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Workshop INNOV-AL 2

Processo da Descoberta Empreendedora

29 de abril, 14 e 27 de maio de 2020.
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Workshop

Agenda:

Hora Atividade

10h às 10:10h Boas vindas e tour de table

10:10h às 10:30h

Introdução e nivelamento de conhecimentos de base desenvolvidos no 

projeto 

Objetivos: apresentar alguns conceitos de especialização inteligente e as 

atividades já realizadas no projeto

10:30h às 11:30h

Processo da Descoberta Empreendedora

Objetivos: realizar discussão aberta para identificar possíveis domínios de 

especialização dentro do setor das energias renováveis

11:30h às 12h Próximos passos e encerramento
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O projeto

O objetivo geral do projeto é apoiar a disseminação e

a troca de experiências e boas práticas da política

regional europeia e de alcançar maior cooperação

entre as autoridades de dois estados brasileiros: Ceará

e Santa Catarina e duas regiões parceiras da Europa

na definição e implementação de políticas

descentralizadas de inovação e de especialização

inteligente em nível regional.
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 Fase 1 - 5 países – 2017-2018

 Fase 2 - 2 países – 2019-2020

A Fase 1 e a Fase 2

Jujuy Bogotá Valparaíso Lima Pará

Paraná

Pernambuco

Yuctán

Águas Calientes
Ceará

Santa Catarina



7

Cronograma

Seleção dos 
estados

Análise 
SWOT e de 
capacidades

Seleção das 
regiões 

europeias

Networking e 
capacitação

Projetos 
piloto

Capacitação 
Fase 1

Comunicação e disseminação Ligação a autoridades nacionais e regionais

Término do projeto em Fevereiro 2021

Seleção dos 
estados

Análise 
SWOT e de 
capacidades

Dez/19 –
Jan/20

Set/19 –
Out/20

Mai/20 –
Nov/20

Mai/20 –
Dez/20

Contínuo Contínuo

Hoje estamos 

aqui
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Momentos-chave do futuro

Seleção dos 
estados

Análise 
SWOT e de 
capacidades

Seleção das 
regiões 

europeias

Networking e 
capacitação

Projetos 
piloto

Capacitação 
Fase 1

Workshops de trabalho e treinamento

Set/19 – A Política de coesão e RIS3 
na Europa

Dez/19 – Peer learning com Fase 1

Maio/20 – Processo de Descoberta
Empreendedora

Nov/20 – Projetos-piloto de
cooperação

Matching com região Sul da 
Dinamarca e conferência final

Out/2020 – reuniões virtuais com
região Sul da Dinamarca (datas a
confirmar)

Fev/21 – Conferência final (local a
definir)



9

O conceito de especialização inteligente

 A especialização inteligente é uma abordagem estratégica ao

desenvolvimento econômico, suportada em adequados processos de

inovação e de pesquisa e desenvolvimento.

 O conceito tem subjacente que a definição de um conjunto reduzido de

áreas prioritárias permitirá canalizar de forma mais eficiente os recursos para

investimentos com maior impacto potencial na economia regional.

 No período de programação 2014-2020, para os Estados-Membros da UE e

as suas regiões poderem beneficiar de fundos estruturais, a Comissão

Europeia incluiu a especialização inteligente como condição ex-ante
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O trabalho no Ceará

 1º missão de campo no Ceará: de 23 – 26 de setembro de 2019

em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral – capacitação sobre especialização

inteligente e coleta de informação;

 2º missão de campo: workshop em Brasília em 9 e 10 de dezembro de 2019

com os estados da fase 1 e 2 – aprendizagem entre pares apresentação da

análise SWOT.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema do Ceará

Forças

 Elevado apoio do governo do estado para o desenvolvimento

regional e para o ecossistema de inovação.

 Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação como ferramenta de

trabalho recente e Plano de Desenvolvimento Econômico com

a priorização de setores de atividade.

Oportunidades

 Alta capacidade para atração de investimento internacional.

 Crescimento da especialização em potenciais setores

econômicos inovadores.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Ceará

Fraquezas

 Baixos investimentos em ciência, tecnologia e inovação.

 Dificuldade de retenção de profissionais qualificados.

Ameaças

 Cenário nacional político e econômico

 Contexto de pandemia atualmente vivido a nível global
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A definição do setor prioritário

1. Agronegócio

2. Tecnologia de informação e comunicação

3. Energias Renováveis

4. Turismo

5. Recursos hídricos

6. Logística e transporte

7. Saúde

8. Têxtil, confecção e calçados
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A definição do setor prioritário

Serviços e 
medicamentos 
inovadores em 

SAÚDE 

TIC para 
ENERGIAS 

RENOVÁVEIS 
(eólica e/ou 

solar)

Infraestrutura e 
hardware de 

TIC
AGRONEGÓCIO

TIC para ENERGIAS 
RENOVÁVEIS (eólica 

e/ou solar)
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Região Europeia escolhida para o matching - Região Sul (Dinamarca)



17

Região Europeia escolhida para o matching

Região Sul (Dinamarca)

 Principal produtor de energia eólica do país.

 Concentra mais de 40% das oportunidades de negócio ligadas ao setor das

energias renováveis no país.

 Domínios de especialização ligados à energia offshore, produção de turbinas

eólicas - líder global no desenvolvimento de projetos eólicos offshore

 Ambiência de negócios muito favorável ao empreendedorismo inovador e

tecnológico.

 Interlocutor imediato: governo regional.

 Quase metade (47%) da energia da Dinamarca é eólica (2019).
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Região Europeia escolhida para o matching

Região Sul (Dinamarca)

 Tradição na atuação pública em busca de soluções sustentáveis: o país

quer reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 70% até 2030, e ficar

livre de combustíveis fósseis até 2050.

 Consegue manter o equilíbrio entre crescimento econômico e diminuição

da emissão de CO2.

 Referência mundial: energia eólica é a energia mais barata produzida no

país.

 Produção eólica em Janeiro 2020: 2 169 GWh

 Capacidade eólica (2018) onshore: 4420 MW, offshore:1701MW (Danish

Energy Agency)
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Região Europeia escolhida para o matching

Região Sul (Dinamarca):

Wind Denmark https://en.winddenmark.dk/ – disponibiliza dados da produção de

energia eólica em tempo real

Principais players:

https://en.winddenmark.dk/
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O que é?

 O processo da DESCOBERTA EMPREENDEDORA compõe a quarta etapa do

conceito da especialização inteligente.

 Metas: definir os objetivos, com base na vantagem competitiva e potencial

de excelência, e identificar as prioridades qualitativas e quantitativas.

 Critérios: presença de ativos essenciais e capacidades, potencial de

diversificação do setor, massa crítica, relevância internacional.

 É incentivada a criação de redes e relações de hélice quádrupla, envolvendo

o setor privado, o setor público, as entidades do sistema científico e

tecnológico e a sociedade.

 É crucial para uma eficaz implementação da especialização inteligente que

sejam considerados um número limitado de iniciativas inovadoras e

prioridades de pesquisa, que possam efetivamente ser implementadas.
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Discussão aberta – Parte I

 Quem é quem

Solicita-se que os participantes identifiquem as entidades mais relevantes a nível

regional na área das energias renováveis (eólica / solar), justificando a sua

escolha.

Considerar atores em cada uma das diferentes áreas da hélice quádrupla:

Empresas, Entidades Públicas, Instituições de Ciência e Tecnologia e Sociedade.
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Discussão aberta – Parte I

 Quem é quem

EMPRESAS

VESTAS
AERIS
CPFL RENOVÁVEIS
QAIR
ALEX X ENERGIA SPE
EMPRESAS DE 
TECNOLOGIA 

APLICADA (IA, 
MONITORAMENTO…)
ENEL
BRISANET
IVIA 
CASAS MAGALHÃES 
(TIC)

FORTES (TIC)
Delfos Intelligent
Maintanance

GOVERNO

MCTIC
SEDET
SEINFRA
FINEP
SECITECE
FUNCAP

SCIDADES
CITINOVA
EMBRAPII
SEPLAG / IPECE 
ETICE
SEMACE

UNIs / CENTROS

DE PESQUISA

UECE (túnel de 
vento)
UFC
IRIS LAB
IPECE
NUTEC
IFCE (laboratórios de 
erogerador) 
INSTITUTO ATLANTICO
NEPEN (ICT medição 
de energia)
SENAI (ict)

SOCIEDADE

FIEC

SEBRAE
ANPROTEC
ASSESPRO / SEITAC
FECOMERCIO
SINDENERGIA
CÂMARA SETORIAIS 
(ER + TIC)

BANCO DO 
NORDESTE (linhas 
específicas ER)
BNDES (usinas 
eólicas)
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Discussão aberta – Parte II

 O mapa

Uma vez representadas as instituições, através do debate com os participantes

irão ser representadas graficamente as relações existentes entre os diferentes

atores identificados e, preferencialmente, destes com a envolvente externa à

região.

Cooperação

Competição

Sinergias / 

Complementaridades

Ausência de relação
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Discussão aberta – Parte II

EMPRESAS

GOVERNO

UNIs / CENTROS DE 

PESQUISA

SOCIEDADE

Cooperação a 
nível individual 

(pesq-pesq)

Distanciamento

Redundância / sobreposição nos 

aspectos de inovação

Complementaridade 

(TIC + ER)

Competição

cooperação

Baixa cultura 
empreendedora 

na academia



26

Discussão aberta – Parte III

 Positivo e Negativo

Numa lógica de “análise SWOT simplificada” solicita-se que

sejam apresentados aspetos positivos e áreas de melhoria

no que se relaciona com o sistema regional de inovação

na área das energias renováveis.

Nesta análise deverão ser tidos em consideração os

resultados anteriormente obtidos, mas também aspectos

como os recursos existentes, as infraestruturas, o acesso a

financiamento, entre outros.
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Discussão aberta – Parte III

 Positivo

+

Reconhecimento da 
importância do setor 
para o desenvolv. 
da região

+

Competências 

existentes na 

região

+

Disponibilidade de 

infraestrutura e de 

recursos 

financeiros

+

- Conectividade 

(cinturão digital)

- Integração com 

provedores de TIC

+

Interiorização do 

ensino superior e 

profissional

+

Governança 

setorial de 

energia

+

Empreendedoris

mo na energia 

(por 

oportunidade)

+

Potencial eólico 

e solar

+

Capacidade de captação de 

recursos e investimento 

(privado)internacionais para a 

retoma econômica

+

Estruturação da 

cadeia de 

fornecimento

+

Planejamento e

foco político no 

setor
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Discussão aberta – Parte III

Negativo

-

Dificuldades 

em fixar na 

Região os RH 

formados no

Ceará

-

Dificuldades no 

diálogo entre a 

universidade e as 

empresas

-

Reduzido número de 

casos de sucesso no 

empreendedorismo

-

Reduzida 

dimensão do 

mercado 

regional

-

Sobrecontrata

ção do setor

-

Marketplace 

(banco de 

oportunidades

/talentos)
-

Eólico offshore

-

Capacitação 

para 

inovação

-

Certificação 

de empresas 

de geração 

distribuída
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Discussão aberta – Parte IV

 Identificação das prioridades de pesquisa e inovação

Sugerir prioridades de pesquisa e inovação para o Ceará.

De uma forma operacional, estas “prioridades” podem ser

percebidas como a resposta à seguinte questão:

Quais as principais questões em que a Pesquisa e a

Inovação podem contribuir para o desenvolvimento do

estado no setor das energias renováveis?
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Discussão aberta – Parte IV

 Identificação das prioridades de pesquisa e inovação

1: SERVIÇOS LABORATORIAIS INTEGRADOS

• Integração de laboratórios do CE: estabelecer plataforma para agregar as

competências e as especialidades existentes nos centros de pesquisa,

universidades:

a) serviços de inteligência (indústria 4.0 / inteligência artificial)

b) certificação de aerogeradores de pequeno e grande porte

c) nuvem (para exportar Business Process Outsourcing)

d) monitoramento em tempo real

e) manutenção

f) reparação

g) túnel de vento pra calibração de anemômetro

h) programa Cientista Chefe e

• Trazer mais velocidade na prestação de serviços e na inovação dos mesmos,

maximizar as competências do estado, desenvolver serviços inovadores,

aproximar os laboratórios das empresas.
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Discussão aberta – Parte IV

 Identificação das prioridades de pesquisa e inovação

2: DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL CUSTOMIZADO

• Customização e especialização dos serviços existentes em função das

características e especificidades dos recursos renováveis estado do Ceará:

a) campos de teste para aerogeradores

b) turbinas eólicas específicas e adaptadas para atender o potencial de

ventos existente no estado

• Agregação de serviços pode dar origem a novos serviços e/ ou

desenvolvimento industrial customizado para o Ceará
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Discussão aberta – Parte IV

 Identificação das prioridades de pesquisa e inovação

3: CENTRO TECNOLÓGICO REGIONAL PARA ENERGIAS RENOVÁVEIS

• Plataforma para agregar e centralizar o planejamento e a expansão do

setor de energias renováveis no estado

• Congregar as quatro hélices do ecossistema de inovação (governo,

empresas, universidades e centro de pesquisa, e sociedade civil)

• Papel institucional da integração dos laboratórios

• Interface com indústria: filling the gaps e refinamento

• Think tank: estudos técnicos de energias renováveis

• Temáticas: pesquisa e desenvolvimento, comercialização, banco de

dados sobre o setor, armazenagem otimizada, smart grids, administração

inteligente dos excedentes, geração híbrida, ensaios, indústria offshore

competitiva, projeto Clusters Econômicos de Inovação

• Marketplace: inteligência de mercado para projetos de energias

renováveis
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Discussão aberta – Parte V

 Classificação das prioridades de pesquisa e inovação

Num segundo momento as prioridades identificadas anteriormente serão

categorizadas segundo a sua prioridade/impacto econômico para a região e

capacidades existentes da região.

Para as “capacidades” da região poderão ser considerados aspectos como a

existência de recursos diferenciadores, de conhecimento e capacidades de

P&D, de um mercado “tomador” de determinada prioridade, de ligações

internacionais relevantes, entre outros.

Nos “impactos” são normalmente considerados aspectos associados à

quantificação econômica (PIB), geração de emprego qualificado, afirmação da

região, melhoria da qualidade de vida, entre outros.
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Discussão aberta – Parte V

 Classificação das prioridades de pesquisa e inovação

IMPACTO

C

A

P

A

C

I

D

A

D

E

S

Eficiência 

energética na 

indústria e 

transporte

Serviços de 

certificação

Programa Cientista-Chefe

em Energia

Centro Tecnológico 

de ER no Nordeste/

marketplace

Cluster económico de 

inovação (Pecém e 

Sobral)

INTEGRÃÇÃO DE 

LABORATÓRIOS

Calibração (túnel de vento)

Testes de certificação de 

aerogeradores de pequeno e 

grande porte

Testes de processos elétricos de 

tensão

Serviços de 

monitoramento

em tempo real

Acompanhamen

to dos recursos 

naturais

Banco de dados 

(causa-raíz de 

falhas)
Campo de teste de 

aerogeradores

Turbina própria

para o vento

Industria 4.0 / IA
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Discussão aberta – Parte VI

 Agrupamento / clusterização das prioridades de pesquisa e inovação

Por fim, como trabalho de grupo, serão discutidas propostas para agrupar as

prioridades identificadas num conjunto de 3 ou 4 domínios, devidamente

fundamentados.

A

B

C

D
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Discussão aberta – Parte VI

 Agrupamento / clusterização das prioridades de pesquisa e inovação

BA

C

Serviços

Laboratoriais

Integrados

Desenvolvimento

Industrial 

Customizado

Centro Tecnológico 

Regional para 

Energias Renováveis
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Conclusões e feedbacks dos participantes

 Após a finalização das sessões do workshop, alguns participantes

demonstraram um particular interesse em desenvolver de maneira prioritária o

terceiro cluster – “Centro Tecnológico Regional para Energias Renováveis”,

uma vez que o mesmo é apontado como segmento base e elementar para a

implementação dos outros dois clusters;

 Para esse terceiro cluster foi apontada a possibilidade de fortalecer os centros

de pesquisa já existentes e as conexões entre os mesmos, e também em

desenvolver a criação de uma unidade de representação física, organizando

assim o potencial de massa crítica do estado do Ceará.
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Conclusões e feedbacks dos participantes

 Para os clusters “Serviços Laboratoriais Integrados” e “Desenvolvimento

Industrial Customizado” foram identificados como relevantes alguns aspectos

a serem considerados, listados abaixo:

1. Mega Aerogeradores (Pás, Trem de Acionamento, Gerador Elétrico,

Transformador Elétrico, Eletro-Eletrônica de Potência e Controle,

Instrumentação de Medição, Controle e Segurança)

2. Cabos Eletro-Ópticos Submarinos,

3. Estruturas Marítimas e Submarinas,

4. Instalações Elétricas Marítimas,

5. Telecomunicações e Redes Digitais de Comunicação.
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Próximos passos

 Sistematização dos resultados deste

workshop para elaboração de relatório;

 Alimentação do Website do projeto com

os resultados relevantes do workshop;

 Estabelecimento de contato com a

Região Sul da Dinamarca para verificar

disponibilidade e interesse em estabelecer

parceria com o Ceará;

 Organização de reuniões virtuais com a

Região Sul da Dinamarca – troca de

experiência presencial e reuniões paralelas

para afinar escopo das iniciativas de

cooperação;

 Proposição de 2 projetos-piloto de

cooperação;

 Reuniões e operacionalização na

Conferência Final em Fevereiro de 2021.
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OBRIGADO!

andrebarbosa@spi.pt

thaissoares@spi.pt

mailto:andrebarbosa@spi.pt
mailto:thaissoares@spi.pt

