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• Assimetrias tecnológicas

Diversidade Produtiva



ECT&I - Ações de Base Territorial 



Objetivo: Troca de experiências e boas práticas para elaboração de políticas

públicas que promovam o desenvolvimento regional baseado em inovação.

✓ Projeto RIS3 (2015-2017) : dois sistemas territoriais de inovação (STI),

Confecção e Automotivo-TI

✓ Projeto INNOV-AL (2018-2019): cooperação entre três Estados

brasileiros: Pará, Paraná e Pernambuco e três regiões da Europa por

meio de projetos (Estudos e/ou comércio). Em Pernambuco o foco

foi a viticultura do Vale do Rio São Francisco e a região parceira foi

Tolna County, Hungria.

Iniciativas para integrar a Estratégia de Pernambuco na sua
dimensão territorial e a RIS3 da UE 



• Seleção de Instituição para 
execução da Fase 2 do 
Projeto RIS3-PE  

• SECTI: realiza a Caravana da 
Inovação em 5 cidades ao 
longo do estado para discutir 
a Estratégia com os atores 
locais

• Elaboração da Estratégia de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação para Pernambuco 
2017-2022 – ECT&I-PE

•

EU-CELAC Cooperation on Territorial Cohesion for 
Regional Innovation Systems in the State of 
Pernambuco RIS3 –PE 

2008 2015 2016

Acordo bilateral Diálogos 

Setoriais (EU-Brasil)

• Ministério da Integração Nacional, do 
Planejamento e Centro de Gestão de 
Estudos Estratégicos aprovam projeto 
com a DGREGIO

• Pernambuco é selecionado para ser o 
projeto piloto no Brasil 

• Início da fase 1: Visitas técnicas 

Pernambuco (Recife e Caruaru) e 

Portugal (Porto e Setubal) e Seleção dos 

Territórios: Confecções e TI-Automotivo

• SECTI:  Dá início a elaboração da ECTI 
(Discussão com atores locais)
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RIS3 –PE Timeline 2017

Início da Fase 

2: Preparação 
de Plano de 
Trabalho

Desenvolvimento do estudo sob a coordenação do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

- Conferência de 
Abertura do Projeto 
RIS3-PE (Recife) 

- Visitas técnicas, 
entrevistas e 
articulação com 
atores nos territórios 
selecionados (UE e 
BR) 

SECTI:  participa de 

Workshop em  
Bruxelas onde 
apresenta o RIS3-PE e 
a ECT&I-PE

-Aplicação de 
questionários e 

entrevistas

- Elaboração e 
proposta do 

modelo de 
governança  

Abr

2017

SECTI: participa 
de Missão a 
Portugal:

• Descoberta 
Empreendedo
ra do vinho;

• Conferencia 
sobre 
Especializaçã
o Inteligente e 
metodologia 
RIS3

Conferência de 
encerramento 
RIS3-PE(Brasilia) 

Jan 

(2018)

Relatório Final

Workshops da 
Descoberta 
Empreendedora 
RIS3PE nos 

Territórios 
selecionados 
(Recife e 
Caruaru)



Sessão de treinamento 
– Política Regional e  
RIS3

EU-CELAC INNOV-AL Platform  

2018

jan

2018

mai

2018

set
2018

nov

Início do 

Projeto 

• Entrevistas e visitas 
em Recife e 
Petrolina 

Visita de Estudo

Workshop“Projetos de 
cooperação com 
regiões Europeias”

2019

Mar

Conferência 

Final



RIS3 and INNOV-AL 



O Vale do São Francisco



Scientific and
Technological

Institutions

(13)

Private R&D 
Centers

(1)

Institutions that 
promote 

innovation in 
companies(2)

Funding Agencies 
(2)

Companies and 
other business 
representation 

organizations(+20)

Institutions linked 
to the regulatory 
environment(+9)

Sistema Territorial de Inovação do Vale do São Francisco (+ 40 
instituições)

Empresas agrícolas

Vitiviniculturas

Agroindústriais



• Concentra a produção de uvas e vinhos em Pernambuco. O cluster faz
parte da área irrigada Petrolina-Juazeiro, que representa uma das regiões
do país onde, desde a década de 1980, foi desenvolvida em torno de frutas
como atividade de exportação

• Uma população estimada de 398.000 habitantes (IBGE, 2015)

• Vitivinicultura compreende uma área de 5.819 hectares

dos quais 5.128 hectares dedicados à produção de uvas

(viticultura)

O Vale do São Francisco



• 688 produtores trabalham na viticultura, correspondendo a uma área 
média de cultivo de 7,47 hectares. Cerca de 53% da produção de uva 
refere-se a uvas sem sementes, que são vendidas principalmente para 
o mercado europeu na Holanda (52%), Reino Unido (28%), Alemanha 
(8%). A proporção de uvas exportadas em 2016 foi de cerca de 11%. 

• Na vinicultura, existem 7 empresas produtoras de vinho, entre vinhos
finos, vinhos de mesa, espumantes e suco de uva, cujo destino é
principalmente o mercado brasileiro.

O Vale do São Francisco 



• O cluster precisa melhorar nos seguintes aspectos:

• Sistema de governança; 

• Produtividade e tecnologia;

• gestão de negócios;

• logística e gestão ambiental;

• Recursos humanos.

The San Francisco Valley



• Importância do envolvimento ativo dos atores locais com profundo conhecimento do 
território;

• Necessidade de flexibilização do método para incorporação das especificidades locais;

• Desafios da governança tanto do projeto como do desenho de propostas;

• Responder as expectativas criada junto aos atores de forma a não ser apenas um exercício 
acadêmico;

• Buscar alinhamento maior entre as instituições que elaboram a  política regional e a de 
educação e ciência, tecnologia e inovação (MDR, MEC, MCTIC e outros)

• Aproveitar e potencializar as iniciativas das agências internacionais em cada região (caso do 
BID e EU em Pernambuco)

• Alinhamento à Estratégia de Ciência Tecnologia e Inovação do estado como fundamental 
para fortalecer a ação e assegurar sua absorção

 Necessidade de buscar mecanismos para financiar iniciativas
identificadas com potencial na agenda da Descoberta
Empreendedora, em cada um dos setores estudados

•

Lições aprendidas



Thank you!
www.secti.pe.gov.br

Localmente inspirada, globalmente conectada!

Luciana Távora
Diretora de Políticas e Articulação


