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1.

Introdução

Criada em janeiro de 2019, a SICT propõe, coordena e supervisiona a política do Governo
do Estado voltada à Inovação, Ciência e Tecnologia, por meio da Lei n° 15.246, de 2 de
janeiro de 2019, que introduz modificações na Lei nº 14.733, de 15 de setembro de 2015.
A criação da SICT demonstra o compromisso do governo do Estado com a inovação, a
ciência e a tecnologia, hoje essenciais na consolidação de um Estado mais competitivo,
amplamente comprometido com as suas potencialidades e focado no seu desenvolvimento.
Como estratégia, a SICT atua a partir de projetos estruturantes, que disseminem as
principais diretrizes e seus objetivos, alinhados com uma perspectiva de transformação e
inserção de novas tecnologias portadoras de futuro, no apoio às parcerias entre
Universidades e empresas, na modernização de setores tradicionais da economia e no
fomento à inovação nos negócios.
Para tanto, a SICT convida os atores públicos e privados, envolvidos com o ecossistema de
inovação, para integrar projetos e articular, em cooperação, ações que visem projetar o Rio
Grande do Sul como referência de inovação em sua matriz produtiva.
PILARES DE ATUAÇÃO
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Mapa Estratégico do Governo

2.

A frase que serviu como base de desenvolvimento do Mapa Estratégico "Evolução sem
ruptura, que supere o discurso da crise e recupere a esperança e a autoestima, que leve o
RS para um novo patamar de competitividade, tirando o estado da era analógica rumo à era
digital para retomar o crescimento econômico e promover o desenvolvimento social".
O Mapa Estratégico do Governo apresenta quatro eixos:
1.
2.
3.
4.

Estado Sustentável;
Governança e Gestão;
Desenvolvimento Empreendedor;
Sociedade com Qualidade de Vida.

Relacionados aos quatro eixos estão três entregas de valor:
1. Serviços públicos modernos e ágeis;
2. Estado competitivo e sustentável;
3. Uma sociedade próspera.
Também são apresentados 19 objetivos estratégicos vinculados a cada um dos quatro
eixos.
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2.1 A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO PARA O RS
2.1.1 INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA GAÚCHA mensagem do Governador
“O progresso tecnológico, por meio das inovações, constitui elemento central dos ganhos de
produtividade e da prosperidade das nações. Definida pela introdução de novos produtos,
tecnologias, formas de organização e de novas ideias no mercado, a inovação surge das
mudanças realizadas com o objetivo de solucionar problemas tecnológicos, organizacionais
e de mercado nas empresas. Ao serem introduzidas, as inovações geram resultados tanto
para as empresas como para a sociedade, como fonte de geração de emprego, renda e
riqueza social e econômica. Por isso, a inovação é fenômeno fundamental do
desenvolvimento e resulta dos esforços empreendidos pelas empresas na busca por
preservar e, se possível, ampliar ganhos e participação no mercado1.
No processo concorrencial, a empresa que não inovar estará sujeita à estagnação e ao
declínio. Nesse contexto, as dimensões regional e institucional possuem importância central
nos processos de inovação das empresas, uma vez que os fluxos de conhecimento que
fomentam seus processos inovativos são fortemente mediados pela proximidade geográfica
de empresas, juntamente com universidades, instituições de ensino, pesquisa e prestação
de serviços2.
Essa proximidade representa um forte estímulo para a geração e difusão de novos
conhecimentos e capacitações entre os agentes econômicos. Esses fluxos que se
conformam entre os agentes podem fomentar processos de inovação nas empresas por
meio da oferta de um conjunto de insumos inovativos, tais como pesquisa acadêmica,
sistema educacional, qualificação da mão de obra, centros de pesquisa e laboratórios de
prestação de serviços técnicos e tecnológicos, que se somam aos esforços de
desenvolvimento tecnológico interno das empresas.”

1

Mensagem do Governador Assembléia Legislativa, 2019.

Ciência, Tecnologia e Inovação no Rio Grande do Sul: indicadores selecionados 2014 (FEE,
2014)
2
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3.

Marcos legais da SICT

Criada em janeiro de 2019, a SICT propõe, coordena e supervisiona a política do Governo
do Estado voltada à Inovação, Ciência e Tecnologia. Principais instrumentos legais
vigentes:
Instrumento legal

Descrição

Lei n° 15.246, de 2 de janeiro Introduz modificações na Lei nº 14.733, de 15 de
de 2019
setembro de 2015, que dispõe sobre a estrutura
administrativa e diretrizes do Poder Executivo do
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras
providências
Decreto Nº 54.568, de 14 de Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria de
abril de 2019
Inovação, Ciência e Tecnologia.
Decreto N° 54.767, de 22 de
agosto de 2019

Institui o Programa INOVA RS.
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4.

Planejamento Estratégico da SICT

O primeiro Ciclo de planejamento estratégico da SICT foi desenvolvido em janeiro de 2019,
considerando as diretrizes do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do RS, o plano de
governo e os estudos realizado no Estado. As principais questões, desafios e visão de
futuro foram debatidas no encontro de planejamento realizado com a participação de
convidados representantes de entidades do governo, sociedade civil e universidades.

Encontro de planejamento 2019. 

 Mapeamento dos principais desafios.

Mapa com a colheita das principais temas abordados no encontro de planejamento estratégico realizado em
janeiro de 2019.
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O Planejamento Estratégico da SICT está alinhado às Diretrizes Estratégicas 2008-2018,
documento organizado com a contribuição de 500 atores do sistema de inovação gaúcho,
cuja elaboração atende a uma demanda objetiva do Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia do RS (CCT-RS, 2018).
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O mapa da inovação foca na evolução da matriz econômica do RS, esta, por sua vez, passa
pelo incentivo ao desenvolvimento de negócios intensivos em conhecimento e tecnologia.
Isto remete ao apoio a startups de base tecnológica para que empreendedores criem e
desenvolvam seus negócios no Estado. Com apoio e incentivo à inovação tecnológica,
busca-se incrementar o crescimento econômico do PIB gaúcho na próxima década,
gerando desenvolvimento econômico e social de alto impacto no RS. O principal
instrumento deste desenvolvimento é a inovação no empreendedorismo, visando à
modernização de setores tradicionais da economia e a consolidação de novas empresas,
caracterizadas pela utilização de tecnologias portadoras de futuro.
A seguir apresentamos pontos fundamentais para consolidação da inovação no mapa do
desenvolvimento do Estado.

4.1 R

ealidade do Estado
Com apenas 5% da população brasileira, o Rio Grande do Sul possui 11,5% da produção
científica do País (2017). O RS tem a segunda maior densidade de doutores do Brasil, atrás
apenas do Distrito Federal, a Capital do País. O RS tem parques tecnológicos que foram
escolhidos pela ANPROTEC como os melhores do Brasil (TECNOPUC e TECNOSINOS).
Possui uma rede de universidades e institutos federais e uma universidade estadual
distribuída em 24 campi; uma rede de universidades comunitárias de alta qualidade, bem
como a UFRGS, que foi classificada como a melhor Universidade Federal do Brasil pelo
MEC - Ministério da Educação. O RS forma 2 mil doutores por ano em virtualmente todas as
áreas do conhecimento.
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O Estado é berço da indústria de automação e informática do País, além de ser referência
internacional em agroindústria, couro-calçados, celulose, móveis, automação, eletrônica e
petroquímica. Tais ativos, somados a 18 parques tecnológicos, 24 incubadoras e 27 polos
tecnológicos conferem ao RS alta capacidade de transformação de conhecimento em valor
para a sociedade.
Para tornar o RS um estado inovador e com maior qualidade de vida, e atrativo para
investimentos é preciso criar um ambiente de negócios ágil, característico das economias
avançadas do Século 21.
A atuação conjunta com países que têm a inovação tecnológica no centro de seu
desenvolvimento, também é articulada desde a criação da pasta. No Brasil, exemplos como
o de Santa Catarina, Campinas e Recife compõem o mapa estratégico dessa gestão.
Vizinhos próximos que, com investimento em educação empreendedora, inovação e
tecnologia desenharam novos modelos de desenvolvimento econômico e social.

5,48% da População nacional
6,24% do PIB brasileiro
11,5% da produção científica
Mais de

2 mil doutores para o mercado

a cada ano

Aproximadamente 140 em engenharia e

40 em computação

6º IDH do Brasil (0,746)
(Fonte: IBGE e Fapergs)
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4.2 Competências da SICT
A SICT, nos termos do Anexo II da Lei n°14.733, de 15 de setembro de 2015, e suas
alterações, instituídas na Lei n° 15.246, de 2 de janeiro de 2019, atuará dentro das
seguintes competências:
a) executar a política da ciência, tecnologia e inovação e o respectivo planejamento
estratégico;
b) apoiar o empreendedorismo e a competitividade de empresas, bem como o
desenvolvimento de projetos na área de tecnologia da informação e comunicação e
economia digital;
c) promover a divulgação e a transferência de pesquisas científicas e tecnológicas, bem
como o desenvolvimento de patentes e de outros dispositivos de registro e proteção à
propriedade intelectual;
d) promover a formação e o desenvolvimento de recursos humanos, incentivando sua
capacitação nas áreas de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação;
e) apoiar e estimular órgãos e entidades que investirem em pesquisa, desenvolvimento
científico, tecnológico e de inovação, apoiando programas de fomento e atividades de
pesquisa;
f) promover a implementação e a fixação de atividades de alta tecnologia no âmbito do
Estado do Rio Grande do Sul, atuando em cooperação com as universidades, entidades
públicas e privadas e com organismos internacionais; e
g) promover o fomento científico e tecnológico, por meio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – Fapergs.

4.3. N

ossa Visão
Rio Grande do Sul, um estado de inovação. O RS deve ser referência nacional no uso da
inovação como transformadora da economia, visando maior qualidade de vida aos
cidadãos. Nosso Estado deve projetar e realizar o seu desenvolvimento baseado no
empreendedorismo inovador, gerador de PIB de alto valor agregado.
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5.  Estrutura da SICT


Para o desempenho de suas competências, a SICT, conforme decreto n° 54.568, de 14 de
abril de 2019, passa a ter a seguinte estrutura administrativa:
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6.  Plano Plurianual da SICT (PPA 2020-2023)


6.1 Programa Acelera RS
O programa temático Acelera RS aborda os temas de inovação tecnológica, economia
criativa, economia da cultura e desenvolvimento do empreendedorismo. A modernização e
a qualificação tecnológica são ações importantes para devolver a competitividade ao Estado
do Rio Grande do Sul.
A dinâmica recente (2011-2017) do indicador de produtividade do trabalho na indústria de
transformação do Rio Grande do Sul apresentou incrementos entre 2011-2015, mas
declínio a partir de então. Em 2017, o valor da transformação industrial totalizou 126,2 mil
por pessoal ocupado, o que manteve o RS no sexto lugar no ranking nacional. Outro dado
que registrou variação desfavorável foi a taxa de inovação de produto ou de processo. Entre
2006-2008 e 2012-2014, o percentual de empresas inovadoras sobre o total caiu 2,4 pontos
percentuais, indo para 41,7%, mas o resultado esteve acima da média nacional (36,4%),
conforme o último período analisado. Quanto aos registros de patentes, também foi
verificado um declínio na densidade dos depósitos de patentes por milhão de habitantes, de
72 ( 2011) para 67 (2017) – mesmo assim, está acima do resultado do País. No que tange
às atividades econômicas direta ou indiretamente relacionadas à cultura, segundo a
Relação Anual de Informações Sociais do Ministério da Economia (RAIS), em dezembro de
2017, estavam registrados 96.340 empregos formais no setor, ligeiramente acima do
resultado para o último mês de 2010 (93.154). Vale destacar que esse dado permaneceu
abaixo do esperado pelo Plano Nacional de Cultura (PNC), que tem como uma de suas
metas o aumento em 95% no emprego formal do setor cultural de 2010 a 2020.
Diante desse quadro, o programa temático Acelera RS tem o objetivo de: "modernizar e
agregar valor à produção por meio do fomento à educação empreendedora e do incentivo à
qualificação tecnológica e às empresas da nova economia, gerando emprego e renda".
Para tanto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul apresenta três ações programáticas,
as quais visam fomentar a inovação em setores tradicionais, estimular o
empreendedorismo, fomentar novos negócios intensivos em conhecimento e desenvolver a
economia criativa e a cultura como atividades econômicas no Estado.
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Dados gerais do Programa Acelera RS: Ambientes de Inovação
Vínculo com o Mapa Estratégico
do governo:

Objetivos estratégicos do governo:
1) Fomentar a nova economia e promover a
inovação em setores tradicionais
2) Fortalecer o desenvolvimento regional
3) Qualificar o aprendizado para a nova
economia

Objetivo temático:

Modernizar e agregar valor à produção por meio do
fomento à educação empreendedora e ao incentivo à
qualificação tecnológica e às empresas da nova
economia, gerando emprego e renda.

Órgão Coordenador:

SICT

Ação programática:

Ambientes de Inovação

Resultados esperados:

Inclusão do RS no mapa global da inovação, a partir
da articulação dos principais agentes envolvidos no
desenvolvimento e na difusão de inovações
(sociedade civil, setor empresarial, universidades e
governos), com vistas a tornar o estado um lugar
capaz
de
gerar,
reter
e
atrair
pessoas
empreendedoras, negócios e investimentos intensivos
em conhecimento.

Público-Alvo:

Poder público federal, estadual e municipal;
Empresas e startups; sociedade civil; IES; parques,
polos e incubadoras.

Iniciativas Estratégicas (projetos)

1. Conecta - rede de fibra óptica de alta
velocidade para as escolas estaduais
2. INOVA RS - Desenvolvimento e implantação
de Ecossistemas Regionais de Inovação no
RS
3. Sensibilização em Inovação
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Dados gerais do Programa Acelera RS: Conhecimento em Inovação, Ciência e
Tecnologia
Vínculo com o Mapa Estratégico
do governo:

Objetivos estratégicos:
1) Fomentar a nova economia e promover a
inovação em setores tradicionais
2) Promover a articulação regional e a
participação social
3) Qualificar o aprendizado para a nova
economia

Objetivo temático:

Modernizar e agregar valor à produção por meio do
fomento à educação empreendedora e ao incentivo à
qualificação tecnológica e às empresas da nova
economia, gerando emprego e renda

Órgão Coordenador:

SICT

Ação programática:

Conhecimento em Inovação, Ciência e Tecnologia

Resultados esperados:

Formação de agentes de inovação e desenvolvimento
de pesquisas aplicadas à melhoria dos processos
produtivos, para gerar novos empregos e negócios
intensivos em conhecimento, com maior valor
agregado e competitividade

Público-Alvo:

Universidades; Empresas; Empreendedores e
Startups; Ecosssistemas Regionais de Inovação;
Jovens Talentos em Escolas

Iniciativas Estratégicas (projetos)

1. Startup Lab - Empreendedorismo Intensivo
em Conhecimento
2. TechFuturo - tecnologias portadoras de futuro
para setores econômicos estratégicos
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Dados gerais do Programa Acelera RS: GESTÃO DA INOVAÇÃO
Vínculo com o Mapa Estratégico
do governo:

Objetivos estratégicos:
1) Aumentar a capacidade de investimento
2) Fomentar a nova economia e promover a
inovação em setores tradicionais
3) Fortalecer o desenvolvimento regional
4) Promover a articulação regional e a
participação social

Objetivo temático:

Modernizar e agregar valor à produção por meio do
fomento à educação empreendedora e ao incentivo à
qualificação tecnológica e às empresas da nova
economia, gerando emprego e renda

Órgão Coordenador:

SICT

Ação programática:

Gestão da Inovação

Resultados esperados:

Geração de inovações por meio de projetos
cooperativos, a partir da promoção de um ambiente
que identifique, informe, aproxime e consolide
parcerias estratégicas envolvendo as quatro hélices
da inovação (sociedade civil organizada, setor
produtivo, academia e governo). Realizar programas
e projetos que apoiem a cooperação para a inovação
de forma articulada.

Público-Alvo:

Empresas e startups; Academia - Instituições de C&T;
Governo (municipais e outras secretarias do governo
estadual); Associações; Organizações e outros
agentes de inovação; Sociedade civil organizada

Iniciativas Estratégicas (projetos)

1. Produtos Premium - Fortalecimento das
Cadeias Produtivas
2. Observatório da Inovação
3. Parcerias Estratégicas para inovação
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6.2 Programa Educa+RS
O programa Educa+RS tem como área temática a qualidade do ensino e da aprendizagem
e a preparação dos jovens para a nova economia. Outro desafio que se coloca para a
educação do Estado do Rio Grande do Sul é a garantia do acesso e da permanência dos
alunos na escola. No que se refere à qualidade, dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apontam que o Rio Grande do Sul não
atingiu as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para os anos
iniciais e finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio no ano de 2017. Tratando-se
dos anos iniciais, o Rio Grande do Sul alcançou pontuação de 5,8, situando-se na décima
posição entre os estados brasileiros, junto ao Acre e ao Rio de Janeiro, e abaixo da meta
estabelecida, de 5,9. Em relação aos anos finais, o Estado alcançou pontuação de 4,6, a
mesma do estado de Tocantins, situando-se também abaixo da meta, de 5,3. O pior
desempenho do RS está no Ensino Médio, em que se alcançou pontuação de 3,7,
situando-se na décima quinta posição, junto ao estado de Sergipe e bastante abaixo de
meta, de 5,1. Além da qualidade da educação, a permanência dos alunos nas escola
mostra-se como desafio a ser enfrentado. Segundo o INEP, o Estado apresentou uma taxa
de abandono no Ensino Médio da rede pública estadual de 8,4% em 2017, acima das taxas
das escolas com as mesmas características no Brasil (7,0%) e na Região Sul (8,0%). Diante
desse contexto, o programa temático Educa+RS tem como objetivo: “garantir educação de
qualidade para acompanhar a evolução do conhecimento, com um ambiente favorável para
diminuir as desigualdades sociais e promover o desenvolvimento integral, em uma
ambiência de empreendedorismo, inovação e inteligência”. Para tanto, o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul apresenta cinco ações programáticas voltadas à formação continuada
do profissional da educação, à melhoria das infraestruturas e das condições de acolhimento
dos espaços escolares, à garantia do acesso e da permanência nas escolas e à
qualificação da aprendizagem, com atenção à formação de habilidades e competências
para a nova economia, reduzindo as taxas de reprovação, abandono e distorção idade-série
e ampliando as possibilidades de inserção profissional dos jovens.
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Dados gerais do Programa Educa+RS
Vínculo com o Mapa Estratégico
do governo:

Objetivos estratégicos:
Promover a inclusão social e o espírito de cidadania
Qualificar o aprendizado para a nova economia

Objetivo temático:

Garantir educação de qualidade para acompanhar a
evolução do conhecimento, criando um ambiente
favorável para diminuir as desigualdades sociais,
fomentando o desenvolvimento integral em uma
ambiência de empreendedorismo, inovação e
inteligência.

Órgão Coordenador:

SEDUC

Ação programática:

Educação para a Nova Economia

Resultados esperados:

Desenvolvimento
de
novas
habilidades
e
competências dos alunos, voltadas às necessidades
atuais da sociedade e do mercado de trabalho, por
meio da implementação da nova Matriz Curricular no
Ensino Médio e Educação Profissional, bem como do
Novo Referencial Curricular Gaúcho para o Ensino
Fundamental e Médio, com foco na ciência, na
criatividade, na tecnologia, na inovação e no
empreendedorismo.

Público-Alvo:

Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino e
Profissionais de educação que atuam na Educação
Profissional

Iniciativas Estratégicas (projetos)
coordenada pela SICT

1. Educar para inovar
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7. Projetos (iniciativas estratégicas PPA)


Para atingir os objetivos propostos, a SICT elaborou um primeiro portfólio de projetos. A
figura a seguir apresenta a primeira onda de projetos. O projeto INOVA RS é um dos
projetos que dá capilaridade aos projetos da SICT, do governo do Estado e de parceiros. A
seguir, a descrição dos projetos.

7.1 CONECTA RS
O Conecta RS é um projeto da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia em parceria
com a Secretaria de Educação e a PROCERGS, que tem como objetivo conectar as
escolas da rede estadual de ensino a redes de conectividade de alta velocidade e de
qualidade. Dessa forma, habilitar o acesso à internet e transformar o cenário de alunos e
professores para que seja possível às escolas qualificar os jovens para o mercado de
trabalho da nova economia e – futuramente – o Estado passe a reter talentos e proporcionar
acesso a informações e recursos para que seja possível empreender na nova economia. O
projeto tem como público-alvo direto as escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Ao integrar
as escolas selecionadas à rede de alta velocidade, pretende-se beneficiar alunos,
professores e também os departamentos administrativos dessas instituições.
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7.2 INOVA RS
O INOVA RS é um programa que visa incluir o Rio Grande do Sul no mapa global da
inovação a partir da construção de parcerias estratégicas entre a sociedade civil
organizada, setores empresarial, acadêmico e governamental – em oito regiões
representativas do Estado: Metropolitana e Litoral Norte; Sul; Fronteira Oeste e Campanha;
Central; Noroeste e Missões; Produção e Norte; Serra e Hortênsias; Região dos Vales.

Desenvolvido pela SICT, em parceria com representantes da quádrupla hélice da inovação
de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, o INOVA RS teve sua metodologia inspirada
em projetos já existentes no Brasil e no mundo, os quais apresentaram resultados positivos,
quanto ao desenvolvimento econômico e social das regiões onde estão inseridos. As
experiências e as melhores práticas nesta construção são conhecimentos em evolução, o
que caracteriza um processo único e vivo para cada um dos ecossistemas. O conhecimento
até aqui construído foi tangibilizado em um manual e tem como objetivo apresentar as
linhas gerais do processo de construção e fortalecimento dos Ecossistemas Regionais de
Inovação.
OBJETIVOS
●
●
●
●
●
●
●

Conectar o RS para que seja referência global em inovação como estratégia de
desenvolvimento local;
Fomentar a nova economia e promover a inovação em setores tradicionais;
Criar um ambiente de negócios mais ágil no Rio Grande do Sul;
Impulsionar a articulação regional e a participação social nesse movimento, por meio de
novas políticas públicas inovadoras;
Fortalecer o desenvolvimento regional alinhado às políticas públicas e atividades
empreendedoras mais vocacionadas em cada região do Estado;
Aumentar a capacidade de investimento do Estado;
Qualificar o aprendizado para a nova economia.

19

7.3 SENSIBILIZAÇÃO
Projeto de sensibilização da sociedade e dos meios de comunicação a fim de facilitar uma
compreensão mais ampla a respeito do tema inovação e, consequentemente, engajar mais
pessoas na construção de um ecossistema de inovação robusto no Estado. Dentro do
projeto, busca-se divulgar o tema Inovação de forma clara e simples, para que seja
compreendido e absorvido pela sociedade gaúcha (empresas, universidades, governos,
escolas, pessoas de todas as classes sociais). Acredita-se que a partir do entendimento do
conceito inovação e suas formas de aplicabilidade, torna-se mais viável incluir a temática na
paisagem do RS para tornar o Estado mais atrativo para se investir e morar.

7.4 STARTUP LAB
O Startup Lab visa a desenvolver o ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul,
incentivando a criação e o fortalecimento de startups em quatro dimensões: capacitação,
fomento, conexão e exposição. Além disso, o projeto propõe a qualificação, com o objetivo
de formar multiplicadores com foco no empreendedorismo intensivo em conhecimento –
especificamente gestores e mentores dos ambientes de inovação e professores dos cursos
de graduação das universidades do RS.
Também visa a apoiar/articular a participação dos atores do ecossistema em eventos
relacionados ao empreendedorismo intensivo em conhecimento, focando no
reposicionamento estratégico em função da economia do conhecimento. Outras ações do
Startup Lab são a articulação/apoio nas ações de benchmarking entre os ambientes de
inovação existentes e o estímulo/apoio para realização de eventos na área de
empreendedorismo, criatividade e inovação, além do mapeamento das startups gaúchas, a
criação de uma plataforma para a conexão/articulação dessas startups e o apoio a sua
participação em feiras e rodadas de negócios. Essas ações estão alinhadas às Diretrizes
Estratégias 2018/2028, ao Planejamento Estratégico do Governo 2019/2023, contando com
a parceria da AGS, UERGS, FAPERGS, REGINP, SEBRAE, ANPEI, EMPRESAS, ACI e
outros.

7.5 TECHFUTURO
O projeto TechFuturo vai desenvolver ações estratégicas e parcerias que promovam a
conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores estratégicos da economia
regional, conforme previsto nas diretrizes estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas
pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de transformar a matriz
econômica do Estado em uma economia intensiva em conhecimento. As principais etapas
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deste projeto visam a identificação de oportunidades, aproximando empresas e instituições
líderes nestas tecnologias, seja em reuniões de trabalhos ou workshops, identificando as
ações necessárias para que essas tecnologias estejam inseridas no tecido produtivo
estadual. Posteriormente tem-se a viabilização dos projetos que venham ao encontro destas
oportunidades, o que pode englobar ações de: inovação aberta, editais de pesquisa
aplicada, incentivo estadual, atração de investimentos e formação técnica de recursos
humanos, dentre outros. Na viabilização destes projetos inclui-se parceiros como: Centros
de Pesquisa e Tecnologia, Núcleos de Inovação e Transferência de Tecnologias das
Universidades, Fapergs, UERGS, Fundo da Inovação, Parques Tecnológicos, Embrapii e
Escolas Técnicas, dentre outros.

7.6 PROGRAMA PRODUTOS PREMIUM
O objetivo do Programa Produtos Premium é promover a inovação nas cadeias produtivas
tradicionais do Estado, como é o caso dos produtos oriundos da cadeia agroindustrial,
agregando valor aos produtos, por meio da aproximação entre produtores e
desenvolvedores de soluções tecnológicas e fontes de inovação. O Programa visa a
desenvolver ações que estimulem o setor produtivo a agregar valor aos produtos
produzidos no RS, promovendo a inovação com introdução de conhecimento e tecnologia
nos produtos, processos, acesso à mercados diferenciados, valorizando e divulgando os
Produtos Premium gaúchos.

7.7 OBSERVATÓRIO
O Observatório da Inovação visa a identificar e disponibilizar informações sobre o
mapeamento do Ecossistema de Inovação do RS de maneira organizada, capaz de
subsidiar novas iniciativas e a tomada de decisão por parte do poder público e privado,
empresas, instituições de ciência e tecnologia e sociedade em geral. Tem por objetivo o
desenvolvimento de um sistema de monitoramento sobre os principais conteúdos
pertinentes à área de Inovação, Ciência e Tecnologia, bem como indicadores de inovação
para fornecer estudos analíticos.

7.8 PARCERIAS ESTRATÉGICAS
O objetivo maior deste projeto é consolidar o RS como referência em inovação, ciência e
tecnologia em nível global: um Estado para atrair e fortalecer parcerias e investimentos
internacionais. A internacionalização de startups, ambientes de inovação, institutos de
ciência e tecnologia, grandes empresas e do próprio governo constitui uma etapa essencial
na construção de competitividade na fronteira tecnológica. O propósito da SICT é articular
esses atores para desenvolverem e implementarem projetos estratégicos de inovação em
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parceria com instituições nacionais e estrangeiras, ampliando as conexões de nosso
Ecossistema de Inovação em nível global. A SICT assume a responsabilidade de apoiar a
busca dessas parcerias técnicas e estratégicas, além de promover e atrair investimentos
para o futuro do Estado. A finalidade é promover o RS como um locus global de talentos e
novos negócios de base tecnológica, elevando nossa produção agrícola, industrial e de
serviços a um nível mais intensivo de aplicação de tecnologia e conhecimento.
As ações propostas alinham-se em dois pilares: a atração de investimentos nacionais,
internacionais e de outros estados do Brasil, e a promoção internacional dos
empreendimentos gaúchos na nova economia. A iniciativa se estrutura em cinco etapas:
1. Mapeamento de interesses;
2. Articulação para a participação e realização de parcerias, eventos, rodadas de
negócios, missões etc;
3. Formalização de acordos, protocolos e projetos conjuntos com parceiros
estratégicos e beneficiários, incluindo a própria SICT;
4. Monitoramento e acompanhamento de ações;
5. Avaliação, acompanhamento e apresentação de resultados

7.9 EDUCAR PARA INOVAR
O projeto, realizado em parceria com a Secretaria de Educação, visa a capacitação de
professores de escolas estaduais como forma de aprimorar as habilidades dos estudantes
da rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e preparando-os para o
mercado do futuro a partir da inovação tecnológica e do empreendedorismo intensivo em
conhecimento. Serão desenvolvidos, com o auxílio parceiros, kits didáticos para os
multiplicadores/professores e alunos sobre as temáticas: empreendedorismo intensivo em
conhecimento, ciência da computação e inovação científica. Os kits serão disponibilizados
às escolas-piloto, por meio de uma plataforma virtual. Ao longo do processo de formação
dos estudantes, serão realizados eventos semestrais de visitação a centros de referência na
área (ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre outros), bem como
evento anual de engajamento para a troca de experiências, sensibilização e
reconhecimento de estudantes, professores e escolas.
O projeto contará com entidades parceiras tais como empresas, associações, instituições
de ensino e pesquisa (IFs/UERGS), parques tecnológicos, incubadoras, startups, entidades
públicas (FAPERGS), entidades de classe (SEBRAE/SENAI) e organizações sociais (Junior
Achievement RS/SBC).
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8. Vinculadas


8.1 UERGS
A Uergs está presente em 24 municípios gaúchos, ministrando cursos de graduação e
pós-graduação nas três áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Ciências Exatas e
Engenharias, Ciências da Vida e Meio Ambiente.
Missão: “Promover o desenvolvimento regional sustentável através da formação de
recursos humanos qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos e tecnologias
capazes de contribuir para o crescimento econômico, social e cultural das diferentes regiões
do Estado”.
Visão: "Ser uma universidade reconhecida pela sociedade como eficaz e eficiente na
promoção do desenvolvimento regional sustentável".
Valores: Democracia e participação coletiva nas decisões; Indissociabilidade entre Ensino,
Pesquisa e Extensão; Formação humana integral; Respeito às diferenças e diversidades
sócio-culturais; pluralidade de ideias e credos; Compromisso com a ética, cidadania e
inclusão social; Foco no desenvolvimento regional sustentável a partir das demandas e
necessidades locais e regionais.
Documentos estratégicos da Vinculada UEGRS podem ser encontrados no link
https://www.uergs.edu.br/plano-de-desenvolvimento-institucional-e-projeto-politico-pedagogi
co-institucional. https://www.uergs.edu.br/

8.2 FAPERGS
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) tem a
finalidade de fomentar a pesquisa em todas as áreas do conhecimento. É sua atribuição:
promover a inovação tecnológica do setor produtivo, o intercâmbio e a divulgação científica,
tecnológica e cultural; estimular a formação de recursos humanos, o fortalecimento e a
expansão da infraestrutura de pesquisa no Estado. Principais atividades: Fomento à
Pesquisa; Formação de Recursos humanos; Fomento ao Intercâmbio Científico,
Tecnológico, Artístico e Cultural.
Missão: Induzir e fomentar a pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação
nas instituições de pesquisa e no setor produtivo, buscando a articulação junto aos
diferentes setores de CT&I.
Visão: Ser o principal agente do Estado do Rio Grande do Sul na articulação e fomento de
processos de desenvolvimento científico tecnológico e inovação.
Valores: ética; transparência e imparcialidade; valorização do quadro funcional; excelência
na prestação dos seus serviços; publicidade dos resultados; compromisso com o
desenvolvimento do Estado do RS.
Documentos estratégicos da Vinculada Fapergs podem ser encontrados no link
https://fapergs.rs.gov.br/inicial.
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9. Documentos de Referências


Mensagem do governador à Assembléia Legislativa 2019.
https://planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/201902/05181435-mensagem-do-governador
-2019.pdf
Diretrizes Estratégicas 2008-2018, documento organizado com a contribuição de 500 atores
do sistema de inovação gaúcho, cuja elaboração atende a uma demanda objetiva do
Conselho
Estadual
de
Ciência
e
Tecnologia do RS (CCT-RS, 2018).
http://www.assespro-rs.org.br/site/wp-content/uploads/Diretrizes-Estrategicas-2018-28VFIN
AL_WEB.pdf
Decreto Nº 54.568, de 14 de abril de 2019.
http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/DEC%2054.568.pdf
Lei n° 15.246, de 2 de janeiro de 2019:
http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/LEI%2015.246.pdf
Balanço dos 50 anos da Fapergs. http://www.fapergs50anos.rs.gov.br/revista_balanco.pdf
https://www.uergs.edu.br/plano-de-desenvolvimento-institucional-e-projeto-politico-pedagogi
co-institucional.

10. Contato
Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia
Centro Administrativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 18º andar
Bairro Praia de Belas, Porto Alegre. CEP 90119-900
Telefone: (51) 3288-1055
E-mail: gabinete@sict.rs.gov.br
Site: www.inova.rs.gov.br

FAPERGS

UERGS

Av. Borges de Medeiros, 261 / 2º andar.
Centro Histórico, Porto Alegre - RS - CEP:
90020-021

Rua 7 de Setembro, 1156 - Centro
Histórico. Porto Alegre - RS. CEP
90010-191

Fone: (51) 3221 4922

URL: uergs.edu.br/telefones

E-mail: fapergs@fapergs.rs.gov.br

https://www.uergs.edu.br/

https://fapergs.rs.gov.br
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