços. Inovação deixou de ser apenas 
ciência e está sendo transformada em negócios, produtos, para que gere empregos, 
riqueza, desenvolvimento. 

3,0 3,3

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.
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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.

3,2
3,4

Na média geral, as percepções sobre os o DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL de cada ecossistema evoluiu um pouco (de 2,5 para 
3.3).

Na região SUL houve uma melhora na percepção sobre o 
desenvolvimento regional (de 2,5 para 3,3), mantendo a 
percepção geral da região superior à média do estado.

2,5

3,3
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DESENV. REGIONAL

3,2
3,4

• Saúde (RH)

• Inclusão Social (Governo e 

sociedade)

• Empreendedorismo (cultura)

• Diversificação setorial

O que se manteve?
Saúde Recursos Humanos – Em 2015 a nota foi 3 (regular), ainda faltam profissionais
qualificados para atendimento ao público e para operar os equipamentos. Em 2021
a nota foi 3(regular) falta investir mais em capacitação, mas isso se acelerou com a
pandemia.

Inclusão Social Compreensão da Sociedade – Em 2015 (nota 1) pois possui baixa
compreensão em relação a inclusão social (nota 1). Em 2021 a nota se manteve 1,
ainda tem que evoluir e precisa mais ações de educação.

Empreendedorismo (cultura) – EM 2015 o grupo entende como positiva,
considerando o histórico regional, justificando assim, a nota 4 (boa). Em 2021 a nota
se manteve (4) ainda é protecionista e temos incentivar mais a cultura
empreendedora individual.

Setores econômicos dominantes – Em 2015 o grupo atribuiu a nota 4, bem  
distribuída, vários setores. Em 2021 o grupo mantém como Bem distribuída.

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.
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DESENV. REGIONAL

3,2
3,4

• Saúde equipamentos

• Inclusão Social (empresas)

• Promoção do 

Empreendedorismo 

(promoção)

• Entretenimento (Lazer e 

Atrativos turísticos)

O que melhorou?
Saúde equipamentos - Em 2015 indicavam a falta de equipamentos prejudicando o
atendimento básico ou complexo, a nota foi 3 (regular). Em 2021 A nota foi 4 (bom)
justificam devido a melhora em Tubarão e Criciúma, mas ainda pode melhorar nas
cidades menores da região.
Inclusão Social Compreensão das Empresas - Em 2015 grupo apontou que pelas
empresas havia falta de conhecimento de ações (nota 1). Em 2021 a nota foi 2 devido as
ações pontuais voltadas mais para o social do que no ambiental.
Promoção do Empreendedorismo - Em 2015 nota do grupo foi 3 (regular), o grupo relatou
que existem agentes fomentadores, mas precisam de maior divulgação. Em 2021 a nota
foi 4 (Boa)existem muitas ações, mas ainda falta um planejamento regional (macro).
Entretenimento - Em 2015 a nota foi 1 (Insuficiente) para equipamentos de entretenimento
e lazer devido a falta apoio e incentivo (comunidades procurem em outras regiões). Em
2021 a nota foi 4 (Boa), houve evolução com parques, mas falta investimento para

acessos e ações são tímidas, para promoção do uso dos espaços.
Entretenimento Atrativos turísticos - a nota foi 1 (Insuficiente), devido a falta de apoio e
incentivo. Em 2021 a nota é 3 (regular) explorar melhor as potencialidades e espaços
abertos (pandemia mostrou a necessidade).

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.
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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.

3,0

Na média geral, as percepções sobre os o MERCADO de cada 
ecossistema se manteve ou diminuiu, aumentou somente de 
Florianópolis.

Na região SUL houve uma melhora na percepção sobre o 
MERCADO (de 3 para 3,2), mantendo-a percepção geral da 
região igual a média do estado.

3,0 3,2
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MERCADO

• Estrutura: competidores

O que piorou?

Estrutura Origem dos competidores

Em 2015 a nota foi 5 (internacional) Segundo a percepção do grupo, em alguns 
setores há competidores dentro da  própria região (tintas, plásticos, cerâmicos), 
mas os grandes competidores externos (internacionais) representam as maiores 
ameaças.

Em 2021 – nota 4 a percepção do grupo foi Nacional.

3,0 3,0 3,2

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.
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MERCADO

• Relações de trabalho: 

Comprometimento; 

• Estrutura: Abrangência; 

• Incentivos: públicos para o 

desenvolvimento.

O que se manteve?
Relações de trabalho Comprometimento - Em 2015 a nota atribuída anota foi 3
(regular) pois há presença de Cooperativas e organização sindical que
proporcionam uma melhor na relação de trabalho e comprometimento entre
colaboradores e empresas. Em 2021 as pessoas estão mais atentas as relações
trabalhistas. Empresas tentam reter trabalhador disponibilizando um ambiente mais
agradável. Mas há algumas questões a evoluir.

Estrutura: Abrangência  - Em 2015 a nota foi 4  apesar de algumas indústrias 
produtoras atenderem mercado internacional, mas ainda há predominância de
mercado nacional. Em 2021 a nota se manteve 4  há uma predominância de 
industrias  nacionais.

Incentivos: públicos - Em 2015 a nota foi 3 há poucos incentivos para região, a 
região sul está desfavorecida. A situação fica mais visível na produção agropecuária, 
pesquisa e desenvolvimento. Em 2021 nota 3 - Há poucos incentivos e não há 
diversidade de incentivos para inovação que não sejam do viés tecnológico.

3,0 3,0 3,2

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.
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MERCADO

• Empresas: Profissionalização

• Efeito tributário: 

Competitividade

O que melhorou?

Fator Empresas: Profissionalização – Em 2015 a nota 2 (ruim) devido adversidade 
econômica, as empresas apresentam diferentes graus de profissionalização, em 
especial na comparação intersetorial. Em 2021 nota foi 3, pois segundo o grupo as 
Empresas são tradicionais, começa a ter iniciativas de startups que equilibram, 
precisa evoluir para uma inovação.

Efeito tributário: Competitividade – Em 2015 a nota atribuída foi 2 (ruim), de acordo 
com o grupo, a política tributária municipal e estadual dificulta o desenvolvimento 
e o crescimento das empresas, prejudicando  toda a região. Em 2021 a nota foi 2, 
mencionam que poderia ter mais incentivos para vinda de novas empresas para a 
região e cargas tributárias altas.

3,0 3,0 3,2

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.
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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.

3,4

Na média geral, as percepções sobre EDUCAÇÃO de cada 
ecossistema se aumentou, sendo que diminuiu no Vale e 
Florianópolis. No Estado teve um aumento.

Na região SUL houve uma melhora na percepção sobre o 
MERCADO (de 3,2 para 3,4), mantendo-a percepção geral da 
região superior a média do estado.

3,4
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EDUCAÇÃO

• Acesso a educação superior e 

técnica

• Disponibilidade Cursos 

superiores e técnicos

• Atuação Extensionista

superiores e técnicos

• Qualificação da pós-

graduação

O que piorou? Acesso a educação superior e técnica- Em 2015 a nota 4 (boa) há oferta de
educação superior e técnica de boa qualidade para a população na região. Em
2021 a nota foi 3 (regular) SiSU ampliou cotas, mas ainda existe pessoas que não
conseguem acessar os cursos desejados. Os alunos precisam se interessar pelo ensino
técnico
Disponibilidade Cursos Sup. E Tec. – Em 2015 nota foi 5 (excelente) há disponibilidade
de cursos técnicos e superiores. Em 2021 a nota foi 4 (Bom) - grande diversidade de
cursos, mas ainda tem vários setores industriais que precisam de novos profissionais.
Atuação Extensionista sup. e tec. – Em 2015 a nota 4 (boa), justificando que existem 
projetos de extensão  constantes junto à comunidade. Em 2021 a nota 3 (Regular) na 
área tecnológica, existem movimentos de promover pesquisa aplicada que gera 
benefícios para a indústria. 
Qualificação da pós-graduação – Em 2015 foi avaliada boa pelo grupo, obtendo 
assim, a nota 4. Em 2021 a nota foi 3 (Regular) - internacionalmente ainda não é 
expressivo. 

3,4
3,4

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

• Educação Básica: 

equipamentos

• Dependência de profissionais 

externos

• Inserção de mestres e doutores 

O que se manteve?
Educação Básica: Equipamentos – Em 2015 a nota foi 3 (regular) devido a  
infraestrutura de laboratórios, estruturas de  mídia e falta de cuidado com o 

patrimônio escolar. Em 2021 a  nota foi 3,  há uma disparidade entre o setor 
público e o privado, os equipamentos devem atender a educação voltada para 
as novas demandas.

Dependência de profissionais externos – Em 2015 o grupo apontou a nota 4, 
ou seja, há pouca dependência. Em 2021 a nota é 4 e justificam que depende da 
área para tecnologia precisa melhorar.

Inserção de mestres e doutores – Em 2015 nota foi 2 (ruim) ainda não há cultura 
por parte das empresas, para a absorção desses profissionais. Em 2021 a nota foi 2, 
pois tem baixa inserção na indústria e a academia que absorve.  

3,4
3,4

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

Educação Básica: profissionais – Em 2015 a nota atribuída foi 1 (insuficientes)
devido a falta de professores capacitados, falta de incentivo do governo na
valorização do professor e desrespeito com o profissional da educação básica na
região. Em 2021 a nota foi 3 (Regular) necessário atualizar currículos, incluir
capacitação TICs.

Disponibilidade de cursos de pós-graduação - Em 2015 nota foi 2  (ruim) devido a 
falta de diversidade de cursos e o alto custo prejudica a região, na  oferta de cursos 
de mestrado e doutorado. Em 2021 a nota foi 4 (Boa) com opções de cursos sem 
custo. 
Absorção dos egressos – Em 2015 nota 3 (regular), algumas  áreas tem dificuldade 
de inserção no mercado de trabalho. Em 2021 a nota foi 4, Boa absorção, existem 
alguns profissionais que o mercado não conseguem absorver.

• Educação Básica: profissionais.

• Capital Humano: 

Disponibilidade de cursos de 

pós-graduação; Absorção dos 

egressos; Suficiência e 

qualificação dos docentes.

O que melhorou ?

3,4
3,4

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.

3,6

Na média geral, as percepções sobre  a Ciência de cada 
ecossistema se manteve algumas tiveram um representativo como o 
sul, Serrana Norte e Planalto Norte. 

Na região SUL houve uma melhora na percepção sobre o Ciência 
(de 2,6 para 3,6), mantendo-a percepção da região superior a 
média do estado.

2,6

3,6
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CIÊNCIA

• Capital Humano: pesquisadores e 
cientistas; grupos de pesquisa 
laboratórios.

• Infraestrutura: disponibilidade e 
acesso a laboratórios.

O que melhorou?
Pesquisadores e cientistas – Em 2015 média foi 3,5 (entre regular e boa), a região 
possui pesquisadores qualificados, mas muitos estão envolvidos em atividades que 
não são de CTI. Em 2021 a nota foi boa, argumentam que a qualificação é muito boa, 
a disponibilidade está aquém, com dificuldade fazer pesquisa.

Grupos de pesquisa Laboratórios – Em 2015 a nota foi 3 (regular), considerado 
pequena, comparado com a demanda dos temas existentes, faltam diretrizes 
norteadoras para planejamento e criação de novos grupos. Em 2021 a nota se 
manteve no regular o modelo atual de pesquisa fomenta a individualidade, a falta de 
recurso para pesquisas e da valorização no trabalho coletivo, o currículo individual.  
Deve se dar mais atenção para essa captação de recursos.

Disponibilidade e acesso a laboratórios - Em 2015 ficou com média 3,5 (entre regular 
e boa), existem laboratórios para pesquisa, mas faltam para pesquisas em áreas mais 

especificas. Tem laboratórios fechados por falta de projetos e grupos de pesquisa e 
dificuldade nas certificação. Em 2021 a nota foi  3,7- justificam que  precisa se 
conectar melhor com a indústria, melhorar o acesso.

3,6
2,6

3,6

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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CIÊNCIA

• Incentivos: Recursos para 
desenvolvimento científico.

• Redes de Colaboração: Redes 
em CTI.

• Qualidade e Impacto da PI.

O que melhorou?
Recursos para desenvolvimento científico – Em 2015 a nota foi 2 (ruim) consideram
poucos os incentivos para pesquisa e os existentes são insuficientes. Em 2021 a nota
foi 3,6 entre regular e boa, há diversas possibilidades na região e no estado, a
própria FAPESC, os recursos da universidade.

Redes em CTI – Em 2015 a nota foi 1,5 (entre insuficiente e ruim), pois as parcerias de
colaboração são poucas e com baixo nível de alinhamento entre as redes existentes
e a proximidade com o setor industrial é praticamente inexistente. Em 2021 a nota
foi de 2,6 de ruim a regular, ainda são poucas, ainda deve melhorar a inserção no
cenário nacional e internacional.

Qualidade e impacto da produção intelectual – Em 2015 a nota foi 2 (ruim),

apontam que tem uma boa qualidade, mas de baixo o impacto para a inovação
regional e nacional e baixo estímulo ao depósito de patentes e registro de PI. Em
2021 a nota é 3,6, há uma boa qualidade das pesquisas, mas o impacto é regular.
Há falta de comunicação entre quem faz e quem precisa.

3,6
2,6

3,6

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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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.

2,9

Na média geral, as percepções sobre  a Tecnologia de cada 

ecossistema........ 

Na região SUL houve uma melhora na percepção sobre o (de 
1,8  para 2,3), mantendo-a percepção da região próxima da 
média do estado.

1,8

2,3
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TECNOLOGIA

Transferência de tecnologia (compras, parcerias, fusões, etc. - em 2015 os

participantes consideraram insuficiente (nota 2), devido à falta de um agente que
incentive a transferência de tecnologia. Em 2021 os participantes a nota foi 2,
algumas empresas estão fazendo fusões e aquisições, bem como os entes públicos
estão criando políticas para melhorar.

• Transferência de tecnologia.

O que se manteve?

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.

2,9
1,8

2,3
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TECNOLOGIA

Busca-se conhecer a percepção regional sobre: 

• Geração de Tec: criação de novas tecnologias
• Gestão empresarial: uso de TICs na gestão
• Mercado: uso de TICs na oferta de bens e serviços
• Tecnologias sociais: geração e aplicação na região
• Transferência: compras, parcerias, fusões, etc.

Geração de Tec: Novas tecnologias - Em 2015 a nota foi 2 (insuficiente), devido a 
falta  investimento por parte da indústria e falta transferência tecnológica por 
parte das  instituições. Em 2021 a nota foi 2,5  (entre insuficiente e ruim), temos 
alguns players que se destacam, mas poucas coisas novas. Ainda muito 
tecnologias tradicionais, sem acompanhamento de grandes tendências.

Gestão empresarial: Uso de TICs em gestão - Em 2015 obteve nota 2 (insuficiente), 
a região apresenta um número considerável de empresas que possuem 
tecnologias para a gestão empresarial, contudo poucas as utilizam. Em 2021 a 

nota foi 2,5 (entre insuficiente  e ruim), há muito que melhorar, inclusive a questão 
cultural, a pandemia acelerou um pouco.

• Geração de Tec: Novas 
tecnologias;

• Gestão empresarial: Uso de TICs 
em gestão

O que melhorou?

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.

2,9
1,8

2,3
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TECNOLOGIA

Mercado: Oferta de solução via TIC – Em 2015 a nota foi 2 ( insuficiente), devido ao
mercado que é restrito as grandes empresas, mas possui também pequenos
negócios que são pouco representativos na economia, tendo assim uma baixa

procura por TICs para entrega de produtos ou serviços. Em 2021 foi 2,5 (entre
insuficiente e ruim), a pandemia impulsionou bastante, mas ainda faltam ações,
tecnologia promete um avanço, mas as empresas utilizam dentro dos seus limites
de conhecimento e recursos.

Geração de Tecnologias sociais – Em 2015 a nota foi 1 (muito aquém do
necessário), justificam que não existe na região, a que também há
desconhecimento sobre ela por grande parte da população. Em 2021 a nota foi 2
(insuficiente), o grupo entende que não existe na região, também há
desconhecimento sobre o tema por grande parte da população. Atualmente
existem movimentos para melhorar.

• Mercado: Oferta de solução via 
TIC;

• Geração de Tecnologias sociais

O que melhorou?

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.

2,9
1,8

2,3
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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.

2,9 2,7

Na média geral, as percepções sobre  a Inovação de cada 
ecossistema aumentaram a percepção

Na região SUL houve uma melhora na percepção sobre a 
Inovação (de 2,1  para 2,6), mantendo-a percepção da região 
próxima da média do estado.

2,1

2,6
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INOVAÇÃO

• Indutores: Investimento Público

O que piorou?

Investimento Público em 2015 anota média foi 2,5 (entre insuficiente 
e regular), os participantes consideraram a  grande burocracia, 
que impossibilita o alcance de investimentos e fomentos junto aos órgãos 
responsáveis.  Os recursos  são insuficientes para gerar a inovação.

Em 2021 a nota média foi 2,5 ( de insuficiente a regular),  os participante atribuem 
devido os recursos serem  insuficientes, os editais ainda muito voltados a tecnologia 
faltando fomento para outras áreas

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.

2,9 2,7
2,1

2,6
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INOVAÇÃO

Nível de inovação - Em 2015 a nota foi 3 (regular)- os grupos destacaram que o
impacto da inovação é bom, pois “cria” demandas no mercado consumidor por
novos produtos e essa ação pode refletir na geração de novos empregos e
aumento da renda regional. Em 2021xxx

Habitats de Inovação – Em 2015 a nota atribuída foi 2 (insuficiente), segundo os
participantes existe universidades, mas ainda é insuficiente para a demanda da
região. Além disso, a cultura da inovação é deficitária. Em 2021 a nota foi 2,
poderia haver uma atuação maior das universidades, ainda tem problema
cultural, falta integração.

• Perfil: nível

• Indutores: habitats

O que se manteve?

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.

2,9 2,7
2,1

2,6
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INOVAÇÃO

Tipo de Inovação- em 2015 os participantes consideraram   a média foi 2,5 (entre 
inovação de processos e inovação de produto). Em 2021 os participantes deram 
nota média 3,5 por entenderem que possuem Inovação de serviço, processo e 
tecnológica.
Estratégia de Inovação – Em 2015 a média foi 3 (regular) de acordo
comparticipantes, alguns atores atuam em nível estadual, há algumas empresas com
o olhar internacional (exportação), mas a maior parte é regional. Em 2021 o grupo

indica estadual.
Disponibilidade de agentes de Inovação – Em 2015 a nota foi 1,5, os participantes
apontam que na região existem poucos agentes com conhecimento e habilidades
para disseminar a cultura inovadora. Em 2021 a nota foi 2,5 consideram regular a
disponibilidade.
Profissionais especializados- Em 2015 a média foi 2 (insuficiente), justificam que
academia e os cursos técnicos têm formado uma quantidade e qualidade aquém
do que o mercado demanda. Em 2021 a nota foi 2,5 , justificam que a
disponibilidade e quantidade é REGULAR, mas a qualidade é BOA. As empresas
estão demandando muito estes profissionais, grande concorrência.

• Perfil: tipo, estratégia.

• Capital Humano: agentes, 

profissionais de inovação.

O que melhorou?

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.

2,9 2,7
2,1

2,6
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Relações interinstitucionais – Em 2015 a nota média foi de 1,5 devido a falta de 
cultura de parcerias entre os atores, que traz como reflexo um contato somente 
em momentos pontuais e necessários. Em 2021 avaliam como Regular (nota 2,5).

Investimentos privados – Em 2015 média foi 2 (insuficiente), os participantes 
relataram que as empresas não estimam um investimento especifico para 
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em 2021 a nota foi 2,5 de insuficiente a 
regular.

Práticas de Proteção de PI – Em 2015 a média 2 (insuficiente) pela falta de cultura.
Em 2021 a nota foi de 2,5 segundo participantes na região tem aumentado o
número de empresas voltadas para o registro de marca.

PI conjunta – Em 2015 média foi 1, pois entendem que não realizam PI Conjunta,
pela inexistência da cultura de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em 2021 a
nota foi 2,5 e justificam devido existência de conflitos, dificuldade em parcerias e
cultura.

• Indutores: relações, 

investimentos privados.

• Propriedade Intelectual: 

práticas de PI e Pi conjunta.

O que melhorou?

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.

2,9 2,7
2,1 2,6


