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PARTICIPANTES
18%

145 de 805

Inscritos
21%

62 de 282

Organizações
15%
Youtubers

176 de 1165

A região da Região Vale e Alto Vale teve 18% do
total de inscritos e 21% do total de organizações
referenciadas na CECTI.
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GRUPOS
DE TRABALHO
PARTICIPANTES
DE GTs
Academia
Empresarial

16,3%
40%

20 de 50
30%
18%

Governamental
12%
Sociedade Civil

3

50 de 306

15 de 50
9 de 50
6 de 50

A Região da Vale e Alto Vale teve o esperado de 16,3% do total de
participantes de GTs na CECTI de 2021, com maioria de presença do
setor da academia e empresarial e participação esperada da sociedade
civil.
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RESULTADOS
Quais são as percepções atuais e como se
comparam com os resultados de 2015?
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INSTITUCIONALIZAÇÃO

2021

2,8

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

2,8
2,8
3,2

3,0

No Estado a percepção geral do Sistema Institucional
de CTI se manteve entre razoável e boa ( de 2,8 para
2,9)
Na Região do Vale e Alto Vale: manteve sua
percepção sobre suas instituições como ruim (2,8),
ficando próximo, levemente inferior da média do
Estado.
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INSTITUCIONALIZAÇÃO

2021

2,8

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

2,8

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

2,8
3,2

3,0

O que piorou ?

• Nível de autonomia dos atores
regionais baixou de alta
autonomia (4) para média (3).

Nível de Autonomia: em 2015 o grupo de trabalho apontou que
é alto, na maioria dos casos, as lideranças estão envolvidas em
processos de tomada de decisão do âmbito regional.
Em 2021 os participantes deram a nota 3 média e não depende
somente dos atores locais.
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INSTITUCIONALIZAÇÃO

2021

2,8

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

2,8

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 ?

Equilíbrio – se manteve como 4,
(presença desequilibrada dos 4 tipos);
Grau de Influência - dos atores
regionais manteve-se como 2 (local e
a poucos atores).
Ações e instrumentos de transparência
– percepção mantive a nota 2
(Existem, mas são insuficientes).

2,8
3,2

3,0

Equilíbrio: em 2015 os participantes deram nota 4, pois apesar de existir a presença
dos quatro tipos de atores (pesquisa, empresa, governo e sociedade civil organizada),
há pouca sinergia entre eles, e não existe a disseminação de informações sobre o
papel de cada um dos atores dentro do sistema regional de CTI. Em 2021 a
percepção se manteve em 4 e apesar de ter a presença de todos os atores, ainda
consideram desequilibrado.
Grau de influência: em 2015 o grupo considerou como limitado localmente (2). Falta
articulação entre estes atores, o que enfraquece o grau de influência e privilegia
poucos. Em 2021 a nota se manteve limitada localmente e/ou a poucos atores (2).
Ações e instrumentos de transparência - Em 2015 a nota foi 2, pois embora existam
eles ainda são pouco conhecidos e as ações em alguns casos
acontecem de forma direcionada, prejudicando a efetividade das ações entre os
atores de CTI. Em 2021 a nota se manteve 2, existem mas ainda insuficientes.
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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

3,0

O que melhorou ?

• Confiança : a nota passou de 2
(baixa), há poucas relações
locais para 3 (média) em que
há relações, mas entre os
mesmos atores.

Confiança entre os atores: em 2015 os participantes atribuíram a nota 2
(baixo - há relações locais). Os participantes reconheciam que há uma
necessidade de visão mais regional, pois poucas relações neste âmbito
são vistas.
Em 2021 indicaram que houve melhora, a nota 3 (média - há relações,
mas entre os mesmos atores), percebem as relações, mas enfatizam que
ela é sempre com os mesmo atores, e por isso pode ser ampliada.

VI CECTI - 27/05/2021
Resultados Região Vale e Alto Vale

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

2,2 3,0

2,5
2,5

2,5

No Estado: a percepção Geral no Estado é de uma
infraestrutura ruim. Em 2021 houve uma leve melhora de
percepção geral quanto à infraestrutura no Estado (de 2,3 para
2,6).
Na Região Vale e Alto Vale seguiu a tendência de melhora na
percepção da INFRAESTRUTURA (2.5) e aproximou-se da média
de percepção do Estado (2,6) na mesma proporção que em
2015.
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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

3,0

2,5
2,5

O que piorou ?

• Mobilidade e transporte:
aeroportos a nota baixou de 3
para 2.
• Marco regulatório - a nota
baixou de 2 para 1.

Mobilidade e transporte: Aeroportos - Em 2015 o grupo de trabalho considerou
regular (3), destacando a falta de acessos, a baixa disponibilidade de voos, e a
baixa capacidade das estruturas existentes para atender a demanda atual e
futura. Em 2021 a nota foi 2 (ruim), principalmente com relação aos acessos.
Empresários buscam alternativas por conta própria.
Marco regulatório– Em 2015 o grupo atribuiu a nota 2 (ruim), desfavorável ao
desenvolvimento regional, os participantes consideraram que existe falta de
padronização e múltipla interpretação. Em 2021 a nota foi Insuficiente (1), devido
burocracia dos setores, principalmente o público, necessidade de mais discussão
e recursos. Necessidade de trazer maior robustez jurídica. Existem avanços, como
iniciativas do governo do estado, porém o governo segue muito distante.
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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

O que se manteve ?
• Energia: confiabilidade e custo,
se manteve na nota 3 (regular).
• Mobilidade e transporte:
Estradas e Ferrovia, se manteve
na nota 1(insuficiente)
.

3,0

2,5
2,5

• Energia: confiabilidade e custo: em 2015 a nota foi regular (3), devido preços
elevados, não apresenta confiabilidade. Em 2021 a nota se manteve 3, justificam
ser dependente de uma única fonte (hidrelétrica), preço elevado. Dificuldade
na geração das energias alternativas (ex.: injetar energia elétrica na rede).
Necessidade investir nas pequenas e médias empresas, que estão investindo em
estabilizadores para manter suas produções. Existe ainda muita instabilidade.
• Mobilidade e transporte: Estradas e Ferrovia– Em 2015 a nota foi insuficientes (1),
a justificativa de que não existe diversidade no setor de mobilidade da região,
além da não existência de ferrovias e da falta de manutenção nas rodovias. Em
2021, a nota se manteve 3, justificam devido aos investimentos devem considerar
a rede como um todo, necessidade de melhorias no acesso aos portos. Ferrovias
é quase inexistente. Custo de logística é muito alto. Necessidade de duplicação
da 470.

VI CECTI - 27/05/2021
Resultados Região Vale e Alto Vale

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 ?

• Água e saneamento • Comunicações: telefonia móvel
e internet.
As notas aumentaram de 2
(ruim) para 3 (regular).

3,0

2,5
2,5

Água e saneamento – Em 2015 a nota foi 2 (ruim), justificando insuficiência de
saneamento, além de faltarem ações destinadas a preservação de fontes de água.
Em 2021 a nota aumentou para 3, necessidade demanda de mutenções preventivas
e corretivas, utilizar mais tecnologias para amenizar os gargalos. Preço acessível, mas
ainda com problemas de distribuição.
Telefone Móvel- Em 2015 o nota 2 (ruim) justificativa é devido aos preços praticados
serem incompatíveis com os serviços prestados, falta de cobertura nas áreas rurais. Em
2021 nota foi 3 (regular)
temos boa disponibilidade e tecnologias de acesso, a
concorrência no setor é positiva.
Internet – Em 2015 a nota 2 (ruim)) destacaram que a área urbana é bem atendida,
mas as áreas rurais e industriais sofrem com este serviço. Em 2021 nota foi 3 (regular)
temos boa disponibilidade e tecnologias de acesso. A concorrência no setor é
positiva.
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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

3,0

2,5
2,5

O que melhorou ?
• Acesso a Financiamento de Capital de Giro e empreendedorismo - Em
2015 foi considerado regular (3), justiﬁcando que ainda faltam incentivos
ﬁnanceiros aos pequenos negócio.

• Acesso a Financiamento
As notas passou de 3 (regular)
para 4 (bom).

• Em 2021 a nota passou para boa (4), existem Iniciativas como do BRDE E DE
COOPERATIVAS, existem incentivos, são rápidos e fáceis. Apesar das boas
opções se deve ampliar comunicação e ﬂexibilizar os critérios principalmente para empresas menores. Necessidade de capacitar pessoas
para a utilização da melhor forma.
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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

2,5
3,2

3,2

3,5
3,4
3,3

Na média geral, as percepções sobre os o
DESENVOLVIMENTO REGIONAL um evoluiu um pouco (de
2,9 para 3,0).
Na região Vale e Alto Vale houve uma melhora na
percepção sobre o desenvolvimento regional (de 3,2
para 3,5).
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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

O que piorou ?
• Promoção do
empreendedorismo
• Equipamentos de
entretenimento e lazer
As notas passaram de 4 (bom)
para 3 (regular).

3,2

3,4

Promoção do empreendedorismo: Em 2015 a nota foi boa (4), o grupo justificou que
existem boas ações por parte de alguns atores regionais. Em 2021 a nota foi regular
(3) No geral no vale do Itajaí tem o empreendedorismo como vocação. Muitos atores
da região trabalham o empreendedorismo: Senai, SENAC, SEBRAE, CI, Instituto Gene,
mas pode ser melhorado os participantes indicam a falta de acesso ao crédito e de
suporte inicial ao empreendedor.
Equipamentos de entretenimento e lazer em 2015 o grupo de trabalho atribuiu a nota
4. Justificaram que ainda é necessário melhorar a forma de acesso aos
equipamentos de entretenimento e lazer (cinema, teatro, clubes, bares, etc.), eles
estão presentes na região. Em 2021 a nota foi regular (3), justificam que possuem
equipamentos instalados nas cidades, mas podem ser ampliados. Nas cidades
menores tem praças e restaurantes, mas falta o acesso, banheiros.
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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

O que se manteve ?

• Ações públicas de inclusão
social
• Compreensão da sociedade
em relação a diferenças sociais
Se mantiveram como regular (3).

3,2

3,4

Ações públicas de inclusão social: Em 2015 o grupo de trabalho considerou regular
(3), alegando que embora existam programas de inclusão social, eles poderiam ser
mais efetivos. Em 2021 se manteve Regular é possível avançar, pois os programas e
projetos não possuem amplo alcance para mitigar os problemas sociais. Ausência
do poder público, algumas ações praticadas pelo setor privado. Na academia se
percebe a necessidade de estar próximo às ações voltadas à inclusão social. Não
faltam empregos, falta a qualificação adequada.
Compreensão da Sociedade – Em 2015 o grupo de trabalho considerou regular
(nota 3). Em 2021 a percepção se manteve como regular, estamos em evolução
em nossa sociedade, existe uma cultura em formação com movimentos positivos.
Mesmo tendo uma melhora significativa, algumas áreas ainda podem ser melhor
desenvolvidas, como, idosos, deficientes.
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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

O que se manteve ?
• Atrativos turísticos - se manteve
nota 4 (bons).
• Setores econômicos
dominantes - se manteve 4bem distribuído (vários setores).

Atrativos turísticos: Em 2015 o grupo de trabalho afirmou que é possível
melhorá-los e atribuíram a nota 4.
Em 2021 a nota se manteve 4, consideram que que ainda falta força
política e que existe um potencial turístico alto. As iniciativas são isoladas,
mas não são o suficiente e os projetos não tem continuidade. Os atrativos
existentes, não são feitas as manutenções.

Setores econômicos dominantes – Em 2015 o grupo atribuiu a nota 4,
bem distribuída, vários setores e se manteve em 2021.
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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

O que melhorou ?

• Saúde: equipamentos e RH a
nota passou de 3 (regulares)
para 4 (bons).

Equipamentos de Saúde: Em 2015 o grupo de trabalho considerou a nota regular (3),
justificam que embora os recursos existam, há mau uso deles, fato que interfere na
confiabilidade. Existe a concentração de equipamentos de saúde em alguns polos, e
a má gestão também . Em 2021 a nota foi boa (4) existem boas estruturas de saúde,
mas durante a pandemia foi atípico, o sistema não foi suficiente. Destacam que esta
situação aumentou os gastos públicos na saúde. Indicam a falta de um hospital
regional na região do Vale do Itajaí.
Recursos Humanos de saúde: Em 2015 o grupo de trabalho considerou a nota regular
(3), pois em algumas áreas há falta de mão de obra na saúde. Em 2021, existem bons
médicos e enfermeiros e diferentes profissionais, com várias especializações e clínicas.
Bom acesso ao aprimoramento profissional. Estamos bem contemplados nessa área. É
possível melhorar alguns aspectos.

VI CECTI - 27/05/2021
Resultados Região Vale e Alto Vale

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

O que melhorou ?
• Perfil e cultura empreendedora
- a nota passou de 3 (regular)
para 4(boa).
• Ações empresariais de
responsabilidade social - a
nota passou de 1 (insuficiente)
para 3 (regular).

Perfil e cultura empreendedora: Em 2015 foi considerada boa, com nota 3
(regular). Em 2021 a nota 4 (boa), ainda faltam capacitação e qualificação
para gestão, existe a burocracia do país que dificulta algumas ações
empreendedoras. Falta a cultura do 'pedir ajuda' ou saber quem procurar para
executar as ações da empresa.
Ações empresariais de responsabilidade social em 2015 o grupo de trabalho
atribuiu a nota 1 (insuficiente), considerando que as ações de responsabilidade
social pelas empresas não são espontâneas. Em 2021 para os participantes
atribuíram nota 3 (regular), empresas na região tendem a fazer além do exigido
pela legislação. Elas estão se esforçando para desenvolver ações nesses temas,
as ações sociais são boas e/ou excelentes e as ambientais são regulares e/ou
ruins.
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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

3,03,5

3,73,73,2

Na média geral, as percepções sobre os o MERCADO
no estado se manteve (3,2).
Na região Vale e Alto Vale houve uma melhora na
percepção sobre o MERCADO (de 3,5 para 3,7),
mantendo-a percepção geral da região superior ao
do estado.
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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

O que piorou ?

• Origem de competidores – a
nota 5 (Internacional) para 4
(nacional).

Origem dos competidores - Em 2015 a nota foi 5, com origem
dos competidores a nível Internacional. Em 2021, a percepção
do grupo era de que a origem era nacional (4).
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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

•

O que se manteve ?

• Abrangência do mercado- a nota se
manteve 4(Nacional).

Abrangência do mercado: Em 2015 tomando como base a região a nota foi 4,
nacional. Em 2021 a percepção se manteve manteve 4 ou seja de
abrangência Nacional. Tem exceções de grandes empresas para o mercado
internacional

• Incentivos públicos no desenvolvimento
econômico- a nota se manteve 3.

Incentivos: públicos – Em 2015 a nota foi regular (3). Em 2021 a nota se
manteve regular,consideram parcial.

• Efeito da política tributária na
competitividade a nota se manteve 3.

Efeito da política tributária na competitividade – Em 2015 E 2021 as notas
atribuídas foram 3 (regular), sem que se apresentasse uma razão específica
para esta nota.
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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

O que melhorou ?

• Empresas: Profissionalização- a nota
melhorou de 3 (regular) para 4 (boa);
• Relações de trabalho:
Comprometimento nas relações de
trabalho - a nota melhorou de 3
(regular) para 4 (boa).

Profissionalização – Em 2015 a nota foi 3 (regular), considerando que existem
problemas de condições de trabalho; problemas de gestão familiar em
alguns setores; e preocupação com o aumento de terceirização e até de
quarteirização. Em 2021 a nota melhorou para boa (4), justificam que pode
evoluir.
Comprometimento nas relações de trabalho - a nota foi 3 (regular). Em 2021
a nota melhorou de regular para boa, , existe pouca valorização e afirmam
que falta mão de obra tanto quantitativo como qualitativo.
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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 3,1

3,3
3,4
3,3

Na média geral, as percepções sobre EDUCAÇÃO no
estado aumentou (3,0 para 3,2).
Na região Vale e Alto Vale houve uma melhora na
percepção sobre o EDUCAÇÃO (de 3,1 para 3,3),
mantendo-a percepção geral da região superior a
média do Estado.
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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

O que piorou ?
• Absorção dos egressos: reduziu
de 4 (há boa absorção para 3
(Absorção é regular).
• Dependência de profissionais
externos: As notas passaram de
4 (Pouco dependente) para 3
(dependência é relativa)

Absorção dos egressos - Em 2015 foi considerada boa, com exceção de
algumas áreas que são, conforme o grupo de trabalho, dissonantes com a
necessidade do mercado regional. Em 2021, diminuiu para absorção regular
(3), justificam que é bem específico de cada curso, os de Tecnologia e
técnicos são abrangentes. Para outros não tem tanta absorção (formações
específicas). Alguns cursos não estão alinhados com o mercado regional.
Dependência de profissionais externos – Em 2015 a nota foi pouca
dependência (4), destacando que para a demanda regional existente, há
uma boa oferta de profissionais qualificados. Em 2021 a nota diminuiu para
dependência relativa (3), justificam que na educação básica tem
defasagem bem grande pois faltam profissionais da própria região. Em Rio do
Sul muitos professores são de fora.
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EDUCAÇÃO
Busca-se conhecer a percepção regional sobre:
• Educação Básica: equipamentos e profissionais
• Oferta ES e EdT: 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 ?
• Educação Básica: equipamentos
– a nota se manteve 3 (regular).
• Recursos humanos em educação
básica – a nota se manteve 2
(ruim).
• Acesso à educação superior e
técnica – a nota se manteve 3
(regular).

Equipamentos – Em 2015 a nota foi regular(3) destacaram que embora a estrutura existente
possa ser considerada regular, falta pessoal técnico, capacidade e recursos financeiros para
a manutenção e a gestão desta estrutura oferecida. Em 2021 a nota se manteve, justificam
que a infraestrutura é regular, de que os laboratórios podem atuar de forma transversal, para
melhor uso e conectar mais as escolas. Há distinção da infraestrutura das escolas da rede
pública e privada.
Recursos humanos em educação básica – Em 2015 a nota foi ruim (nota 2), devido
A baixa remuneração, contratos temporários, e falta de incentivo à qualificação docente,
afetando a qualidade do ensino. Em 2021 a nota se manteve 2, a quantidade rotatividade é
grande, deve-se melhorar modelo e quantidade de contratação (ACTS é insustentável).
Atenção com a formação EAD dos professores, baixa qualidade de formação.
Acesso à educação superior e técnica – Em 2015 a nota foi 3 (regular) em função das
características socioeconômicas da população regional que não consegue preencher as
vagas existentes, e a falta de cursos superiores gratuitos. Em 2021, a nota se manteve,
percebe-se que há oferta aquém da necessidade, também precisa disponibilizar maior nº de
bolsas. A população não sabem o que existe e faltam cursos para as necessidades da região
(tecnologia etc).
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EDUCAÇÃO
Busca-se conhecer a percepção regional sobre:
• Educação Básica: equipamentos e profissionais
• Oferta ES e EdT: 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 ?

• Disponibilidade de cursos de
educação superior e técnica
• Suficiência e qualificação dos
docentes

Disponibilidade de cursos de educação superior e técnica – Em 2015 a nota foi
boa (nota 4) a percepção regional é de que a oferta de cursos técnicos gratuitos
beira a excelência, porém os cursos superiores ficam a cargo apenas de
instituições privadas. Em 2021 a disponibilidade boa. Tem cursos (tecnologia) mas
há um desalinhamento com o mercado. O desafio é como manter o aluno
tornando a universidade atrativa e alinhada com o mercado.
Suficiência e qualificação dos docentes - Em 2015 a nota foi 4, considerando que,
para as demandas da região existem docentes suficientes e qualificados. Em 2021
a nota se manteve boa, pois tem quantidade/qualidade na região, mas pode
melhorar a capacitação dos professores com práticas para o mercado.

• Qualificação da pós-graduação
As notas se mantiveram 4 (boa).

Qualificação da pós-graduação - Em 2015 a nota atribuída foi 4 (boa),
justificando-se pela alta qualidade dos cursos que são oferecidos. Em 2021 a
demanda da sociedade é diferente da demanda do mercado. Em Rio do Sul é
insuficiente, necessita mais cursos de mestrado (pelo menos). Precisa de pesquisa
aplicada, hoje não está muito avançada.
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EDUCAÇÃO
Busca-se conhecer a percepção regional sobre:
• Educação Básica: equipamentos e profissionais
• Oferta ES e EdT: 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 curso de pós
graduação
• Atuação extensionista das instituições
de educação superior e técnica
• Nesses itens a nota passou de 2
(ruim) para 3 (regular)
• Absorção de mestres e doutores nas
empresas – passou de 2 (Baixa
absorção) para 4 (boa absorção).

Disponibilidade de de pós graduação– Em 2015 a nota foi ruim (nota 2),
destacando que a disponibilidade é limitada a poucas áreas e a oferta acontece
apenas por instituições privadas. Em 2021 a nota regular(3). Tem cursos, mas há um
desalinhamento com o mercado. Precisa haver um olhar das universidades: como
manter o aluno e a universidade ser atrativa e alinhada com o mercado.
Atuação extensionista das instituições de educação superior e técnica – Em 2015 a
nota foi ruim(2), pois embora em algumas áreas, como saúde, a atuação
extensionista seja boa, em outras áreas é fraca e ou inexistente. Em 2021 a nota
melhorou para regular. É preciso avançar nas pesquisas no sentido de se aproximar
da realidade de mercado.
Absorção de mestres e doutores nas empresas -a nota atribuída foi 2 (baixa
absorção), sendo justificada pela dificuldade de entendimento e interação que
existe entre academia e empresa. Em 2021 a nota melhorou, mas dizem que quem
cursa o mestrado/doutorado, fica na docência. Poderia haver maior integração
entre academia e mercado.
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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

2,9

3,6

2,6

3,62,3

2,9

A percepção da Ciência no estado melhorou (de 2,6
para 2,9).
Na região Vale e Alto Vale houve uma melhora na
percepção sobre o Ciência (de 2,3 para 2,9), mantendo
a percepção da região igual a do estado.
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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

O que piorou ?
• Redes de Colaboração: Redes
em CTI – a nota diminuiu de 3,7
para 3,3.
• Impacto da PI: Qualidade e
impacto da produção
intelectual – a nota diminuiu de
3,0 para 2,3.

Redes em CTI : em 2015 a nota média foi de 3,7 (entre regular e boa),justificam
que existe a participação de pesquisadores, com aumento gradativo em redes de
colaboração nacional e internacional, porém, que essa participação depende de
iniciativas dos próprios pesquisadores. Em 2021 a nota diminuiu para 3,3, segundo
os grupos existem interação internacional, alguns grupos de pesquisa não
retornam após a interação com grupos internacionais. Precisam melhorar a
integração com o mercado.
Qualidade e impacto da produção intelectual - Em 2015 a nota foi 3,0 (regular), os
participantes relataram que mesmo havendo muitas limitações, o conhecimento
está sendo desenvolvido na região, embora seja ainda pouco aproveitado.
Em 2021 a nota diminuiu para 2,3 (entre ruim e regular), justificam que há uma
desconexão com o mercado e sua realidade para impactar na região. Também
desconhecem do que é produzido. A produção intelectual acontece mas falta
divulgar e aproximar ao conhecimento da comunidade.
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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

O que melhorou ?

• Capital Humano: Pesquisadores e
cientistas a nota aumento de 1,7
para 3,3.
• Grupos de pesquisa -a nota
aumento de 3,0 para 3,3.

Pesquisadores e cientistas – Em 2015 a média da nota foi 1,7 (entre insuficiente e
ruim), considerando que além da falta dos profissionais cientistas, faltam também
incentivos para sua qualificação visando atender a
demanda. Em 2021 a nota foi 3,3 entre regular e boa, justificam que tem bons
pesquisadores (qualidade) e disponibilidade fica aquém. É preciso mudar a métricas
de avaliação dos pesquisadores para aproximar eles do mercado.
Grupos de pesquisa – Em 2015 a nota foi 3 (regular), os grupos de trabalho destacam
a necessidade de troca de conhecimento entre os grupos existentes e destes para a
sociedade. Também existe a necessidade de maiores incentivos governamentais
para estes grupos existentes e incentivo a novos grupos. Em 2021 a nota aumentou
para 3,3 entre regular e boa, é necessário aproximar os grupos de pesquisa.
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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

O que melhorou ?

• Incentivos: Recursos para
desenvolvimento científico – a
nota aumento de 1,0
(insuficiente) para 3,3 (regular a
bom).

Recursos para desenvolvimento científico – Em 2015 a nota foi i
(insuficiente), consideraram que, embora existam editais de
fornecimento de recursos e bolsas como incentivo, eles têm sido
insuficientes. Em 2021 a nota foi 3,3, ainda poucos recursos para
atender todos. Reflete nas questões de laboratórios, pesquisadores,
etc.
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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

O que se manteve ?

• Infraestrutura: Laboratórios – a
nota se manteve 1,7 (entre
insuficiente e ruim).

Laboratórios: em 2015 os grupos avaliaram entre insuficiente e ruim (média 1,7),
justificando que em relação a demanda, o número de laboratórios na região
ainda é pequeno, e a proximidade e relações entre os atores de CTI que podem
compartilhar destas estruturas são ainda muito limitadas.
Em 2021 os participantes mantiveram a nota 1,7, justificam que as Universidade tem
iniciativas para abrirem os laboratórios com outras universidades e comunidade.
Existe ainda a percepção de que as universidades deveriam prestar serviços
gratuitos para a sociedade. infraestrutura dos laboratórios precisa evoluir (novas
tecnologias).
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TECNOLOGIA
Busca-se conhecer a percepção regional sobre:
•
•
•
•
•

Geração: 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.

2,3
1,8

2,9
3,0

2,6

2,8

Na média geral do Estado a percepção sobre a
TECNOLOGIA melhorou DE 2,4 PARA 2,6.
Na região do Vale e Alto Vale houve uma diminuição na
percepção sobre a Tecnologia (de 3,0 para 2,8), mesmo
assim se manteve mais alta que a média do estado.
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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.

O que piorou ?
• Uso de TIC em Gestão
empresarial – a nota baixou de
3,5 (entre competente e
regular) para 3(regular).
• Transferência de Tecnologias- a
nota baixou de 3 (regular) para
2 (insuficiente).

Uso de TICs em gestão: em 2015 a nota foi 3,5 (entre competente e regular),
justificaram a nota por considerar que a maioria das empresas da região é de
micro e pequeno porte e não utilizam de forma intensiva as TICs. Porém, nas
grandes empresas seu uso ocorre de forma competente a excelente. Em 2021 a
nota baixou para 3,0, mesmo assim os grupos consideram promissor por conta das
incubadoras e spins offs na região. Empresas melhor estruturadas usam soluções,
mas existem empresas menores que não usam.
Transferência de tecnologia- Em 2015 a nota foi regular (nota 3), embora as
relações entre os atores de CTI locais ainda ocorra em passos iniciais, as empresas
da região transferem tecnologia para outros estados. Em 2021 a nota baixou para
2, justificam a compra de tecnologia funciona bem, mas as parcerias entre
empresas é difícil de ocorrer. Indicam que há um movimento de mercado nesse
sentido. Existe muita oportunidade.

VI CECTI - 27/05/2021
Resultados Região Vale e Alto Vale

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.

O que se manteve ?

• Oferta de solução via TIC – a
nota se manteve 3,5 (regular a
competente)
• Geração de tecnologias
sociais – a nota se manteve 2,0
(insuficiente).

Oferta de solução via TIC - em 2015 sobre a entrega de produtos e serviços através
do uso das TICs por empresas da região, os grupos de trabalho atribuíram a média
3,5, que vai de forma regular a forma competente, devido à falta de um agente
que incentive a transferência de tecnologia. Em 2021 os participantes a nota foi
3,5,.Com a pandemia, houve uma grande mudança no varejo e também na
indústria para melhoramento dos canais de distribuição.
Geração de tecnologias sociais - Em 2015 a nota foi 2, considerando que existem
poucas iniciativas, algumas em estágios iniciais e outras bastante pontuais. A nota
se manteve em 2021 quando comparado com o passado melhorou, , a pandemia
acelerou certas mudanças para que as empresas continuassem no mercado.
Consideram uma área em crescimento, hoje ainda não é suficiente.
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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.

O que melhorou ?

• Geração de Novas tecnologias –
a nota passou de 3,0 para 3,5.

Geração de novas tecnologias- Em 2015 a nota foi 3 (regular) os grupos de
trabalho apontam que há um baixo investimento do setor empresarial, falta de
integração entre academia e setor privado. m 2021 a nota aumentou para 3,5,
justificam
Em 2021 a nota foi 3,5 (entre regular a competente), justificam que ainda
absorvem tecnologia de fora e desenvolvem pouco, mas são bons em
desenvolvimento de software. Também estão surgindo novas startups, com várias
iniciativas em diversos setores, desenvolvendo novas soluções criativas.
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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

2,6
2,0
2,9

2,2

2,7
2,7

No Estado houve uma melhora na percepção da
Inovação a nota média passou de 2,4 para 2,7.
Na região VALE E ALTO VALE houve uma melhora na
percepção sobre a Inovação (de 2,4 para 2,7),
mantendo-a percepção da região igual a média do
estado.
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INOVAÇÃO
2,6

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

2,0
2,9

2,2

2,7
2,7

O que piorou ?

• Estratégia de abrangência- a
nota diminuiu de 3,0 (Estadual)
para 2,5 (Regional).

Estratégia de abrangência - em 2015 a nota foi 3,0 (estadual). Em
2021 a nota média foi 2,5 quer dizer entre regional e estadual.
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INOVAÇÃO
2,6

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

O que se manteve ?
• Profissionais especializados – a nota
se manteve 3,0 (regular).
• Investimento público – a nota se
manteve 2,0 (insuficiente).
• PI conjunta – a nota se manteve 2
(Têm conflitos em PI conjunta).

2,0
2,9

2,2

2,7
2,7

Profissionais especializados - Em 2015 a nota foi 3 (regular) os grupos destacaram
que há presença destes profissionais, porém há falta de incentivos institucionais. Em
2021 a nota se manteve 3- regular. justificam que tem um bom número e
qualificados, porém faltam profissionais de TI e formação na área de TI.
Investimento público – Em 2015 a nota atribuída foi 2 (insuficiente), acesso aos
editais é difícil, a comunicação e divulgação apresentam falhas. Em 2021 a nota
se manteve 2, justificam que faltam políticas direcionadas, mas destacaram a
importância
das
ações
de
fomento
da
FAPESC.
Falta
ainda
informação/capacitação para desenvolvimento de projetos para acessar recursos
disponíveis, destacam a burocracia.
PI conjunta – Em 2015 a nota foi 2,0, justificam que pois existem conflitos em PI
conjunta, levando em consideração a divergência de interesses. Em 2021 a nota
se manteve 2, além de existirem muito poucas, há conflitos.
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INOVAÇÃO
2,6

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

O que melhorou ?
Tipo de inovação – a nota passou de
3,0 (produtos) para 4,5 (serviços).
Nível de inovação – a nota passou de
2,3 (ruim) para 3,0 (Regular).
Agentes de inovação – a nota passou
de 2,0 (ruim) para 2,5 (ruim).
Relações interinstitucionais – a nota
passou de 1,3 (insuficiente) para 2,5
(ruim)

2,0
2,9

2,2

2,7
2,7

Tipo de Inovação- em 2015 os participantes a média 3,0 inovação de processo, mas
tem de tecnologia (ligada ao setor naval). Em 2021 nota 4,5 e apresenta uma
percepção divergente entre participantes conforme microrregião, mas mencionam
inovação de serviço, processo e tecnológica.
Nível de inovação - Em 2015 a média foi 2,3 (de insuficiente a regular), considerando
que tem grande relevância nas atividades predominantes da região. Em 2021 a nota
passou para 3,0, justificam que existem clusters de inovação bons, mas precisa
melhorar.
Disponibilidade de agentes de Inovação – Em 2015 a nota foi 2,0(insuficiente), os
participantes mencionam que existe pouca quantidade e divulgação. Em 2021 a
nota média ficou 2,5 (entre insuficiente e regular), não justificaram.
Relações interinstitucionais - Em 2015 a média foi 1,3 (insuficiente a ruim), justificam
que há distância entre os atores, conflito de interesses, burocracia e situação fiscal
desfavoráveis, além da falta de confiança. Em 2021 a nota foi 2,5 , justificam que a
relação governo e empresa está mais próxima devido o apoio do CI. Ainda falta
uma aproximação maior.
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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

O que melhorou ?
• Habitats de inovação – a nota
passou de 2,0 (insuficiente)
para 3,0 (regular).
• Investimento do setor
empresarial - a nota passou de
2,0 (ruim) para 2,5 (ruim).
• Práticas de Proteção de PI – a
nota passou de 2,3 para 2,5
(ambos ruim).

2,6
2,0
2,9

2,2

2,7
2,7

Habitats de inovação em 2015 os participantes consideraram
a média
2,0(insuficiente), justificado pelos grupos que além de poucos, suas estruturas são
pequenas.. Em 2021 a nota foi Regular, existem novos hubs do setor privado. Ainda é o
início do processo, falta conexão, há discordância entre regiões e atores e a visão de
onde se pretende chegar.
Investimento do setor empresarial – Em 2015 a média foi 2 (ruim) são poucos e ainda
são de caráter pontual. Em 2021 a nota passou para 2,5, justificam que não há cultura
de investir nessa área pelo setor, aquém de outros países, existe uma burocracia que é
uma barreira para iniciativas.
Práticas de Proteção de PI – Em 2015 a nota média foi de 2,3 (insuficiente a regular),
justificam que as empresas buscam proteger aquilo que estão desenvolvendo, porém
ressaltaram que existem muitas formas de proteção intelectual que são inviáveis
comercialmente. Em 2021 a nota foi de 2,5 (insuficiente a regular), justificam que há
uma alta preocupação em proteger novos desenvolvimentos, mas é preciso mudar a
mentalidade.
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