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Workshop INNOV-AL 2

Processo da Descoberta Empreendedora

02 de junho, 08 e 22 de julho de 2020.
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Workshop

Agenda:

Hora Atividade

10:00h 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 11:50h

Processo da Descoberta Empreendedora

Objetivos: realizar discussão aberta para identificar possíveis domínios de 

especialização dentro do setor das energias renováveis

11:50h 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
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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

Junho/20 – Processo de Descoberta
Empreendedora

Nov/20 – Projetos-piloto de
cooperação

Matching com Flanders e conferência 
final

Out/2020 – reuniões virtuais com
Flanders (datas a confirmar)

Fev/21 – Conferência final (local a
definir)
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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.



10



11

O trabalho em Santa Catarina

 Missão de campo em Santa Catarina: de 16 – 20 de setembro de

2019 em Florianópolis, Blumenau, Jaraguá do Sul e Joinville.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Santa Catarina

Forças

 Altos indicadores econômicos e engajamento com inovação.

 Ótima governança entre os stakeholders – Pacto pela Inovação.

 Alto entendimento e disseminação da cultura de inovação.

 Centros de Inovação: promoção de atividades relacionadas à
inovação e da competitividade de SC.

 Disponibilidade de 5 portos no estado: Itapoá, São Francisco do Sul,
Navegantes, Itajaí e Imbituba.

Oportunidades

 Planejamento estadual para implementação de novos Centros de

Inovação em todo o estado.

 SC – estabelecido como hub de inovação no Brasil.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Santa Catarina

Fraquezas

 Baixa oferta de investimento e acesso a crédito para ideias inovadoras.

 Infraestrutura logística: insuficiência e constrangimentos na malha
rodoviária.

 Dificuldade de retenção de profissionais qualificados: muitas vagas de
emprego em aberto.

 Pouco suporte legal para inovação.

Ameaças

 Risco político – mudança de equipe técnica devido a resultados
eleitorais, com reflexo nas definições de estratégia e na implementação

dos atuais programas.
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A definição do setor prioritário

1. Agronegócio / Cadeia do leite

2. Metal mecânico / Ferramentaria

3. Cerâmica

4. Têxtil

5. Tecnologia de informação e comunicação

6. Madeira / Móveis
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A definição do setor prioritário

TIC APLICADO 
AO 

AGRONEGÓ-

CIO

MADEIRA / 
MÓVEIS

TIC APLICADO 
AO 

AGRONEGÓCIO
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Regiões Europeias para o matching: Flanders

TIC aplicado ao Agronegócio
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Regiões Europeias para o matching

TIC aplicado ao Agronegócio: Região Flamenga (Bélgica)

 Presença de grandes empresas que possuem o seu setor interno de P&D.

 Implementação de especialização inteligente: transformação

econômica da região voltada para a inovação, com forte componente

político.

 Domínios identificados: química sustentável, soluções para fábricas,

saúde, logística, agroalimentar, smart cities e plataformas gerais de TIC.

 TIC aplicado ao setor agroalimentar: desenvolvimento de serviços

de logística específicos para carne. Meta: reduzir desperdício e

promover uma produção mais saudável.

 Link:https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/226007/BE_Fla

nders_RIS3_201412_Final.pdf/c84147c7-bf20-475e-9971-cf993d101042

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/226007/BE_Flanders_RIS3_201412_Final.pdf/c84147c7-bf20-475e-9971-cf993d101042
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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 nas áreas de agronegócio, 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

Associação Vinhos de Altitude
OCESC - Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina 
UNICAFES-SC - União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária 
FECOAGRO - Federação das Cooperativas do Estado de Santa Catarina 
FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – Câmara da Agroindústria 

ACATS - Associação Catarinense de Supermercados 
SINDILEITE - Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Santa 
Catarina  
SINDICARNES - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CARNE E DERIVADOS DE SC 
ACR - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS FLORESTAIS



22

Discussão aberta – Parte I

 Quem é quem

GOVERNO

SAR - Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural de SC
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de SC
EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC
CIDASC – Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de SC
FECAM – Federação Catarinense de Municípios
COSAPESC - Colegiado Estadual dos Secretários Municipais de Agricultura e da Pesca de 
Santa Catarina
IMA – Instituto do Meio Ambiente de SC
SDE - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
FAPESC - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina
SEMA – Secretaria Executiva do Meio Ambiente/SDE
BANCO DO BRASIL – Setor Agronegócio
BADESC - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A
CEASA - Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A
CIASC - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina
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Discussão aberta – Parte I

 Quem é quem

SOCIEDADE

ACATE – Associação Catarinense de Tecnologia - Vertical Agronegócios

CONSELEITE - Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite de SC

ACAV/SC - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE AVICULTURA DE SC

HUB AGRO – CHAPECÓ

FAESC - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de SC

FETAESC - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina

ACCB – Associação Catarinense de Criadores de Bovinos de SC

SESI – Serviço Social da Indústria de SC

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

ACCS – Associação Catarinense de Criadores de Suínos

IEL – Instituto Euvaldo Lodi

ICASA – Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária

ABPM – Associação Brasileira de Produtores de Maçã

FAASC – Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina

AMAP – Associação dos Produtores de Maçã e Pêra de Santa Catarina

APROLUPULO – Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo

UNITAGRI – Cooperativa de Trabalho dos Técnicos Agrícolas

UNEAGRO - Cooperativa de Trabalho dos Engenheiros Agrônomos e de Profissionais em Desenvolvimento 

Rural e Ambiental de Santa Catarina
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Discussão aberta – Parte I

 Quem é quem

UNIs / CENTROS DE PESQUISA

Sistema ACAFE – Associação Catarinense das Fundações Educacionais
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
IFC – Instituto Federal Catarinense
IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Suínos e Aves
EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC
ISITICS/SENAI - Instituto de Inovação e Tecnologia
FUNDAÇÃO CERTI - Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras
VIA Estação Conhecimento/UFSC
NITA – Núcleo de Inovação Tecnológica para Agricultura Familiar
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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.
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Discussão aberta – Parte II

 O mapa

EMPRESAS

GOVERNO

SOCIEDADE

UNIs / CENTROS DE PESQUISA

Proximidade / pesquisa 

com sociedade e empresas 

/ parcerias

Proximidade, identificação de prioridades de pesquisa, 

questão ambiental. Relação consolidada.

Procedimentos internos legais podem gerar demora.

Atuam em cadeia



27

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

do agronegócio.

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

+

Organização em 
nível setorial sobre os 
critérios sanitários, 
que interferem na
produção

+

Acesso à novas 

tecnologias na 

área da 

suinocultura e 

avicultura

+

Programa de 

incentivo 

financeiro ao 

pequeno produtor 

(Ex: Juro Zero) +

Comunidade 

inovadora 

(Centros de 

Inovação)

+

Boa produção 

acadêmica / 

cursos 

específicos em 

todo o estado

+

Presença de 

agroindústrias 

de grande porte

+

Tradição em 

produção 

agrícola em 

todo o estado

+

Diversidade de 

cultivares em 

Videira

+

Laboratório 

local no setor

+

Diversidade 

climática e do 

solo favoráveis 

(diversidade de 

produtos)

+

Capital humano 
+

Acesso à redes
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Discussão aberta – Parte III

Negativo (a desenvolver)

-

Ausência de 

planejamento 

adequado (setor 

público): 

aprimorar a 

governança

-

Escassez de 

recursos para 

investimento em 

inovação

-

Inexistência de 

informação e 

ferramentas para 

rastreabilidade 

de produtos e 

agregação de 

valores aos 

produtos 

exportados 

-

Alimentos não 

regulamentados 

(produtos que 

não têm 

Regulamento 

Técnico de 

Identidade e 

Qualidade-RTIQ)

-

Identificação das 

deficiências do 

pequeno 

agricultor

-

Distanciamento 

entre startups e 

grandes 

empresas

-

Distanciamento 

entre indústria de

máquinas x 

equipamentos 

específicos 
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Discussão aberta – Parte III

Negativo (a desenvolver)

-

Determinação 

de ingredientes 

e parâmetros 

físico-químicos 

de produtos 

gourmet

-

Baixa aderência 

tecnológica de boa 

parte dos produtores

-

Oscilação de 

questões 

políticas ou 

macroeconô

micas que 

podem 

prejudicar as 

vendas

-

Falta de mão 

de obra 

qualificada 

-

Envelhecimento da 

população de 

agricultores (jovens têm 

empregabilidade 

urbana e não dão 

continuidade) / falta de 

atratividade para 

sucessão familiar 

(infraestrutura da região: 

internet, energia 

elétrica, saneamento 

básico).
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Discussão aberta – Parte IV

 Identificação das prioridades de pesquisa e inovação

Sugerir prioridades de pesquisa e inovação para Santa

Catarina.

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 do agronegócio?
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Discussão aberta – Parte IV

 Identificação das prioridades de pesquisa e inovação

1: Observatório tecnológico regional

Observatório do setor a utilizar TIC e IOT(exemplo da FIESC). A plataforma irá agregar:
• Rastreabilidade plena na produção
• Logística
• Gestão e planejamento

• Mecanização / automação
• Marketplace / aproximação do agricultor com o mercado
• Assistência técnica online
• Análise de dados (distribuição, sazonalidade, riscos epidemiológicos envolvidos) 

de doenças identificadas nas linhas de abate (zoonoses)
• Índice de capacidade tecnológica
• Monitoramento da presença de resíduos de agrotóxicos na água e nos alimentos

• Melhoramento genético vegetal em fruticultura, olericultura, grãos e forrageiras
• Pesagem do animal por imagem
• Monitoramento e soluções para mão-de-obra na agricultura familiar (facilitar o 

trabalho, reduzir esforço)
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Discussão aberta – Parte IV

 Identificação das prioridades de pesquisa e inovação

2: Adaptação dos produtos ao mercado / Modernização de equipamentos 

e processos

• Entendimento da demanda do mercado externo
• Diversificação e desenvolvimento de novos produtos
• Fortalecimento de novos mercados

• Protocolos de produtos artesanais
• Agregação de valores para a matéria-prima
• Incentivo à competitividade
• Inovações para embalagens (aumentar durabilidade, reduzir perdas, praticidade, 

biodegradáveis)
• Portfolio de patentes verdes
• Adaptabilidade de tecnologias e equipamentos modernos para o pequeno 

produtor familiar
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Discussão aberta – Parte IV

 Identificação das prioridades de pesquisa e inovação

3: Assistência técnica e extensão rural

Fusão pesquisa e inovação – extensão rural para oferecer:
• Informação de acesso à recursos financeiros (crédito rural, seguro rural)
• Assistência para agricultura familiar

• Acesso à informatização e digitalização de documentos e proccessos
• Acesso à regulamentação
• Treinamentos
• Adaptabilidade de tecnologias e equipamentos modernos para o pequeno 

produtor familiar
• Aumentar a relação entre grandes produtores e agricultor familiar / 

transferência de tecnologia
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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

Assistência técnica 

e extensão rural

Observatório 

tecnológico 

regional

Adaptação dos produtos ao 

mercado / modernização de 

equipamentos e processos
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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

B

A C

Adaptação dos 

produtos ao 

mercado / 

modernização de 

equipamentos e 

processos

Assistência 

técnica e 

extensão rural

Observatório 

tecnológico 

regional
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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 Flanders: verificar disponibilidade e

interesse em estabelecer parceria com

Santa Catarina;

 Organização de reuniões virtuais com a

Região Flanders – 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
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