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PARTICIPANTES
10,4%
Inscritos
18%
Organizações
13,6%
Youtuber
s

84 de 805
51 de 282
158 de 1165

A região da Região NORTE teve 10,4% do total de
inscritos e 18% do total de organizações
referenciadas na CECTI.

GRUPOS DE TRABALHO
PARTICIPANTES 18%
DE GTs
39%
Academia

28%
Empresarial
24%
Governamental
9%

3

Sociedade Civil

54 de 306
21 de 54
15 de 54
13 de 54
5 de 54

A região NORTE teve o esperado de 18% do total de participantes de
GTs na CECTI de 2021, com maioria de presença do setor acadêmico,
seguido do setor empresarial.

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.

2,6

No geral, a percepção quanto a Institucionalização no
Estado teve melhora quase imperceptível (de 2,8 para
2,9).
Na região NORTE, a percepção se manteve a mesma de
2015 (2,6).

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

O que se manteve?

• Equilíbrio na presença de
atores de CTI;

Equilíbrio na presença dos atores de CTI: em 2015 o grupo destacou que
havia predominância de dois a três tipos de atores, justificando a
importância da busca de parcerias com o setor público, dificuldade de
inserção de atores em pequenas e médias empresas. Necessidade de
extensão técnica e científica, e engajar organizações da sociedade civil
para participar de ações de empreendedorismo.
Em 2021 a predominância ocorre principalmente entre os setores
empresarial, acadêmico e da sociedade civil. Em Joinville percebe-se que
há participação dos 4 atores e na região do planalto norte, o setor
governamental percebe menor participação empresarial.

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.

O que se manteve?

• Nível de autonomia dos atores
de CTI - a nota se manteve 3.
• Ações e instrumentos de
transparência dos atores de
CTI - a nota se manteve 2.

2,6

Em 2015, o nível de autonomia dos atores de CTI: a nota foi regular (3), justificam
devido a autonomia das universidades era considerada variável; a empresarial e
governamental era alta, mas a sociedade civil tinha baixa participação. Em
2021, manteve-se o resultado, embora a percepção dos atores reconheça uma
tendência para alta autonomia nos setores governamentais e acadêmicos, e
baixa para o setor empresarial, pois as decisões não permanecem na região. Na
percepção da Sociedade Civil, a autonomia é média e precisa melhorar.
Já as ações e os instrumentos de transparência utilizados pelos atores de CTI, em
2015, foi considerada ruim(2), sob a justificativa de que havia manipulação da
transparência pelos empresários e associações e pouca transparência nas
instituições de ensino superior. Em 2021 a nota se manteve, segundo oss
participantes a percepção é de que existem instrumentos, mas eles são
insuficientes. Argumentam que ainda não são adequados para o que se precisa.
A transparência continua citada como um ponto a ser melhorado.

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

O que melhorou?

• Grau de confiança entre os
atores de CTI em relações de
cooperação - a nota passou
de 2 para 3.

Em 2015, o grau de confiança com que os atores de CTI estabelecem
relações de cooperação foi considerado ruim, sob justificativa de que
cada ator defendia seus interesses e havia dificuldade das instituições
de pesquisa e estágios entrarem nas empresas, havendo portanto, baixo
grau de confiança.
Em 2021, passou de ruim para médio, pois há relação entre os diferentes
atores, embora a cooperação ocorra sempre com os mesmos. Em
Jaraguá, o grupo percebe que há bom nível de confiança entre os
atores.

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

O que piorou?

• Grau de influência dos atores
de CTI nas políticas de
desenvolvimento regional - a
nota passou de 3 para 2.

O grau de influência dos atores de CTI nas políticas de desenvolvimento
regional, em 2015, foi considerado regular, pois a participação dos
atores ainda era limitada, porque a força empresarial interferia na
decisão de ações e os centros de inovações atuavam de forma a
promover o diálogo entre os pares nos municípios vizinhos e atores
envolvidos.
Em 2021,o grupo percebe que o equilíbrio é limitado localmente com
influência desequilibrada dos atores. Destacam que há regiões em que
alguns atores têm influência devido ao desenvolvimento das suas
cidades.

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.

2,5

Houve

melhora na percepção geral quanto à
Infraestrutura no Estado (de 2,3 para 2,6).
A região da NORTE seguiu a tendência de melhora
na percepção da Infraestrutura, mas ficou abaixo da
média de percepção do Estado (2,5).

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.

O que se manteve?

• Fornecimento de Energia- a
nota se manteve 3;

• Telefonia Móvel - a nota se
manteve 2.

2,52,6

O fornecimento de energia, em 2015, foi considerado regular, entendendo-se que
havia confiabilidade, mas também problemas de oscilação e inevitabilidade de
queda de energia. Destacou-se a existência de apenas uma fornecedora, falta de
competitividade e baixa capacidade para o setor industrial. Em 2021 apontam que
há diversificação e que falta mais incentivo. Existe o livre comércio de energia,
porém empresas de pequeno e médio porte não têm acesso ainda. A transmissão é
única monopólio.
Já a telefonia móvel, em 2015, foi considerada ruim(2). A justificativa foi a de que o
serviço era caro e apresentava oscilação na qualidade, problemas com sinal e o
atendimento era péssimo. Em 2021 ainda é percebida como ruim, há problemas de
disponibilidade em regiões mais afastadas e com pouca densidade próximo a torre
de transmissão, a área de cobertura não é suficiente e a qualidade do serviço é
baixa.

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.

O que melhorou?

• Estradas e Ferrovias- a nota
passou de 1 para 2.

• Sistema aeroportuário - a nota
passou de 1 para 2.

2,52,6

Em 2015, o critério estradas e ferrovias foi considerado insuficiente devido aos
seguintes problemas: manutenção e duplicação das estradas; falta de investimento
em novos projetos; ferrovias que atravessam a região são restritas, não servem ao
transporte urbano e não priorizam as cargas de alto valor agregado. Em 2021 ainda
tem muito para avançar, rodovias não possuem acostamento. As rodovias não tem
capacidade de comportar o fluxo urbano. Já as ferrovias as cidades cresceram em
torno delas, hoje estão atrapalhando o fluxo urbano.
Em 2015, o sistema aeroportuário também foi considerado insuficiente, devido a
problemas de acesso, infraestrutura e tecnologia. Com relação aos portos, apesar de
haver dois na região, a infraestrutura era insuficiente e havia problemas de acesso.
Em 2021 a nota passou para ruim(2) pois justificam que Joinville possui o único
aeroporto na região, considerado ruim, pela disponibilidade de voos e o acesso,O
custo alto, confiabilidade ruim.

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.

O que melhorou?
• Internet - a nota passou de 1
para 2;

• Acesso a financiamento de
capital de giro e
empreendedorismo - a nota
passou de 2 para 3.

2,52,6

No que se refere à Internet, também foi considerada insuficiente em 2015, não havia
infraestrutura de sinal compatível com o que era oferecido pelas empresas e havia
problemas de infraestrutura e sinal. Em 2021 - ainda existem problemas no interior, por
não ter disponibilidade, mas boa disponibilidade na região urbana. As Operadoras
consideram apenas regiões de grande densidade e apresentam um atendimento
péssimo.
O acesso a financiamento de capital de giro e empreendedorismo foi relacionado à
disponibilidade de recursos. Conforme justificativa do grupo de trabalho de 2015, às
garantias exigidas não eram atrativas e inviabilizam a tomada de crédito. Em 2021
ainda pode melhorar, é necessário mais oferta de produtos e serviços para capital
de giro. Também é precisa desburocratizar para os empresários conseguirem acessar
os financiamentos. Quem está começando e precisa de incentivo, possui
dificuldades na obtenção de recursos.

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.

O que piorou?

• Água e Saneamento - a nota
passou de 4 para 3.
• Marco regulatório - a nota
passou de 4 para 3.

2,52,6

Para água e saneamento, em 2015 foi apontado que a qualidade da água é
boa, porém o saneamento básico ainda era precário em algumas microrregiões.
Em 2021 o grupo justifica que em Jaraguá possui a SAMAE, serviço são excelentes,
inclusive no saneamento básico. Em Joinville existem alguns pontos que ainda
precisam ser resolvidos na zona industrial, existe muita perda da água. Em SBS a
água é bem distribuída, porém o saneamento básico ainda precisa melhorias
Destacam o potencial de pesquisa como coleta da água da chuva.
O marco regulatório foi considerado bom em 2015, pois no que diz respeito à
infraestrutura era favorável, mas ainda assim observava-se limitações de
implementação. Em 2021 houve diminuição da burocratização, o lançamento de
editais na construção do ecossistema aumentou as conexões entre os atores da
hélice, no entanto, está no começo. Porém o setor empresarial destaca que não
percebeu evolução nos níveis municipal, estadual ,federal.

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.

3,3

Na média geral do Estado, a percepção sobre o
Desenvolvimento Regional teve pequena variação, passando de
2,9 para 3,0.
Na região NORTE houve piora na percepção sobre o
Desenvolvimento Regional (de 3,6 para 3,3), mas a percepção
da região ficou acima da média do Estado.

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.

3,3
3,3

O que se manteve?

• Equipamentos e tecnologias para
saúde - a nota permaneceu 4.
• Recursos humanos em saúde - a
nota permaneceu 4.

Equipamentos e tecnologias para saúde, em 2015, foi apontado como bom, ainda
que com entendimento diferente entre as microrregiões representadas no grupo. Em
2021 a nota permaneceu 4, consideram as diferentes microrregiões sendo que de
Jaraguá e Joinville consideram de bom a excelente, para São Bento do Sul e Planalto
Norte de bom a insuficiente. Joinville é referência em saúde.
Recursos humanos em saúde foram considerados bons, em 2015, ainda que os
participantes tenham apontado que havia falta de uma estrutura adequada e os
profissionais da área médica acabam priorizando outros municípios. Em 2021 a nota
se manteve 4 (Boa) justificam que existe disponibilidade de bons cursos para
qualificação dos recursos humanos o que acompanha a boa infraestrutura da área.

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.

O que se manteve?

• Ações públicas de inclusão social a nota se manteve 4.
• Promoção do empreendedorismoa nota se manteve 4.

3,3
3,3

As ações públicas de inclusão social foram consideradas boas em 2015, mas parte
do grupo entendeu também que pelo alto IDH, Jaraguá do Sul poderia ter mais
ações. Em 2021, a nota foi boa, em SBS avalia de forma excelente a disponibilidade,
exemplo o Programa Família Acolhedora e mencionam que as universidades
possuem ações voltadas para o social. Em Jaraguá consideram boa, existem os
CRAS (programas Bolsa Família, encaminhamento ao mercado), CREAS, em Joinville
tem menos do que necessário.
A promoção do empreendedorismo também foi considerada boa em 2015, pois
existiam ações das áreas empresariais e educacionais, ainda que devesse existir
menos conservadorismo do poder público. Em 2021 a nota se manteve 4, existem
muitas ações para esse meio, pensando desde o meio de startups,
empreendedorismo feminino, governo, jovens empreendedores, empresas, MEI.

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.

3,3
3,3

O que se manteve?

• Perfil e cultura empreendedora dos
atores regionais - a nota se
manteve 4.

Também o perfil e cultura empreendedora dos atores regionais foi considerado bom,
ainda que os participantes tenham destacado que é necessário melhorar os
aparatos legais, a partir dos municípios.

Em 2021, a nota foi 4 devido ao bom perfil empreendedor, muitas empresas
nasceram na região, mas ainda com coisas a melhorar). Como tem muita emprego
pode atrapalhar o incentivo individual para empreender.

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.

3,3
3,3

O que melhorou?

• Setores econômicos dominantes passou de 3 para 4

Os setores econômicos dominantes, em 2015, foram considerados regulares, sob
justificativa de que a região era diversificada, mas com uma dependência relativa
das grandes empresas. Além disso, havia uma tendência, em todos os municípios,
de ampliação da matriz econômica e produtiva. Em 2021 passou de distribuido (3)
para Bem distribuída (4) devido ter vários setores.

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.

O que piorou?

• Ações empresariais de
responsabilidade social a nota
passou de 4 para 3.

• Compreensão da sociedade em
relação a diferenças sociais - a
nota passou de 3 para 2.

3,3
3,3

Em 2015, as ações empresariais de responsabilidade social foram consideradas
boas, sob justificativa de que as micro e pequenas fazem poucas ações empresariais
e as médias e grandes empresas poderiam fazer mais. Em 2021 a nota diminui para
3, pois consideram que as Empresas fazem sua parte por obrigação (a grande
empresa tem benefícios em fazer), a pequena e média não possuem programas e
projetos (federal, estadual e municipal). Deve ser uma pauta para levar às
Secretarias de Desenvolvimento - ações para incentivar e mostrar o valor, e o que
seriam ações sociais.
Em 2015, a compreensão da sociedade em relação a diferenças sociais foi
considerada regular, pois as cidades apresentam características muito provincianas,
sem aspecto cosmopolita. Em 2021 a nota diminuiu para 2, consideram que as
universidades buscam fazer a inserção, existe uma necessidade de política pública .
Destacam a questão cultural regional (de colonização), entendem que o tema da
inclusão pode ser trabalhado efetivamente na educação infantil.

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.

O que piorou?

• Equipamentos de entretenimento e
lazer- a nota nota passou de 3
para 2.
• Atrativos turísticos - a nota passou
de 3 para 2.

3,3
3,3

Em 2015, equipamentos de entretenimento e lazer foram considerados regulares e,
segundo os participantes, faltava melhorar os espaços existentes, criar novos,
incentivar a coletivização desses espaços e estimular o encontro de pessoas. Em
2021,a nota diminuiu de 3 para 2, justificam que ainda tem muitas coisas a fazer, o
que existe é pouco aproveitado pois não tem uma cultura de participação de
interação nos espaços existentes.
Também os atrativos turísticos foram considerados regulares, em 2015, pois, embora
atrativos turísticos estejam presentes nos municípios, era necessário olhar e agir sobre
as necessidades dos mesmos, como por exemplo, promoção e plano efetivo de
manutenção. Em 2021, considerando população, possui um baixo número de
atrativos, Existe uma cultura na região de trabalhadores onde o tempo de lazer e
entretenimento e baixo, o que existe é pouco aproveitado. Falta um pouco de
educação cultural.

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, a percepção sobre o Mercado entre 2015 e 2021
se manteve no Estado (3,2).
Na região NORTE houve uma pequena piora na percepção sobre
o Mercado (de 3,2 para 3,0), ficando a nota inferior à média do
Estado.

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.

O que se manteve?

• Profissionalização - a nota se
manteve 3.
• Abrangência do mercado- a nota
se manteve 4.
• Incentivos públicos no
desenvolvimento econômico- a
nota se manteve 2.

3,0

Em 2015, a profissionalização foi considerada regular, sob a justificativa de que há uma
variação para cada município, havendo pressão das empresas maiores para que as
menores se profissionalizem. Em 2021 foi considerada regular, pois há diversidade de
grandes e pequenas empresas isso é muito importante. O
ecossistema
tem
capacidade e competência para fazer muito mais comparado a outras regiões é
acima da média, mas a nível mundial há aspectos a melhorar.
Em 2015, a abrangência do mercado foi considerada boa, levando em consideração
principalmente o reconhecimento nacional da região norte. Em 2021, há pequenas
empresas que atuam regional, porém a maior demanda é nacional/ e internacional.
Em 2015, os participantes consideraram que havia poucos incentivos públicos no
desenvolvimento econômico da região, havendo incubadora, incentivo público
municipal (isenção de alguns impostos), editais abertos de incentivo a CTI - estadual e
nacional. Quando havia incentivo governamental era estadual ou nacional, não
havendo destinação de recurso exclusivamente para a região. Em 2021 a nota se
manteve ruim (2), pois há poucos incentivos para região, a Política de incentivo fiscal é
quase inexistente.

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

O que melhorou?

• Efeito da política tributária na
competitividade - a nota passou
de 1 para 2.

O efeito da política tributária na competitividade foi considerado insuficiente(1) em
2015, sob justificativa de que a maior carga tributária era da federação e sua
complexidade prejudicava o desenvolvimento da região.
Em 2021, foi considerado ruim(2). Foi justificado que em comparação a região os
incentivos são ruins e não há retorno em incentivos e carga tributária muito grande.

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

O que piorou?

• Comprometimento nas relações de
trabalho - a nota passou de 4 para
3;
• Origem de competidores - a nota
passou de 5 para 4.

Em 2015, os participantes consideraram o comprometimento nas relações de
trabalho bom (4). O grupo justificou que predominantemente os empregados têm
orgulho em trabalhar onde trabalham, ainda que houvesse alta rotatividade nas
produções devido às ofertas de trabalho. Em 2021 consideram regular, mas
argumentam que tem acontecido mudança nas relações de trabalho, novos
regimes de contratação, cultura colaborativa gera novos níveis de
relacionamento.
Em 2015, segundo os participantes, a origem de competidores era internacional.
Em 2021 segundo os participantes a predominância da origem competidora é
nacional.

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, a percepção sobre Educação no Estado teve um
leve aumento (de 3,0 para 3,2).

A percepção da região NORTE em 2021 permaneceu igual à de
2015 (3,4), mantendo-a percepção da região superior à do Estado.

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.

O que se manteve?

• Equipamentos em educação básica
(manteve nota 4);
• Acesso à educação superior e técnica
(manteve nota 4);
• Disponibilidade de cursos de educação
superior e técnica (manteve nota 3);

3,4

Equipamentos em educação básica municipal foram considerados bons, em 2015.
Já o ensino estadual foi considerado regular. Em 2021, manteve-se a nota 4, com
destaque à rede municipal (laboratórios, equipamentos etc). Entretanto, há
necessidade de melhoria no acesso a: Internet, materiais didáticos
e
equipamentos eletrônicos).
O acesso à educação superior e técnica foi considerado bom, pois há acesso
para instituições públicas e privadas para diversos seguimentos. Em 2021 também
foi bom, com o aumento na oferta de financiamento e da demanda.

A disponibilidade de cursos de educação superior e técnica foi considerada
regular, em 2015. O grupo destacou que há carência nas áreas de saúde,
comunicação, criação. Em 2021, a percepção se manteve, só que mais focada
na disponibilidade de cursos técnicos. Além disso, o grupo destacou a importância
de se trabalhar ao mesmo tempo tanto questões atuais e futuras; quanto regionais
e universais.

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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O que se manteve?

• Atuação extensionista das instituições
de educação superior e técnica
(manteve nota 3);
• Dependência de profissionais externos
(manteve nota 3).

A atuação extensionista das instituições de educação superior e técnica também
foi considerada regular em 2015, pois havia muito que avançar, principalmente na
questão social. Em 2021, a percepção se manteve regular, uma vez que se
destacou que há muito a ser explorado, como a criação de projetos entre setores
público e privado, e entre academia e sociedade (que precisa mostrar sua
demanda). Além disso, há necessidade de desburocratização e mudar a cultura.

A dependência de profissionais externos também foi considerada regular, pois
conforme a percepção do grupo, depende da área de atuação. Em 2021, a
percepção regular se manteve, com a percepção de existência de profissionais
de outras regiões, como da área da saúde.

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.

O que melhorou?
• Disponibilidade de cursos de pósgraduação (passou de 2 para 3 regular);
• Suficiência e qualificação dos docentes
(passou de 3 para 4 - bom);
• Qualificação da pós-graduação (passou
de 3 para 4 - bom).

3,4

Referente à disponibilidade de cursos de pós-graduação, em 2015 o grupo
considerou que era ruim, justificando que a carência pode ser observada em toda
a região. Em 2021, passou para regular, com presença de diversos cursos, mesmo
com a redução de incentivos (CNPq), e pela ainda pouca demanda pela pósgraduação na região.
Quanto à suficiência e qualificação dos docentes, em 2015 foi considerada regular
e destacado que precisa ser melhorada. Em 2021, a percepção foi boa, com a
presença de docentes qualificados, principalmente na esfera pública, e na área
tecnológica.
Já para a qualificação da pós-graduação, em 2015 foi considerado que no setor
público era ruim e na iniciativa privada existe desde que ocorresse a viabilidade
Econômica. Em 2021, a percepção passou para boa, com a presença de cursos de
mestrado na região.

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.

O que piorou?
• Recursos humanos em educação básica
(passou de 4 para 3 - regular);
• Absorção dos egressos (passou de 4
para 3 - regular);
• Inserção de mestres e doutores nas
empresas (passou de 4 para 3 - regular).

3,4

Os recursos humanos em educação básica municipal foram considerados bons, em
2015. Já o ensino estadual foi considerado regular. Em 2021, foram considerados
regulares, por causa da falta de professores qualificados para lidar com a inclusão de
pessoas com deficiências e com a tecnologia/meio digital/práticas (aulas online). Há
capacitação, mas que não fornece condições necessárias (Internet). Além do fato de
que há baixa adesão aos cursos de licenciatura.
Em 2015, a absorção dos egressos foi considerada boa, principalmente no que se
refere ao nível técnico. Em 2021, foi considerada regular, pois tal condição depende
do curso e do nível (reafirmando a maior absorção de egressos do técnico, e a
expondo a dificuldade das universidades preparem o profissional para o mercado).
A inserção de mestres e doutores nas empresas foi considerada boa em 2015.
Segundo os participantes, os mestres e doutores disponíveis eram absorvidos, porém
havia carência de disponibilidade destes profissionais em algumas áreas. Em 2021, a
percepção passou para regular, com a justificativa de que o doutorado não é visto
como diferencial para o mercado, apenas para o 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.

2,3

Na média geral do Estado, a percepção sobre a Ciência teve ligeira
melhora (de 2,6 para 2,9).
Na região NORTE houve melhora na percepção sobre o Ciência (de
2,0 para 2,3), mantendo-se, contudo, a percepção da região abaixo
da média do estado.

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.

O que se manteve?

• Pesquisadores e cientistas (passou
de 1,5 para 2 ruim);
• Grupos de pesquisa (passou de 1,5
para 2 - ruim);

2,3

Pesquisadores e cientistas foram avaliados entre insuficientes e ruins, em 2015. A
justificativa dos grupos se deu em função da falta de profissionais no mercado para
algumas áreas de atuação. Além disso, havia qualificação, mas pouca disponibilidade
de pesquisadores; havia poucas instituições públicas que incentivavam a pesquisa, e nas
instituições de ensino privadas não haviam atrativos para a pesquisa. Em 2021, passou
para ruim, com a justificativa de que há carência de doutores, podendo encontrá-los em
áreas específicas (como Exatas e Tecnológicas), mas é algo que não está evidente para
a sociedade. Além disso, médias e pequenas empresas e a indústria têm dificuldade de
acesso aos pesquisadores.
No que se refere a grupos de pesquisa, também ficaram entre insuficiente e ruim, em
2015. Segundo os participantes, houve melhora, porém ainda carecia de incentivo
governamental e profissional e havia poucos pesquisadores e ausência de grupos de
pesquisa. Em 2021, passou para ruim, pois na região não tem iniciativas ou não há
conhecimento sobre as mesmas. Parece haver uma falha de comunicação do que é
desenvolvido dentro das universidades. Além disso, há poucos professores com formação
para fazer pesquisa, e não existem remuneração e investimento para pesquisa.

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.

O que se manteve?

• Laboratórios (passou de 1,5 para
2,33… - ruim a regular);

• Recursos para desenvolvimento
científico (passou de 2 para 3 regular);

2,3

Quanto a laboratórios, em 2015, a avaliação ficou entre insuficiente e ruim, sob
justificativa de que havia restrições e falta de proximidade: laboratórios disponíveis
para todas as áreas, mas com acesso restrito. Em 2021, passou para ruim a regular,
com argumentos no sentido de que existem, mas são pouco divulgados, com acesso
limitado, com restrição de conexão e compartilhamento, e que não atendem a
todas as áreas de conhecimento.
Os recursos para desenvolvimento científico foram considerados ruins em 2015, pois
havia falta de recursos financeiros e intelectuais, os incentivos para captação de
recursos eram escassos, bem como havia poucos prêmios regionais que incentivem a
produção intelectual. Em 2021, a percepção passou para regular, com a justificativa
de que há disponibilidade. Entretanto, o acesso é regular devido à falta de
comunicação e da dificuldade em encontrar acadêmico com perfil necessário.
Além disso, cada município está tendo a preocupação em criar sua legislação de
CTI, porém há dificuldade de colocá-la em prática (principalmente no engajamento
dos atores).

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.

O que piorou?

• Redes em CTI (passou de 2,5 para
2,33… - ruim a regular);
• Qualidade e impacto da produção
intelectual (passou de 3 para 2,3ruim a regular).

2,3

Em 2015, as redes em CTI receberam avaliação entre ruim e regular, porque houve
aumento gradativo na participação dos pesquisadores e grupos em redes, mas
poderiam ser melhores exploradas. Em 2021, manteve-se praticamente a mesma
percepção, observando as ações como inexistentes ou com pouca divulgação.
Neste último ponto, relatou-se que as trocas são pontuais (principalmente o
intercâmbio entre universidades) e que as pesquisas são isoladas (tanto do
pesquisador quanto do grupo).
Já a qualidade e impacto da produção intelectual recebeu nota regular, em 2015. De
acordo com os participantes, havia regularidade na produção intelectual, conforme
a quantidade de cursos existentes na região, e existia produção intelectual de
qualidade, mas não era acessível aos diferentes setores. Em 2021, a percepção
passou para ruim a regular, com argumento de que falta comunicação e
transferência dessa produção para a sociedade. Além disso, mostrou-se uma
necessidade de mensurar tal impacto, não apenas pela quantidade.

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.

2,7

Na média geral do Estado, a percepção sobre a Tecnologia teve
leve melhora, passando de 2,4 para 2,6.
Na região NORTE houve melhora quase imperceptível na
percepção (de 2,6 para 2,7), ficando percepção da região
levemente acima da média do Estado.

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.

2,7

O que se manteve?
O critério de oferta de solução via TIC foi avaliado como regular, em 2015, mas
sem justificativa para a mesma. Em 2021 a nota se manteve regular(3) a pandemia
aumentou a necessidade, mas é morosos o retorno. Tem tecnologias interessantes
sendo desenvolvidas, mas precisa avançar muito ainda.

• Oferta de solução via TIC - a nota
se manteve 3.
• Transferência de tecnologia- a
nota se manteve 2.

Em 2015, a transferência de tecnologia foi considerada ruim, pois criou-se uma
cultura da internalização do desenvolvimento de tecnologias, devido a
autossuficiência das empresas. Em 2021, a nota se manteve 2, justificam que
existem iniciativas, mas são ações isoladas. Está evoluindo, porém a aplicação está
baixa é preciso melhorar comunicação e ter mais espaço para difusão dessas
tecnologias.

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.

O que melhorou?

• Novas tecnologias - a nota
melhorou de 3 para 3,5.
• Geração de tecnologias sociais a nota melhorou de 2 para 2,5.

2,7

Em 2015, as novas tecnologias foram consideradas regulares, pois existia uma
disparidade muito grande entre as cidades. Em 2021 a nota aumentou para 3,5 se
mantendo entre regular e boa, justificam que a tecnologia não é somente
informática e temos muitas referências a nível nacional. Embora tenha habitats de
inovação, ainda estamos em movimento lento. Precisa de um trabalho maior para
aumentar o desenvolvimento tecnológico.
Em 2015, a geração de tecnologias sociais foi considerada ruim devido à falta de
cultura de colaboração na região. Em 2021, a nota aumentou de 2 para 2,5,
justificam que tem muito a ser explorado, principalmente entre as pequenas e
médias empresas, Aumentou por necessidade da pandemia, mas de forma muito
morosa.

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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O que piorou?

• Uso de TICs em gestão - a nota
passou de 3 para 2,5.

O uso de TICs em gestão foi avaliado como regular, em 2015, pois há uma
disparidade muito grande entre as cidades. Em 2021 é considerado de ruim a
regular, existe diferença entre empresas grandes (que utilizam para gestão e
análise de dados) e varia de acordo com o nível de maturidade. Existem algumas
políticas públicas que incentivam o uso, mas não usam para gestão. As pequenas,
micros, MEI, não utilizam.

INOVAÇÃO
Busca-se conhecer a percepção regional sobre:

2,5

• 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 NORTE houve leve melhora na percepção sobre a
Inovação (de 2,4 para 2,5), mas a percepção da região ficou
abaixo à média do Estado.

INOVAÇÃO
Busca-se conhecer a percepção regional sobre:
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• 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.

O que se manteve?

• Nível de inovação - se manteve na
nota 2,5.
• Investimento público se manteve
na nota 2.

O nível de inovação foi avaliado entre ruim e regular, em 2015, pois somente
empresas de grande porte tinham setor de pesquisa e desenvolvimento e havia
baixo grau de inovação agregado aos produtos e processos. Em 2021, a nota
ficou entre ruim e regular é preciso de mais iniciativas de inovação que impacte
no dia a dia. Existe diferença entre Joinville, Jaraguá e SBS e o Planalto Norte.
Investimento público foi avaliado como ruim, em 2015, pois, se comparada à
demanda existente para inovação, a oferta de editais é insuficiente, dificultando
o acesso aos recursos. Além disso, os critérios de avaliação para disponibilizar
isenção de impostos e financiamentos não são claros e muitas vezes, o
investimento cobre somente parte da infraestrutura. Em 2021, falta divulgação
das ações que existem, o ecossistema ainda é fragmentado. Há falta de recursos.

INOVAÇÃO
Busca-se conhecer a percepção regional sobre:
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• 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.

O que se manteve?

• Investimento do setor empresarial se manteve a nota 2.

• PI conjunta - se manteve a nota 2.

O investimento do setor empresarial foi considerado ruim, em 2015, pois a
inovação não é radical, apenas incremental, o que aponta, que o setor
empresarial investe apenas no centro de interesse da empresa. Em 2021,
consideram que embora haja iniciativas por parte de algumas empresas, ainda
faltam investimentos como um todo. Existem "ilhas" de inovação
A propriedade intelectual conjunta foi avaliada como ruim, em 2015, devido a
falta de interação entre os atores. Em 2021 a nota se manteve 2 ou seja ruim,
Têm poucas práticas de PI conjunta.

INOVAÇÃO
Busca-se conhecer a percepção regional sobre:
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• 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.

O que melhorou?

• Tipo de inovação - a nota
melhorou de 2,5 para 4.

• Relações interinstitucionais - a nota
passou de 1 para 2.

Os Tipos de inovação em 2015 a média foi avaliada como 2,5 (entre inovação de
processos e produtos). Em 2021 melhorou de 2,5 para 4 a percepção do
participante, eles apontam que existe a inovação de processos, produtos e
tecnológica.Também indicam que faltou a a inovação em marketing.
As relações institucionais, em 2015, foram avaliadas como insuficientes, pois falta a
ligação entre os agentes de CTI e os atores locais, mesmo considerando, que há
incentivos através de bolsas para estudos. Em produtos, há pouco investimento,
porque falta direcionamento das pesquisas científicas em parceria com as
empresas, com foco em suas necessidades e participação mais atuante do
governo. Em 2021, a nota foi ruim(2), falta ampliar aproximação entre empresas e
universidades, melhorar a relação com Instituições de ensino para captação de
profissionais.

INOVAÇÃO
Busca-se conhecer a percepção regional sobre:

2,5

• 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.

O que melhorou?

• Habitats de inovação - a nota
passou de 2,5 para 3.

Quanto aos habitats de inovação, a avaliação de 2015 ficou entre ruim e regular,
sob justificativa de que existem incubadoras, porém precárias, faltam
principalmente parques e aceleradoras, falta articular e efetivar a atuação das
quatro hélices, bem como incentivar a abertura de startups. Em 2021, a nota foi
regular, considerando os habitats disponíveis quanto ao número e diversidade,
também boa estrutura e atendimento. Mas indicam que tem que melhorar.

INOVAÇÃO
Busca-se conhecer a percepção regional sobre:
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• 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.

O que piorou?

• Estratégia de abrangência - a nota
passou de 4,5 para 3.
• Agentes de inovação- a nota
passou de 3 para 2,5.

A estratégia de abrangência foi considerada entre nacional e internacional, em
2015. Em 2021, a nota passou para 3, consideram uma abrangência local; ainda
olhando muito pra cidade. Para as empresas ela é regional. quando trata de
inovação de processo, as empresas seria abrangência Local, mas quando a
empresas desenvolvendo soluções para um mercado maior varia para regional.
Os agentes de inovação foram avaliados como regulares em 2015, e falta uma
entidade meio nos municípios, que consiga ligar os agentes às empresas, falta de
resposta dos agentes. Há também consultoria nas empresas, contudo não há
articulação entre as instituições. Em 2021, a nota ficou entre ruim e regular,
justificam que existe falta de agentes de inovação.
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• 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.

O que piorou?

• Profissionais especializados- a nota
passou de 2,5 para 2.
• Práticas de Proteção de PI - a nota
passou de 2,5 para 2.

Os profissionais especializados foram avaliados entre ruim e regular, em 2015, pois
a disponibilidade é regular e a capacidade de desenvolver projetos inovadores é
insuficiente. Além disso, a formação é vista como desatualizada, a exigência é
baixa para a formação e o sistema educacional é precário. Em 2021, a nota foi
ruim (2); tem demanda e falta profissionais.
As Práticas de Proteção de PI em 2015 a média apontada foi 2,5 (entre ruim e
regular), justificado pelos grupos que as grandes empresas têm prática de PI,
porém as menores não. A legislação brasileira é muito burocrática e demorada,
não garante o direito de propriedade, visto que é uma prática muito cara.
Destacaram ainda, que falta a prática do registro da PI. Em 2021 a nota foi ruim
(2), justificam que a maioria
desconhecem as práticas existentes.Grandes
empresas regionais fazem bem, mas pequenas empresas é insuficiente.

