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“Não faz sentido olhar para trás e pensar: deveria ter feito isso 
ou aquilo, deveria ter estado lá. Isso não importa. Vamos inventar o 

amanhã e parar de nos preocupar com o passado.”   
Steve Jobs 
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A materialização de sonhos

“O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus 
sonhos”. Frase da primeira dama norte americana Eleanor Roosevelt 
que se encaixa com o contexto de desenvolvimento inovador na área 
tecnológica em Pato Branco. O trabalho redacional para o Sebrae, 
elaborado por Cesar Giovani Colini Gonçalves, apresenta um belo 
estudo sobre as etapas necessárias para a transformação em inovação 
e novas tecnologias.

É um trabalho interessante que poderá nortear ações em 
outros territórios que tenham interesse em implementar uma 
Rede Municipal de Inovação ou formar um ecossistema local de 
empreendedorismo e inovação. Fica claro que municípios que 
“acreditam na beleza de seus sonhos” podem, de forma integrada, 
alcançar o mais importante: a materialização deles através de ações 
integrativas que envolvem a sinergia de propósitos. É a antecipação 
do amanhã promissor...

A obra mostra que o futuro se apresenta altamente desafiador. 
Ele exigirá integração de propósitos, estratégicas, potencialização 
das vocações voltadas a agir, desde agora, para tornar possível o 
desenvolvimento de territórios. Na pesquisa desenvolvida é possível 
entender como cada etapa evolutiva se materializa e os efeitos da 
cultura inovadora nos ambientes social e econômico, que formam 
verdadeiros círculos virtuosos de prosperidade. 
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O trabalho também apresenta ações desenvolvidas pela Regional Sul do Sebrae 
Paraná como parte do processo transformador participando de um verdadeiro exercício 
de mutualidade com outros atores essenciais no processo de transformação. Há em Pato 
Branco e na região um ecossistema em franco desenvolvimento que chama atenção de outros 
pontos do território nacional pelos resultados que passa a colher, principalmente em ganhos 
no poder aquisitivo da população, na qualificação vocacionada e nas transformações sociais 
consequentes que se refletem em indicadores que demonstram evoluções significativas em 
qualidade de vida. É o ecossistema de inovação transformando, de fato, vidas e fortalecendo 
a perspectivas futuras.

O Sebrae PR acredita nas redes de inovação em pequenas cidades como bases 
de potencialização do Setor Produtivo. E a obra demonstra que a Rede de Inovação 
formada no Sudoeste Paranaense gera, de fato, propulsão para a competitividade. Ela 
interfere intensificando o fluxo de conhecimentos entre universidades, entidades, órgãos e 
empreendedores, através de incubadoras e empresas que se conectam e se retroalimentam 
para acessarem, com maior agilidade, os conhecimentos necessários para o impulsionamento 
dos negócios e dos desenvolvimentos econômico e social.

O leitor, acompanhando a obra, entenderá como se forma um contexto favorável ao 
fortalecimento inovador e poderá perceber que o modelo de Pato Branco, com respeito as 
características de cada território, pode ser referenciado, replicado e nortear transformações 
nos mais diversos territórios que acreditam que é possível materializar “a beleza dos seus 
sonhos”.  

Boa leitura.

Vitor Roberto Tioqueta
Diretor superintendente do Sebrae PR



A necessidade é a mãe da inovação 

O acesso a novas tecnologias e a inovação é um caminho 
inevitável a ser percorrido. Se for possível ter uma massa de pessoas 
preparadas para inovar e, com isto, utilizar-se favoravelmente da 
tecnologia e, principalmente, empreender teremos territórios 
fortalecidos e preparados para o que vem por ai. O amanhã não 
reserva, necessariamente, sucesso para quem é maior ou está 
estruturado, mas para aqueles que pela coragem, pelo preparo e 
pela atitude se adaptam e tiram proveito do “novo” que proporciona 
mais dinheiro, mais praticidade ou mais economia. 

Dizia o filósofo Platão que “a necessidade é a mãe da 
inovação”, num entendimento consolidado cerca de 340 anos 
antes de Cristo. A sociedade historicamente se depara com 
a necessidade de mudar, de evoluir. Há quem, nesta trajetória 
histórica tenha desistido, se apavorado ou se retraído. Mas a 
história mostra que há sempre pessoas, povos e territórios que 
edificam transformações tendo a coragem de encarar a necessidade 
e partir para atitudes corajosas que ser frutificam através do 
empreendedorismo, do associativismo e do entendimento de que 
a organização social bem planejada e que se antecipa ao amanhã 
pode sempre mais.
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Pato Branco colhe frutos 
da vanguarda de quem apostou 
no desenvolvimento tecnológico 
inovador. Indústrias de hardware e de 
software se integram com instituições 
de ensino, entidades, órgãos e com 
a sociedade como um todo criando 
uma verdadeira onda irradiadora de 
possibilidades futuras e realizações 
presentes. A integração de esforços, 
com o incentivo da municipalidade 
e apoio de grandes parceiros como 
o Sebrae, demonstra que o caminho 
traçado em Pato Branco deu certo e o 
melhor: está mal começando, pois há 
muito a ser conquistado e mais ainda 
a ser colhido.

Os autores fazem uma 
avaliação sistêmica sobre o processo 
inovador em Pato Branco e evidencia 
claramente que, quando integrados, 
os atores que fazem as engrenagens 
da inovação se moverem é possível 
materializar grandes desafios. Pato 
Branco já colhe os frutos de suas 
atitudes através da geração de impostos, 
de empregos bem remunerados e, 
acima de tudo, da formação de um 
ambiente empoderador que oferece 
perspectivas... E sabemos que os 
melhores profissionais, os maiores 
talentos procuram ambientes que 
reservem maiores chances de futuro 
e Pato Branco, merecidamente, 

o amanhã não reserva, 
necessariamente, sucesso 

Para quem é maior ou 
está estruturado, mas 
Para aqueles que Pela 

coragem, Pelo PreParo e 
Pela atitude se adaPtam 

e tiram Proveito do 
“novo”...
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consegue oferecer o amanhã próspero, com um presente que já assegura oportunidades 
e qualidade de vida para sua gente. 

Pato Branco necessitava mudar. A tensão da necessidade gerou atitudes que 
reuniram talentos, integraram esforços, canalizaram conhecimentos e se materializaram 
em novos negócios empreendedores. Todos ganhamos com a inovação e nos sentimos 
honrados em referenciar um novo momento para os territórios, as cidades...

 Augustinho Zucchi 
Prefeito Municipal de Pato Branco

  

 

  





um futuro desafiador exige 
cidades inovadoras 





Um dos grandes gurus da Administração, Winslow Taylor, escreveu em 1911 que 
“no passado o homem estava em primeiro lugar e no futuro, o sistema terá a primazia”.  
Parece que as previsões de Taylor tomam corpo... A sociedade nunca se deparou com tantas 
transformações e ainda não dimensiona o tamanho das mudanças que vem por aí a partir da 
tecnologia e da inovação aplicada. A Singularity University, universidade localizada no Vale 
do Silício, sediada numa base de pesquisa da Nasa reúne grandes líderes na aplicação de 
modernas tecnologias para o enfrentamento de problemas globais. Entre eles os fundadores 
Peter Diamandis, importante engenheiro e empreendedor norte-americano e Ray Kurzweil, 
um dos maiores gurus de inteligência artificial do mundo e diretor de engenharia do Google. 

É uma instituição de ensino que tem o apoio de organizações como Google, Nokia, 
Kauffman e Cisco, entre outras...

A Singularity University publicou recentemente as previsões de transformação 
tecnológica até 2038. Uma contagem regressiva apontada por eles apresentadas em ordem 
cronológica inversa para um melhor entendimento do tamanho do salto transformador 
pelo qual a sociedade enfrentará. Muitas transformações talvez não cheguem exatamente 
na mesma cronologia nos países em desenvolvimento, mas o que ninguém pode duvidar é 
de que entre 5 e 10 anos após farão parte, de uma ou outra forma, da vida de praticamente 
todos os habitantes do planeta.  Acompanhe: 

2038

O dia a dia já não é mais reconhecível em relação aos moldes de 2019 - a realidade 
virtual e inteligência artificial integram a vida humana em seu cotidiano.
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2036

Tratamentos para longevidade se tornam disponíveis rotineiramente, estendendo a 
vida das pessoas comuns em 30 a 40 anos.

Cidades inteligentes se relacionam globalmente tendo capacidade avançada de 
produção energética alternativa (Solar), produzir e distribuir alimentos. 

2034

Empresas fazem conexões significativas entre o córtex humano e a nuvem.

Doenças como o câncer serão solucionadas.

A Inteligência Artificial consegue solucionar problemas científicos complexos que 
requerem alto nível de realidade aumentada para entendimento.

2032

A maioria dos profissionais humanos apresentam alguma modificação cerebral, 
com coprocessadores e comunicação web em tempo real.

Robôs avatares se tornam populares, permitindo que qualquer um possa teleportar 
sua consciência para locais remotos em todo mundo.

Robôs passam a ser comuns em locais de trabalho, eliminando todo trabalho manual 
e interações repetitivas (Guias turísticos, recepcionistas, motoristas e pilotos, serventes e 
construtores...).

2030

As máquinas podem alcançar e superar a inteligência humana em todas as áreas.

Os mais ricos passam a ter acesso a tecnologias inovadoras de longevidade, com um 
ano de expectativa de vida ampliado a cada ano de avanço tecnológico. 

Agências de inteligência confirmam que mensagens armazenadas e seguras enviadas 
entre 1990 e 2029 foram desencriptadas com sucesso.

Emissões de carbono caem mais rápido para emissão próxima a zero até 2050.
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2028

As energias solar, hidráulica e eólica representam quase 100% do consumo mundial.

A demanda mundial por petróleo chega ao seu auge e parece começar a decrescer.

Robôs terão relacionamentos reais com as pessoas, dando suporte aos idosos, 
cuidando da higiene pessoal e preparação de alimentos.

Robôs para relações íntimas passam a ser populares.

2026 

A posse de carros sai de moda e os veículos autônomos dominam nossas estradas.

100.000 pessoas transitam em Los Angeles, Tóquio, São Paulo e Londres em 
veículos de decolagem e aterrisagem vertical.

Agricultura vertical se torna vital para a produção de comida na maioria das grandes 
megacidades.

8 bilhões de pessoas já se conectam à internet em velocidades de 500 mbps. Tablets 
nas regiões mais pobres do mundo se tornam disponíveis para uso em troca de dados e 
direitos de e-commerce.

Realidade virtual se torna onipresente. Os pais constantemente reclamam que seus 
filhos estão em “outro universo”.

2024 

As primeiras missões privadas para Marte são lançadas.

O número de voos de drones diários chega a 10.000.000 (100x mais do que hoje)

Drones já entregam pacotes rotineiramente aos telhados dos prédios e casas e robôs 
de superfície pegam esses pacotes e os encaminham de porta em porta.

As vendas de veículos elétricos compõem metade das vendas totais de automóveis.

Lidar com inteligência artificial aumentada é considerado um requisito para a 
maioria dos empregos.
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2022

Impressoras 3D conseguem imprimir roupas e materiais para montagem de casas 
e prédios.

As pessoas terão liberação para conduzirem carros autônomos nos EUA e alguns 
outros países.

Robôs domésticos se tornam normais em alguns lares de renda média, capazes de 
fazer leitura labial, reconhecimento facial e de gestos com clareza.

Robôs conversam naturalmente e atuam como recepcionistas, assistentes de lojas e 
escritórios.

2020

Internet 5g entrega velocidades de conexão de 10 a 100 gigabytes para dispositivos 
móveis ao redor do mundo.

Diagnósticos baseados em I.A. e recomendações terapêuticas serão usadas na 
maioria dos centros médicos americanos.

Carros voadores entram em operação em algumas cidades.

São previsões de gente que sabe o que está projetando que unem o assombro com 
a necessidade do repensar o amanhã localmente. Uma publicação na Revista InfoMoney, 
em 07 de abril de 2017 aponta que “60% dos jovens estão aprendendo profissões que vão 
deixar de existir pelos avanços tecnológicos”, conforme relatório do The New Work Order, 
divulgado pela Foundation for Young Australians. Cerca de 30% dos jovens já enfrentavam 
dificuldades de ingresso no mercado de trabalho, algo com tendência a encolher mais ainda, 
segundo a publicação. 

O relatório da publicação evidencia que a forma de trabalhar mudará – “mais auto-
mação, globalização e carreiras mais colaborativas poderão ajudar a diminuir as barreiras do 
trabalho e tornar nossa vida mais flexível e menos regulada”.

O fato é que a mudança veio para ficar e se intensificar em nossas vidas, em nossas 
cidades. E resta a pergunta: A comunidade está preparada para se antecipar ao que vem por 
aí e, assim, tirar vantagens competitivas com tal atitude? 

Para a potencialização do amanhã de cada comunidade elaboramos este conteúdo 
objetivando dar bases para quem busca criar cidades intensivas em inovação. 



1919

O escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, autor do livro O Pequeno Príncipe 
dizia que “o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. 
O caminho para ele não é encontrado, mas construído e o ato de fazê-lo muda tanto o 
realizador quando o destino”.

Para onde você, sua comunidade e sua cidade querem ir? Vamos trabalhar e criar 
prosperidade para o futuro?! 





as cidades de cultura 
conservadora





Há uma incrível magnitude das transformações que vem por aí. Principalmente 
em alternativas tecnológicas que impactam diretamente na forma com que trabalhamos, 
nos relacionamos e, enfim, vivemos. Resta saber o que ocorrerá com territórios que não 
apresentarem a cultura inovativa e a prática colaborativa? Ao que tudo indica enfrentarão 
dificuldades econômicas sem precedentes que estarão impactando diretamente na qualida-
de de vida dos habitantes.

Se grande parte da população for substituída por tecnologias entrantes não restará 
aos governos outra alternativa a não ser criar “salários vida”. E este ganho existência tende, tal 
a amplitude do número de beneficiados, a não ser tão significativo, o que poderá representar 
uma grande diferença entre comunidades formadas predominantemente por pessoas com 
“ganho vida” e outras constituídas por “construtores de soluções inovadoras”. Estes que 
ajudam no desenvolvimento de soluções possivelmente farão parte de um círculo virtuoso de 
prosperidade, enquanto aqueles que perderem o acompanhamento do que já está ocorrendo 
no nosso entorno, ficarão, gradativamente, se deparando com massas apresentando ganhos 
financeiros limitados, senão precários e carência absoluta de perspectivas...

Para mudar as perspectivas dos territórios é preciso, primeiramente, nos basearmos 
em cidades referência. E este trabalho que você lê é resultado de estudos e da integração 
de aprendizados diversos, da leitura de outros autores e do que foi observado, na prática, 
na cidade brasileira de Pato Branco, localizada na Região Sudoeste do Paraná que vem 
apresentando indicadores econômicos e sociais que a colocam em condições de igualdade 
em relação a cidades de primeiro mundo. Muito disso graças a um círculo virtuoso que a faz 
uma cidade intensiva em inovação. 

Pato Branco é uma cidade de quase 82 mil habitantes reconhecida pela inovação 
integrada ao empreendedorismo:  quarto lugar entre 399 municípios paranaenses e primeiro 
entre cidades de 50 a 100 mil habitantes no - Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), possuindo mais de 90 cursos superiores e cerca de 100 indústrias de software. 
É uma cidade que em meio a uma das maiores crises econômicas da história do Brasil, 
senão a maior, obteve o primeiro lugar na geração de empregos no Paraná, com a 12ª 
colocação no Brasil, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); 
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4º lugar no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e 19º no Brasil. E mais: 
foi considerada pela Urban Systems, com publicação na Revista Exame, de 2017, como a 
5ª cidade mais inteligente do Brasil, entre municípios com até 100 mil habitantes.  Pato 
Branco é apontada como a 11ª melhor Cidade para envelhecer no Brasil e a 1ª no Paraná, 
entre cidades de pequeno e médio porte, segundo a Revista Exame em 2017 e recebeu 
destaque na revista britânica The Economist, em 2016 pela característica ímpar como cidade 
que consegue se desenvolver em fases de crise. É um município com origens vocacionadas: 
o Setor Primário que foi diversificando a infraestrutura produtiva e, entre outras iniciativas, 
adotou a inovação e o empreendedorismo para se desenvolver. Articulações envolvendo 
comércio, serviços, agronegócios e indústrias geram, muitas vezes, sinergia em desafios 
e fortalecem o ciclo de desenvolvimento e ganhos reais em qualidade de vida para a 
comunidade.

Quem vive em Pato Branco, conta com tablets e oficinas de robótica nas escolas 
municipais, Internet livre e árvore digital na praça central, câmeras de vigilância, limpeza 
pública modernizada, prontuário eletrônico em toda rede da Secretaria Municipal de Saúde, 
além de programas de inclusão digital, como o Escola Pato Branco Digital. Conta com os 
dois primeiros laboratórios Include – no sul do Brasil. São estruturas de inclusão digital 
avançada gratuita para crianças carentes da Campus Party, em parceria com o Instituto 
Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, IRDES; Prefeitura; Fogões Petrycoski 
e Sebrae PR, entre outras organizações. 
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Pato Branco também usa infraestrutura de convivência como vitrine de atratividade 
de talentos profissionais de outras regiões. Afinal sendo uma cidade boa para se viver 
fica mais fácil contar com gente interessante e que potencialize o círculo virtuoso no 
desenvolvimento inovador... Existem os espaços de esporte e lazer revitalizados, situados 
de forma descentralizada nos bairros da cidade, que dispõem de infraestrutura e praças 
modernas, prontas para receber as famílias. O Parque do Alvorecer possui mais de 1 milhão 



26

de metros quadrados de área de conservação ambiental e oportuniza o contato com a 
natureza. No Largo da Liberdade e na Praça Presidente Vargas, a população regional tem 
atrativos pontos de encontro e diversas opções voltadas à qualidade de vida. Sem contar o 
Natal em Pato Branco, o maior evento do gênero no Paraná e um dos maiores do país...
Como reflexo, Pato Branco é uma das cidades mais prósperas do Brasil subindo, desde 
2013, 32 posições nos indicadores Firjan, no ranking nacional de desenvolvimento, sendo 
reconhecida como Cidade Digital, pela Rede Cidades Digitais. 

O município se credencia, também, para referenciar esta publicação pois, em 2017, 
um novo estudo divulgado pela Exame apontou Pato Branco como a 11ª melhor cidade para 
envelhecer no País e a 1ª no Paraná, devido as ações voltadas à qualidade de vida da terceira 
idade, considerando cidades brasileiras de pequeno e médio porte. Tanto que recebeu a 
certificação no Programa Cidade e Comunidades Amigáveis com a Pessoa Idosa em 2018, 
concedida pela Organização Panamericana da Saúde (OPAS) e pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Outro estudo divulgado pela Exame, também em 2017, destacou Pato 
Branco como a 11ª melhor saúde do Brasil, liderando no Paraná.

São áreas distintas que se complementam e voltam estrategicamente os olhares 
para o futuro pela vitrine estimuladora para a inovação e tecnologia intitulada Inventum 
- Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação, que reuniu mais de 110 mil visitantes em 2017, 
quando recebeu a primeira experiência tecnológica realizada pelo Instituto Campus Party 
em uma cidade interiorana, a Campus Weekend Pato Branco. 

Há um compromisso, uma visão de antecipação do amanhã. Tanto que a comuni-
dade deu vários exemplos de integração, inclusive com colaboração financeira colaborativa, 
que materializaram o Hospital do Câncer (Pato Branco é um dos principais polos de saúde 
do estado); a estrutura de acolhimento de familiares de pessoas em tratamento para o Cân-
cer, via Gama e até a sinergia das lideranças em tornar possível a estruturação do Aeroporto 
Municipal Juvenal Cardoso que atualmente possui linhas aéreas comerciais regulares. 

Por tudo isso Pato Branco sonha, se integra, compartilha desafios e, principalmente 
realiza, se antecipando em competitividade numa contínua cadeia evolutiva que exige, 
também, estratégias...

Havendo uma direção clara há um compartilhamento verdadeiro de 
desafios para alcance do futuro desejado. Estabelecem-se e se praticam 
as ações passo-a-passo para que esse futuro desejado se realize. É a base 
da estratégia: sonhar indo ao futuro, imaginar esse futuro, compartilhar 
desafios e estabelecer o passo a passo (ano a ano) para o alcance do sonho. Aí 
haverá a percepção de que não existem ações isoladas e a organização passa 
gradativamente pelo comprometimento de seus membros, a alcançar novos 
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patamares evolutivos, potencializando as redes de relacionamentos internas, 
bem como atraindo excelentes parceiros e apoiadores. (MAZZARDO, 
DALLE TEZE, CORREIA et al., 2015)

O livro Gestão do Amanhã, de Magaldo e Salibi Neto (2018) deixa claro que o 
futuro não será, necessariamente, garantido para os gigantes, mas, independentemente do 
porte, para quem mais se adapta a mudanças, numa sinergia com a Teoria da Evolução que 
remete a fase da grande extinção de espécies no planeta, quando os dinossauros (Grandes) 
desapareceram enquanto animais com alto grau de adaptação se mantiveram e prosperaram..





a inovação territorial e 
empresarial





Os passos para transformar um território devem focar num dos pontos irradiadores 
de prosperidade: o empreendedorismo, a atividade empresarial. Mudando conceitos nas 
empresas poderemos torná-las mais preparadas para a intensa competitividade e ao “tsuna-
mi” de mudanças que vem por aí. Empresas fortes faturam mais, inovam mais, empregam 
mais, geram melhores salários, proporcionam impostos e prosperidade social... Este ciclo 
passa a ter como primordial a inovação. 

Para Carvalho (2011) “a inovação é a alternativa que melhor prepara as empresas 
para a competitividade. Assim compreende-se que a competitividade não é o fim por si 
só, pois a inovação, é elemento intrínseco a ela. O que permite que as empresas, utilizem 
conhecimentos e recursos de forma a enfrentar um mundo de rápida transformação 
e dinamismo”. Oliveira e Alves (2014) orienta que, “a inovação dos produtos traz 
primordialmente diferenciação para as organizações, portanto, as empresas que se utilizam 
de inovação têm mais oportunidades de se desenvolver e crescer no mercado.”

Em 2017 foi estudado o conceito aplicado por Pato Branco para buscar entender e 
saber mais sobre o ambiente de inovação existente na cidade a partir de leis de incentivo a 
tecnologia, políticas públicas educacionais adotadas como meio de produzir conhecimento 
e inclusão digital, bem como a realização de eventos com a capacidade de atrair investidores. 
Tudo para inserir o município num cenário nacional da inovação, o que o torna diferenciado.
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O objetivo foi mensurar e 
categorizar os atores envolvidos no 
desenvolvimento do empreendedorismo 
inovador no contexto de uma cidade 
na economia do conhecimento. Assim 
apresentamos o caso prático da cidade 
de Pato Branco pela sua relevância na 
geração de ambiente favorável à inovação, 
pelos aspectos das políticas públicas de 
incentivo ao ensino e desenvolvimento 
tecnológico. Além dos incentivos locais, 
fica evidenciada a força mobilizadora da 
cidade na realização de eventos com a 
capacidade de atrair investidores e inserção 
municipal em um cenário nacional.

Para melhor compreensão do 
movimento econômico e social na cidade 
houve uma pesquisa de abordagem 
bibliográfica e científica, além da 
apresentação de perspectivas teóricas do 
processo. Para estruturar os elementos 
constituintes no estudo, foi realizada 
uma pesquisa exploratória bibliográfica 
para apresentar os principais constructos 
das cidades que estão se desenvolvendo 
na economia do conhecimento. Foram 
realizadas análises interpretativas do 
estudo do caso de sucesso em tela, 
objetivando discutir em âmbito teórico a 
importância do impacto e seus resultados 
quando se há em uma comunidade as 
políticas públicas voltadas a inovação e 
incentivo fiscal. O procedimento adotado 
foi pesquisa exploratória, de caráter 
qualitativa e estruturada em um estudo 
de caso (SAMPIERI, CALLADO e 

“a inovação é a alternativa 
que melhor PrePara as emPresas 

Para a comPetitividade. 
assim comPreende-se que a 
comPetitividade não é o fim 
Por si só, Pois a inovação, é 

elemento intrínseco a ela. o que 
Permite que as emPresas, utilizem 

conhecimentos e recursos de forma 
a enfrentar um mundo de ráPida 

transformação e dinamismo”.

carvalho, 2011
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LUCIO, 2013), onde a etapa inicial será caracterizada pelo levantamento bibliográfico e 
análise relativa aos principais constructos do trabalho (GUEDES; BORSCHIVER, 2005), 
com base no referencial pretende-se estruturar entrevistas com atores envolvidos no sistema 
regional de inovação analisado.

Neste trabalho é apresentada em linha de tempo, a seleção dos atores públicos e 
privados envolvidos no desenvolvimento do empreendedorismo inovador, demonstrando 
que a cidade em estudo possui um histórico que lhe permite ser destaque entre as 
cidades do interior do país no que tange ao desenvolvimento da ciência, tecnologia, do 
empreendedorismo e da inovação. É um estudo, cuja intenção é uma discussão focada nas 
principais ações transformadoras que ocorreram em Pato Branco.





estudo do caso pato Branco





caracterização da cidade 

Tida como polo de tecnologia de empresas digitais, a cidade de Pato Branco 
conta com vários empreendimentos ligados a inovação e tecnologia, tais como empresas 
fornecedoras de aplicativos, softwares de gestão empresarial, dispositivos em plataforma 
web e móvel, empresas de eletroeletrônico, telecomunicação, automação e tecnologia em 
agro. Para Duarte, 2005:

Se a constituição de polos tecnológicos foi um dos primeiros arranjos 
urbanos próprios da sociedade da informação e se eram implantados nas 
regiões periféricas às cidades, com formato semelhante a parques industriais 
(DUARTE, 2005, p. 130), o desafio atual não é mais a implantação de 
polos tecnológicos, mas tornar a inovação tecnológica e a convergência de 
tecnologias e mídias em catalisador da requalificação econômica, social, 
cultural, política e humana das cidades.

A política de desenvolvimento da cidade está pautada na organização dos espaços 
públicos e privados para que os mesmos estejam fisicamente próximos para aumentar a 
interação entre os atores. Em 1993 a cidade deu um grande passo, com a instalação da uni-
dade do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET/Pato Branco, com 
os cursos técnicos de Eletrônica e de Edificações, passando a ofertar cursos gratuitos de 
ensino superior como Administração, Ciências Contábeis, Agronomia, Matemática e Tec-
nologia em Processamento de Dados. Em 1997 o município apoiou a criação da primeira 
incubadora da instituição CEFET. Posteriormente, o município criou, com apoio do MCT 
- Ministério da Ciência e Tecnologia, sua própria incubadora, a ITECPB (Incubadora 
Tecnológica de Pato Branco).
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Pato Branco estabeleceu suas bases de parceria também com o país vizinho, a 
Argentina, onde em 2003 por meio de convênio de cooperação fundou o conceito de Parque 
Tecnológico Binacional. Trata-se de um acordo de cooperação científica, tecnológica entre a 
Universidade Nacional de Misiones – UNAM – que criou a Fundação Parque Tecnológico 
de Misiones, localizada na cidade de Posadas, província de Misiones na Argentina e a Pato 
Branco Tecnópole – PBTEC – entidade sem fins lucrativos localizada na cidade de Pato 
Branco, estado do Paraná no Brasil, que na época coordenava o parque tecnológico da 
cidade de Pato Branco. E para a atuação bilateral de cooperação, se fez necessário a formação 
de uma governança binacional com representantes de entidades brasileiras e argentinas 
oriundos dos setores educacionais, empresariais e políticos das cidades envolvidas, ambiente 
propício para trocas de experiências, mapeamento de potencialidades locais de aumento do 
fluxo do conhecimento e projetos tecnológicos conjuntos, configuraram como algumas das 
vantagens que viabilizaram o Parque Tecnológico Binacional ato esse que teve o devido 
reconhecimento formal do Governo do estado do Paraná em 2013 segundo a Agência de 
Notícias do Paraná.

Outra conquista da cidade foi em 2005, quando o CEFET-PR foi transformado em 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), ampliando a capacidade de oferta 
de ensino-pesquisa-extensão, além de novos cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu 
e stricto sensu), inclusive nas áreas de engenharias. Uma ação de relevância foi a mudança de 
nome da rodovia onde hoje está localizada a UTFPR, por intermédio da Lei do estado do 
Paraná nº 12.935 de 30 de agosto de 2000 autorizou o poder executivo municipal a denominar 
Via do Conhecimento, o trecho que liga o trevo da Polícia Rodoviária Km 0,0 até o Km 3,0 
da PR 469 no município de Pato Branco. Em 2007 com a Lei nº 2852, de 23 de outubro 
de 2007, que autorizou o executivo municipal a doar o imóvel a Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná - campus Pato Branco. Com a vinda da Universidade Tecnológica - 
UTFPR, foi lançado o embrião das atividades de empreendedorismo através da criação da 
incubadora (Gênesis Empreender), cujo objetivo foi a aproximação da universidade com as 
empresas. Notadamente a vinda da UTFPR, trouxe motivação para o surgimento de novas 
Faculdades como a Mater Dei e a Faculdade de Pato Branco (FADEP), que propiciaram 
uma atuação importante, pois permitiram ampliar ainda mais a oferta em diversas áreas 
do conhecimento, estratégia alicerçada na ciência, tecnologia e inovação. O associativismo 
também se mostra forte e importante, é o caso do APL de Tecnologia de Informação, que 
surgiu neste mesmo ano de 2005, representado por uma associação de empresas do setor, o 
NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação. Esta instituição - NTI - provê uma série de 
benefícios e consultorias aos associados.
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A cidade se torna, a partir de 2007, ambiente de oportunidades para implantação 
de novas empresas e atraindo outras por meio do incentivo fiscal da lei 15.634/2007 a 
chamada Lei do Eletroeletrônico que traz redução de imposto para produzir placas de 
circuitos eletrônicos.

Entre os anos de 2007 e 2008 a cidade se incorpora no conceito de SRI – Siste-
ma Regional de Inovação por sua especialização em software. Segundo Cooke (2008), o 
conceito que representa um sistema regional de inovação “está vinculado com as políticas 
regionais de alavancagem do processo de inovação e competitividade econômica e social 
regional.”  Para Labiak Junior, 2012, p. 164:

Os sistemas regionais de inovação (SRI), assim como os polos de 
competitividade, preveem trabalhar com políticas de desenvolvimento 
regional, baseadas na criação de redes composta de universidades, centros 
de pesquisa, organizações governamentais e não governamentais de suporte 
à inovação, completando com empresas de caráter inovador. 

Por meio de convênio celebrado em 2010 entre a Prefeitura de Pato Branco e o 
MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, instituiu-se a ITECPB – Incubadora 
Tecnológica Municipal de Pato Branco, a partir daí amplia-se a capilaridade na geração de 
emprego e o fortalecimento da renda pela interação empresa/universidade/poder público, 
com isso firmou convênios com entidades empresariais entre outras instituições propiciando 
maior possibilidade de taxa de sucesso para as empresas incubadas e maior articulação do 
sistema local e regional de inovação.
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Já nos anos de 2011 a 2015 os fatos que servem de destaque foram a realização da 
1ª Feira de Tecnologia a INVENTUM detalhada mais adiante neste artigo, e a criação da 
Lei nº 3.999/2013 que fundamentou a estruturação da Secretaria Municipal de Ciência e 
Tecnologia - SMCT e a Lei nº 4.203/2013 que criou o Conselho Municipal de Ciência 
e Tecnologia - CMCT, além disso o município promoveu a realização de eventos e 
implantação de metodologias de ensino nas escolas fundamentais com métodos de inclusão 
digital. Em 2016 a cidade de Pato Branco inaugurou sua nova infraestrutura de Parque 
Tecnológico, com o propósito de prover estrutura às empresas interessadas em pesquisa e 
desenvolvimento. Como mostra a linha do tempo a seguir.

Linha do tempo da breve história tecnológica de Pato Branco
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

A cidade atua com dedicação a projetos relacionados à ciência, tecnologia e 
inovação, incentivando a incubação de empresas de base tecnológica em uma longa trajetória 
percorrida com muitos avanços obtidos, o que permitiu ao prefeito ser reconhecido e 
homenageado como Prefeito Inovador em 2015, numa iniciativa da Rede Cidade Digital 
(RCD) que atua no estímulo ao reconhecimento certificando localidades que investem 
em ações de tecnologias conectando a comunidade às políticas públicas municipal visando 
o desenvolvimento econômico e social através do aprimoramento dos serviços públicos 
nos pequenos e médios municípios. Este certificado de reconhecimento foi entregue ao 
prefeito de Pato Branco Augustinho Zucchi no 3º Congresso Paranaense de Cidades 
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Digitais. Com o surgimento de novas atividades empresariais alavancadas pela produção de 
conteúdo tecnológico, surgiram condições para retenção de talentos universitários na cidade 
e região. Desta forma permitiu diversificar sua matriz produtiva, gerando mais empregos 
em setores intensivos de conhecimento, especialmente em TIC (Tecnologia da Informação 
e Comunicação) e eletroeletrônica, os quais respondem atualmente por quase três mil 
empregos diretos. Esses são dados do Diagnóstico do Setor Eletroeletrônico do Paraná e 
do Sudoeste exposto no último relatório do Perfil Industrial do Setor Eletroeletrônico no 
Paraná 2013/2014, elaborado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(ABINEE) e pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), e dados atualizados 
disponíveis no sítio eletrônico http://www.abinee.org.br/.

Educação pública diferenciada

No estudo de 2017 houve o entendimento de que a cidade de Pato Branco se for-
taleceu quando constituiu a sua infraestrutura científica e tecnológica, num ambiente edu-
cacional e empreendedor favorável pelos estímulos governamentais e leis direcionadas ao 
setor. Isso tudo de um modo geral, ampliou as oportunidades para consolidar o sistema de 
inovação municipal. Traduzido na construção da base funcional do Parque Tecnológico de 
Pato Branco, espaço físico adequado que dará suporte para instalar empresas de base tecno-
lógica e estimular nascimento de outras. Vale ressaltar, que o principal ativo tecnológico da 
cidade, alavanca deste processo, está na formação de uma estrutura educacional caracteriza-
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da como produtora de conhecimento através da pesquisa, do ensino e da extensão. A cidade, 
em relação a educação pública municipal, obteve uma importante conquista segundo o site 
do Ministério da Educação e a ONG QEdu, Pato Branco tem o melhor IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica) do Paraná, entre cidades de médio porte, a rede 
municipal de ensino alcançou a média de 7,1 um avanço devido a diversas ações realizadas 
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura da cidade.

Programa Escola Pato Branco Digital

A cidade de Pato Branco implementou o Programa Escola Pato Branco Digital, 
desenvolvido pela Prefeitura de Pato Branco que conta com a Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Pato Branco, que uniram esforços por meio de 
parceria com o Ministério da Educação (MEC). No ano 2016, só no segundo semestre 
foram mais de 220 alunos que concluíram os cursos e receberam certificação. Essa é uma 
ação que caracterizam a consolidação na formação e na inclusão digital. Até agora foram 
mais de 370 alunos formados no decorrer de todo andamento do programa implementado 
em 2016.

Robótica nas escolas municipais

A parceria município e entidades vem dando certo. Tanto que o município de 
Pato Branco, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e da Secretaria de Ciência, 
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Tecnologia e Inovação, depois de um amplo estudo em busca de alavancar o futuro do jovem 
empreendedor, promove aulas e oficinas de robótica para os alunos da Rede Municipal 
desde 2015. Com a amplitude e capacidade de multiplicação que esta iniciativa tem, leva a 
uma grande aposta para o poder público local. O objetivo é levar para as salas de aula em 
especial no contra turno, uma nova rotina escolar com novos padrões e conceitos de lógica 
e robótica, oportunizando, de forma lúdica, criativa e participativa o acesso a inovação e a 
inclusão digital, por parte das crianças para que possam contribuir para o futuro da cidade 
e da comunidade como um todo, construindo seus próprios robôs, realizando sonhos e 
transformando pessoas com a linguagem de programação. No primeiro momento, a oficina 
de robótica foi ofertada apenas a alunos dos 5º anos. Neste ano, ela passou a ser realizada, 
também, na Escola Municipal de Artes, contemplando os alunos do Tempo Integral, 
ampliando assim o público atendido em mais faixas etárias.

“A descoberta consiste em ver o que todos já viram e em pensar no que ninguém 
pensou.” Esta é a principal frase fixada na entrada do primeiro laboratório Include, by 
Campus Party, do sul do Brasil, inaugurado em Pato Branco em agosto de 2018, como 
complemento ao que já vinha sendo desenvolvido pelo Poder Público Municipal. A ini-
ciativa, a exemplo do que já foi citado, envolveu a integração de esforços de diversos 
atores: do Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social (IRDES), da Fo-
gões Petrycoski, da Prefeitura de Pato Branco e apoio do SEBRAE com empreendedo-
rismo, do Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC), ligado ao Ministério de Ciência 
e Tecnologia, com emprego da metodologia de Ensino Tron. Passaram a funcionar dois 
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Laboratórios Tecnológicos de Acesso Público Gratuito. Na oportunidade o presidente 
do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, evidenciou “a importância da visão do 
prefeito Augustinho Zucchi; do presidente do Irdes, Cláudio Petrycoski e das lideranças 
comunitárias em acreditar em Tecnologia e a pré-disposição do Sebrae em implantar, em 
Pato Branco, projeto piloto nacional de apoio aos alunos que muito provavelmente pode-
rá ser replicado nacionalmente. O Include que dará uma nova dimensão de aprendizado 
para mais de 100 jovens ao longo de dois anos. O caminho é a inovação e preparar nossos 
jovens para um presente e futuro de imensas transformações”.

Tablets para os alunos da Rede Municipal

 Desde 2013, o município de Pato Branco, inseriu, em sua estrutura física das salas 
de aula, a disponibilização de Tablets para os alunos. O programa de inclusão digital vem 
totalizando mais de 5.200 crianças atendidas, são estudantes dos 4º e 5º anos da Rede 
Municipal de Educação. Em 2016 foram distribuídos 958 tablets para os alunos do 4º ano, 
860 alunos dos 5º anos. Os resultados dessa iniciativa já começaram a ser percebidos.

Programa Clique Conhecimento. 
Distribuição de Tablets para alunos das escolas municipais de Pato Branco.

Fonte: Imagem cedida pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em 2017
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Geração de empregos

A cidade de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, aparece como a campeã na 
geração de empregos com carteira assinada, dados relativos ao primeiro semestre deste ano, 
segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do 
Trabalho.

Qualidade de vida e criatividade

Segundo levantamento feito pela revista Exame a respeito das melhores cidades do 
Brasil para se viver, Pato Branco aparece no ranking geral em 25ª colocação entre as cidades 
de porte médio. Outro estudo feito pela Urban Systems, uma empresa especializada em 
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análise de dados demográficos em mapas digitais, para dimensionamento e levantamento 
de tendências em mercados e cidades, publicado por EXAME.com, apontou Pato Branco 
como a 64ª cidade mais inteligente do Brasil. Pato Branco vem se despontando no cenário 
nacional da inovação, com um ecossistema de empreendedorismo e inovação atuante. 
Denota evidências de uma cidade intensiva de conhecimento que incentiva a cultura da 
geração, transferência e reuso do conhecimento com investimento na educação fundamental 
(LABIAK JUNIOR, 2012).

O que despertou o interesse em analisar, notadamente para esta pesquisa, são 
os impactos significativos para região em razão dos resultados que evidentemente se 
apresentam, como por exemplo, segundo um o último relatório do Perfil Industrial do Setor 
Eletroeletrônico no Paraná 2013/2014, elaborado pela Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (ABINEE) e pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
(FIEP), chama a atenção pelo aumento de 11% no número de empregos gerados entre 
2010 e 2015 e o faturamento da exportação multiplicou aproximadamente 15 vezes entre 
2013 e 2016 são dados disponíveis no sítio eletrônico http://www.abinee.org.br/ além do 
surgimento de empresas de base tecnológica.

A existência de uma rede de ativos de inovação e de conhecimento relativa aos atores 
dos habitats de inovação correspondentes às pré-incubadoras, incubadoras de empresas, 
parques científicos e tecnológicos, quando estruturados em rede numa cidade, possuem o 
amalgama entre eles, com capacidade de estabelecer condições para “conectar” os atores 
locais, por intermédio de uma política de fluxo de conhecimento e do empreendedorismo 
inovador (YIGITCANLAR et al., 2008).

Políticas públicas e legislação favorável 

Em 2013 a prefeitura de Pato Branco criou a Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação – SMCTI por meio da lei 3.999/2013 e, no mesmo ano, instituiu 
o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – CMCT pela lei 4.203/2013. É a única 
Secretaria no estado do Paraná que tem a missão de elaborar, programar e gerir a política 
municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação cujo o propósito é o de promover e estimular 
a articulação institucional e entre as demais secretarias da cidade com o universo acadêmico, 
instituições de pesquisa, empresas, entidades públicas e privadas, e os setores produtivos 
organizados. E, dentre as principais incumbências da SMCTI, está a administração do 
Parque Tecnológico de Pato Branco e Promover e estimular a articulação institucional e 
entre as demais secretarias da cidade com os atores já citados.
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A cidade possui um polo de empresas do setor de eletroeletrônico com benefício 
fiscal estadual de ICMS para produção de placas eletrônicas e de telecomunicação cujo 
processo de montagem seja realizado em Pato Branco. Isso vem atraindo cada vez mais 
empresas de lucro presumido pelo benefício oferecido. Esse é um componente importante 
no desenvolvimento econômico e social da cidade. Se comparar o ICMS dos produtos de 
eletrônica no estado do Paraná com São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, por exemplo, 
eles possuem o mesmo valor do ICMS para todos estados, porém no Paraná nas cidades 
contempladas pelo incentivo fiscal da lei 15.634/2007 no caso o polo tecnológico industrial 
de eletroeletrônico para montagem de placas eletrônicas de Pato Branco, vem atraindo 
cada vez mais empresas de lucro presumido, pois o benefício oferecido é a diferenciação de 
80% do valor do ICMS destacado na nota fiscal de venda dos produtos, tanto para vendas 
estaduais quanto para venda interestaduais, além de obter desconto de ICMS na compra 
e importação de componentes eletrônicos para fabricação de produtos de informática, 
eletroeletrônicos, automação e de telecomunicações, isso significa que as indústrias não 
pagam mais ICMS antecipado na importação de insumos. Na prática, é como se tivessem 
isenção do imposto na entrada.

Incubadoras de empresas de base tecnológica e espaços de 
inovação

Para incentivar o empreendedorismo inovador, existem espaços criados para 
apoiar o desenvolvimento de ideias para torná-las em projetos e depois em negócios, são as 
chamadas Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica. Geralmente apoiada por alguma 
universidade e ou pelo poder público para que os talentos empreendedores possam se crescer 
e desenvolver.

Segundo o SEBRAE (1998/2000), uma Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica, apoia empresas atuantes em setores tecnologicamente dinâmicos e que têm na 
inovação tecnológica o diferencial do seu negócio.

De outra forma, em ANPROTEC e SEBRAE (2002) incubadora tecnológica 
apresenta-se como “Organização que abriga empresas cujos produtos, processos ou serviços 
resultam de pesquisa científica, para os quais a tecnologia representa alto valor agregado”. 
Complementando, distingue-se de outros tipos de incubadora “... por abrigar exclusivamente 
empreendimentos oriundos de pesquisa científica”.
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Na perspectiva do MCT (2000), os produtos ou serviços das empresas abrigadas 
pela incubadora tecnológica, por serem gerados a partir de resultados de pesquisas aplicadas, 
apresentam alto valor agregado.

Segundo o SEBRAE (2016), a entidade possui uma parceria com a prefeitura e 
a UTFPR, para atender as Startups de Pato Branco que se encontram nas incubadoras 
de empresas de base tecnológicas, tanto municipal ITECPB, quanto a da UTFPR, 
entre as ações conjuntas estão a criação de ambiente de ideação e validação de soluções 
para o mercado, basicamente. As parcerias locais além de disponibilizarem o local para 
se instalarem e serem pré aceleradas, essas Startups, contam também com mentorias 
modernas e preparação empreendedora com metodologia mais complexa e estruturada, 
para dar suporte e apoio financeiro, oferecer consultoria, treinamento e participação em 
eventos durante um período específico.

Por outro lado, a cidade conta também com um coworking que tem como forma 
de trabalho e compartilhamento de espaço onde pessoas trocam ideias, informações, 
compartilham do mesmo ambiente, porém com projetos distintos usando muitas vezes 
apenas um notebook, acesso à uma boa rede de internet e um network, são considerados 
condições suficiente para se trabalhar em coworkings em qualquer parte do mundo. 
Assim, mantém a independência sem perder o contato com outros profissionais, aí que 
a opção por esses ambientes em sua forma e conceito traz uma tendência mundial na 
forma de trabalhar, os coworking são equipados com bancadas de trabalho, salas de 
reunião, oferecem lounge e café, mas sem os custos de implantação e manutenção para 
o usuário (coworker).

Grupo de investimento local

Investidor-anjo é uma modalidade de investimento orientado para empresas 
emergentes, as chamadas Startups recebem do “anjo” não só o capital financeiro como 
também conhecimento, experiência e acesso a rede de relacionamento do investidor-anjo, 
com objetivo de potencializar o sucesso do negócio e acelerar seu crescimento, por isso é 
chamado também de Smart Money.

O empreendedor deve estudar qual é o perfil do investidor-anjo e por qual 
tipo de negócio ele se interessa. Genericamente, o conceito de investidor-
anjo é de uma pessoa física que investe recursos próprios, tanto financeiros 
quanto de conhecimento e experiência. Assim por essas características, 
normalmente aplica seu patrimônio em empresas próximas, na mesma cidade 
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onde reside, para que possa não só acompanhar o negócio, como também 
apoiá-lo efetivamente. Além disso, o mais usual é que façam investimentos 
em empresas do setor/segmento de mercado que tenha experiência, assim 
além de ter mais confiança, prestará mais apoio ao empreendedor, inclusive 
utilizando sua rede de relacionamento. (SPINA, 2012, p.413)

É comum empreendedores buscarem fundos de investimento, muitas vezes sem 
saber o porquê estão indo atrás deste ou daquele fundo. Para evitar confusão na hora de 
buscar um investimento é importante o empreendedor realizar uma pesquisa básica sobre 
o que faz o fundo e em que tipo de empresa investe. “A escolha da parceria deve ser de 
mão dupla. Não é apenas o fundo que deve escolher os empreendedores. Estes também 
devem conhecer o histórico dos fundos com os quais desejam iniciar uma parceria”. 
(GUILLAUME, 2012, p. 427)

Em Pato Branco, por estímulo do SEBRAE, foi formado um grupo de investidores 
anjos, que foram capacitados para se tornarem anjos dos novos modelos de negócios Startups, 
o maior esforço está em convergir os esforços de aproximação do público empreendedor 
de Startup a dialogarem com o grupo de investidores anjos, isso acontece num evento 
denominado DEMO DAY que o SEBRAE organiza para demonstrar os projetos que 
foram formados a serem apresentados aos potenciais investidores.

Mobilização para realização de eventos transformadores

Uma das principais características de Pato Branco é força mobilizadora em torno de 
eventos. Isso traduz na sua capacidade realizadora de eventos onde se mostram as tecnologias 
desenvolvidas. Isso permite a exposição das pesquisas produzidas nas universidades, 
proporcionando às empresas de base tecnológica a exposição de  suas soluções e interagir 
com o público de um modo geral.

Neste contexto surgiu a INVENTUM - Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
que em 2017 foi realizada de 14 a 18 de outubro. Que desde a sua primeira edição teve o 
apoio e patrocínio de parceiros como UTFPR, Faculdade MATER DEI, FADEP, NRE, 
IAPAR, PBTEC, SEBRAE, NTI, PROEM, ACEPB, ITECPB, Fundação Araucária, 
SETI, FINEP, SINDICOMÉRCIO, FIEP, LACTEC, Parque Tecnológico Binacional, 
SINDIMETAL, Museu Itinerante da PUC-RS, Museu do Vídeo Game, Museu da 
Matemática da UEM, Museu do Ponto de Minas Gerais e dezenas de empresas expositoras 
que mostraram uma ampla variedade de produtos e serviços oferecidos pelas empresas que 
integram o NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação. A INVENTUM tem em sua base 
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de iniciativa primária as diversas entidades locais que visa demonstrar a produção científica, 
tecnológica e as inovações geradas, bem como ratificar a excelência de Pato Branco no 
âmbito da tecnologia e inovação. Para o setor acadêmico e os segmentos empresariais, realizar 
esses encontros com ciclos de palestras e eventos envolvendo a força do empreendedorismo, 
tecnologia e inovação local demonstra a preocupação entre outros aspectos importantes, na 
mobilização pela motivação. A partir disso surgiram iniciativas inovadoras de aproximação 
da comunidade ao ambiente tecnológico, popularizando a cultura tecnológica na sociedade, 
inclusive no ensino básico.

Em novembro de 2013, foi realizada a primeira edição da INVENTUM, que 
contou com mais de 32 mil pessoas que passaram pelo Parque de Exposições do município. 
Naquele mesmo ano a INVENTUM foi a primeira feira do segmento do interior do 
Paraná. Na sua segunda edição no ano de 2015, INVENTUM, contou com mais de 60 mil 
pessoas que visitaram os estandes. A prefeitura da cidade realizou a terceira edição da feira 
de ciência, tecnologia e inovação INVENTUM em outubro de 2017, todavia a edição da 
INVENTUM para 2017 firmou parceria com o Instituto Campus Party do Brasil. Assim, 
Pato Branco em 2017 sediou uma versão weekend da Campus Party, que aconteceu junto 
a INVENTUM.
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Pato Branco - Campus Party Weekend 

A maior experiência tecnológica do mundo, que já é sucesso em diversas capitais 
brasileiras como São Paulo, Belo Horizonte e Recife já realizaram edições regionais da 
Campus Party. Pato Branco foi a única cidade de até 80 mil habitantes do mundo a receber 
uma edição da Campus Party. Foi um evento que reuniu jovens em um festival de inovação, 
criatividade, ciência, empreendedorismo e entretenimento. De forma ininterrupta, os 
participantes da Campus Weekend em Pato Branco, tiveram a experiência de mais de 24 
horas de conteúdo, numa programação simultânea com palestras, workshops, desafios, 
maratonas tecnológicas, educação digital, inovação, ciência e empreendedorismo. Numa 
cidade intensiva em conhecimento, alguns benefícios relevantes são observados, tais como 
a utilização do conhecimento em favor de um desenvolvimento sustentável, criação de 
oportunidades a sociedade para transformar em riqueza para a própria cidade, bem como 
numa economia do conhecimento a opção pelo investimento em inovações tecnológicas 
tem seus riscos, mas são menores e outro fator relevante nessas economias é o aumento 
do impulso à cultura, turismo e as riquezas geradas na cidade são refletidos na melhoria 
do sistema de segurança pública e educação o que fortalece o orgulho de pertencer e a 
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autoestima da sociedade, num ciclo virtuoso de reinvestimento do capital local na economia 
local, acelerando a aplicação do conhecimento na educação de qualidade num ambiente de 
confiança. (ERGAZAKIS et al., 2004) Em uma cidade do conhecimento, o desenvolvimento 
se traduz pelos altos investimentos com uma política de transformação que permita a 
construção de uma nova economia baseada no conhecimento. (YIGITCANLAR et al., 
2008; LABIAK, 2008)

Ativos tecnológicos e cultura da inovação

As conquistas validam as hipóteses de uma cidade diferenciada e que busca em suas 
ações o real estímulo a cultura da inovação e com foco na transformação regional com a 
consolidação de ativos tecnológicos em patrimônio da comunidade local, entre eles: 

Uma pré-incubadora vinculada a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
UTFPR ; uma incubadora de base tecnológica municipal; um Parque Tecnológico – PBTEC; 
dois  Polos de Software, T.I.C e Eletroeletrônico na região; 74 laboratórios de informática, ele-
troeletrônico e Biotecnologia, vinculados a UTFPR; a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná; duas faculdades Particulares; 65 empresas de Base Tecnológica e focadas na inovação; 
15 Startups; um Grupo de Investidores Anjo e um Centro de Empreendedorismo em Proces-
so de implantação, totalizando pelo menos 164 frentes irradiadoras de inovação e tecnologia.

O processo de conhecimento, inovação e tecnologia que as instituições produzem 
e disseminam é cumulativo e cria cenário de confiança entre os atores no ambiente de 
engajamento. Produz as transformações que são percebidas e moldam a sociedade na busca 
pela formação humana, empresarial, empreendedora e que cada vez mais se tornam elementos 
orientadores da aprendizagem no contexto das iniciativas locais públicas e privadas voltadas 
à Ciência, Tecnologia e Inovação. 

“Torna-se a capacidade inovativa de um país ou região pelas relações entre os atores 
econômicos, políticos e sociais” (CASSIOLATO e LASTRES, 2005).

Assim, o que se busca é que as iniciativas locais, sejam valorizadas e disseminadas a 
tal ponto que se tornem parte da rotina da comunidade menos incluída digital e socialmente 
tornando a inovação parte da cultura local.

A vocação econômica

O Setor de Eletroeletrônico em 10 anos de existência na cidade gera mais de 2.600 
empregos diretos e das empresas deste setor na cidade, apenas quatro delas faturaram mais 
de R$700 milhões no ano de 2011 refletindo o auge do crescimento econômico do país.  A 
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partir da análise de dados é possível concluir que houve um incremento no desenvolvimento 
setorial a partir da adoção da Lei Estadual 15.634, de 27 de setembro de 2007, quando as 
empresas do Setor obtiveram tratamento diferenciado no “ICMS no ramo eletroeletrônico, 
de informática e de telecomunicações”, graças a existência do ambiente favorável, integrado 
e articulado nas instâncias de políticas públicas da Rede de Inovação da cidade.

Tendo características consolidadas e promissoras há um verdadeiro empoderamento 
social para a busca de alternativas políticas voltadas a fortalecer o círculo virtuoso evolutivo, 
o que veio a acontecer pela sensibilização de lideranças na Assembleia Legislativa que 
acolheram proposta do deputado estadual Augustinho Zucchi, que anos depois foi eleito e 
reeleito prefeito de Pato Branco.





Bases para a transformação 
local





Compreendendo que as cidades são elementos fundamentais no desenvolvimento 
inovador de uma região e nela existem vários atores que podem ser ativos em suas 
interações. Vamos conhecer e analisar a chamada Hélice Sêxtupla (LABIAK JUNIOR 
et al., 2016) do ecossistema municipal de inovação e analisar ações de políticas públicas 
voltadas ao fomento da inovação no Setor Produtivo potencializando empreendedorismo 
local. 

A interação entre atores favorece o desenvolvimento econômico da cidade, por 
meio da relação público/privado e a organização da rede local de inovação, sobretudo pela 
atuação integrada das instituições que compõe a Hélice Sêxtupla Municipal com foco no 
desenvolvimento das empresas de eletroeletrônico, tornando a cidade intensiva em inovação.

A materialização da Hélice Sêxtupla Municipal que envolve o exercício de liderança, 
formação e mutualidade entre o Ator Empresarial, o Ator Acadêmico/Científico, o Ator 
Governamental, o Ator Institucional, o Ator de Fomento e o Ator de Habitats de Inovação 
(LABIAK JÚNIOR et al., 2016) se intensificou com a aplicação prática do conceito SRI – 
Sistema Regional de Inovação.

Houve a formação de uma rede categorizada de atores ligados ao ambiente de 
inovação, gestão do conhecimento e de novas tecnologias, tendo por base a aplicação do 
planejamento estratégico de ações, com a participação de gestores públicos e lideranças com 
visão de vanguarda.

‘Um prefeito que não movimenta sua comunidade e desafia suas lideranças 
a participar das ações começa, sem estratégias de longo prazo, a administrar 
problemas cotidianos facilmente administráveis, sem agir sobre pontos que 
podem realmente transformar de forma mais ampla o futuro da sociedade. 
Criamos expectativas e desejos, elencamos prioridades, distribuímos 
atribuições e partimos para a prática’, detalhou o prefeito Elson Munaretto, 
do município de Bom Sucesso do Sul, no sudoeste do Paraná que obteve o 
Prêmio Nacional Sebrae Prefeito Empreendedor (MAZZARDO, DALLE 
TEZE e CORREIA, 2015)
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O papel do gestor público em liderar ou mesmo compreender a amplitude do 
desafio formando um quadro de secretários e assessores qualificados e deixando com que 
outros atores façam acontecer torna-se importante no fortalecimento da Hélice Sêxtupla 
Municipal, bem como uma planificação estratégica compartilhada e, de fato, alvo de 
comprometimento dos atores em seus vários papéis hierárquicos em cada organização.

O planejamento não envolve só alta administração e gerências intermediárias. 
Seus resultados dependem do desempenho de todos, do topo às linhas de 
frente. E ela se destaca dos concorrentes por sua capacidade de execução 
somente quanto os membros da organização estão alinhados com a 
estratégia e sempre dispostos a apoiá-las em todas as circunstâncias. A 
superação dos obstáculos organizacionais à estratégia é importante passo 
para este fim, pois elimina os entraves que podem paralisar até a melhor das 
estratégias. (KIM; MOUBORGNE, 2015)

Adner (2006) considera que a virtude das regiões inovadoras, aquelas em que pos-
suem habitats de inovação, clusters, arranjos produtivos ou polos de inovação regional, parques 
tecnológicos, incubadoras, universidades, centros de inovação ou condomínios empresariais, 
se dá por dois aspectos comuns em seus eixos conceituais: as características do empreende-
dorismo inovador e das redes de relações, em prol do seu desenvolvimento regional. Numa 
cidade intensiva em conhecimento, os principais benefícios observados estão ligados a cultura 
do compartilhamento de conhecimento em favor de um desenvolvimento sustentável, criação 
de oportunidades a sociedade para transformar em riqueza para a própria cidade. LABIAK 
JUNIOR, (2012). Numa economia do conhecimento a escolha pelo investimento na inovação 
tem seus riscos, mas são minimizados pela contrapartida do aumento do impulso à cultura, 
turismo e as riquezas geradas na cidade que são refletidos na melhoria do sistema público 
de segurança e educação gerando autoestima da sociedade, num ciclo virtuoso de reinvesti-
mento do capital local na economia local (ERGAZAKIS et al., 2004). Em uma cidade do 
conhecimento, o desenvolvimento se traduz pelos altos investimentos com uma política de 
transformação que permita a construção de uma nova economia baseada no conhecimento. 
(YIGITCANLAR et al., 2008; LABIAK JUNIOR, 2008). A economia do conhecimento, 
gera metodologias educacionais criativas, inovadoras que atuam de forma integrada, atrain-
do e retendo pessoas criativas, sobretudo que possibilite o envolvimento da sociedade como 
um todo (FLORIDA, 2005). As cidades que geram negócios inovadores, sobretudo as que 
contam com esforços de governos, academia e entidades dos setores econômicos focados no 
desenvolvimento viável, que podem ser denominadas de cidades intensivas de conhecimento, 
surgem da necessidade de diminuir distâncias entre a sociedade e os ambientes produtores 
de inovação, caracterizado pelo estímulo efetivo ao desenvolvimento local em rede (CAS-
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TELLS, 2011). As cidades que se preocupam com a geração de conhecimento e a produção 
de inovações se torna sustentável economicamente e socialmente inclusiva (SACHS, 2010). 
De acordo com Komninos (2008) criar cidades inteligentes é um fator diretamente ligado 
a existência de clusters que operam na cidade, a partir da especialização do capital humano 
local, geração de conhecimento oriundo das instituições e organizações empresariais que pro-
movem a inovação. 

Para Carvalho (2011) a inovação é a alternativa que melhor prepara as empresas para 
a competitividade, fator de desenvolvimento social e econômico de uma cidade ou região, 
também é elemento de transformação do cidadão em suas relações humanas, econômicas 
e sociais por intermédio do empreendedorismo e da inovação. As empresas que utilizem 
conhecimentos e recursos de forma a enfrentar um mundo de rápida transformação e 
dinamismo são orientadas pela inovação, de acordo com Oliveira e Alves (2014) a inovação 
dos produtos traz primordialmente diferenciação para as organizações, portanto, as empresas 
que se utilizam de inovação têm mais oportunidades de se desenvolver e crescer no mercado. 
Para Duarte (2005) os polos tecnológicos foram os primeiros arranjos urbanos próprios da 
sociedade da informação, o desafio desses polos tecnológicos, é tornar a inovação tecnológica 
e suas convergências um catalisador econômico, social, cultural das cidades.

Hélice sêxtupla

A capacidade transformadora quando há, de fato, interesses comuns, respeito, foco 
e valoração verdadeira ao que é fundamental ao coletivo tudo se torna mais fácil e possível. 

Quando uma cidade se estrutura em rede de ativos de inovação e de conhecimento 
relativa aos atores dos habitats de inovação correspondentes às pré-incubadoras, 
incubadoras de empresas, parques científicos e tecnológicos é como possuir o 
amalgama entre os atores da rede, com capacidade de estabelecer condições 
para conectá-los por intermédio de uma política de fluxo de conhecimento e do 
empreendedorismo inovador (YIGITCANLAR et al., 2008).

Atores da hélice sêxtupla em Pato Branco

Os atores têm papel primordial na Rede Local de Inovação e eles vem se estruturando 
progressivamente e suas ações de suporte ao desenvolvimento inovador se tornam cada vez 
mais relevantes. 

O estudo inicia a descrição com o Ator Governamental e suas características 
locais que de maneira sistêmica tem potencializado através da política local de inovação o 
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incremento dessas ações no setor eletroeletrônico seguido da contextualização dos demais 
atores das seis hélices identificadas no município.

Ator governamental

A inovação em seus aspectos e medidas de apoio, são instrumentalizadas pelos 
incentivos fiscais. Eles reduzem os custos para a pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
com abatimentos proporcionais na base tributária ou créditos tributários ou medidas de 
subsídios diretos. (ARAUJO, 2012). Esses estímulos à inovação vêm normalmente do ator 
governamental na forma de incentivos fiscais que se tornam uma tendência positiva para as 
empresas. De acordo com Araújo (2012, p. 19) os incentivos fiscais apresentam vantagens 
atrativas aos formuladores de política: “i) eles são flexíveis, uma vez que o processo decisório 
acerca do desenvolvimento da inovação e do quanto gastar cabe à firma; ii) eles não 
discriminam setores; e iii) eles estão prontamente disponíveis às empresas, e têm baixo custo 
administrativo para o governo”. A cidade de Pato Branco constituiu uma infraestrutura 
científica e tecnológica, no ambiente educacional com estímulos governamentais e leis 
direcionadas ao setor da tecnologia. Isso tudo de um modo geral, vem ampliando as 
oportunidades para consolidar o sistema de inovação municipal. Traduzido na construção 
da base funcional do Parque Tecnológico de Pato Branco, espaço físico adequado que dá 
suporte para instalar empresas de base tecnológica e estimular nascimento de outras. Vale 
ressaltar, que o principal ativo tecnológico da cidade, está na formação de uma estrutura 
educacional caracterizada como produtora de conhecimento através da pesquisa, do ensino 
e da extensão. Em 2013 a prefeitura de Pato Branco criou a Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação – SMCTI por meio da lei 3.999/2013 e no mesmo ano instituiu o 
Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – CMCT pela lei 4.203/2013 (Prefeitura de 
Pato Branco, 2018). E, dentre as principais incumbências da SMCTI, está a administração 
do Parque Tecnológico de Pato Branco e Promover e estimular a articulação institucional 
e entre as demais secretarias da cidade com o universo acadêmico, instituições de pesquisa, 
empresas, entidades públicas e privadas, e com a sociedade civil organizada.

Um prefeito, ao assumir o cargo, deve transmitir confiança, entusiasmo, 
positivismo e ser acima de tudo um motivador. A produtividade, tomando 
tais cuidados, passa a ser diferente. Um prefeito sem atitude e liderança 
dificilmente contará com secretários e chefes de departamento que ocupem 
o espaço que seria dele. E aí entra o preparo para ser um gestor municipal 
estrategista que tenha visão, motivação, empreendedorismo e contatos certos 
para a busca de recursos que a comunidade espera. Dessa forma a equipe vai 
adotar suas ideias, pois a iniciativa dificilmente nascerá dos servidores, diz 
Elson Munaretto. (MAZZARDO, DALLE TEZE e CORREIA, 2015)
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Ator acadêmico/científico

O ambiente das universidades é, por si só, um local especialmente propício para 
a inovação, devido ao grau de suas funcionalidades básicas, taxas de trocas com fluxo 
de capital humano na forma de estudantes inventores e empreendedores em potencial. 
A universidade é um incubador natural, provido de suporte estrutural para professores e 
estudantes para iniciar novas caminhadas: intelectual, comercial e conjunta (ETZKOWITZ, 
2010). Em Pato Branco a Rede Municipal de Inovação conta com a participação das 
três instituições de ensino existentes, para esclarecer como exemplo a Universidade 
Tecnológica - UTFPR, antigo CEFET instalada na cidade desde 1996, foi o primeiro 
embrião das atividades de empreendedorismo no setor acadêmico através da criação da 
Incubadora (Gênesis Empreender), cujo objetivo foi a aproximação da universidade com as 
empresas. Notadamente a vinda da UTFPR, trouxe motivação para o surgimento de novas 
Faculdades como a Mater Dei e a Faculdade de Pato Branco (FADEP) que propiciaram 
uma atuação importante, pois permitiram ampliar - ainda mais -  a oferta em diversas áreas 
do conhecimento, estratégia alicerçada na ciência, tecnologia e inovação. O SEBRAE/
PR, através de sua Regional Sul, em 2017, estabeleceu uma parceria com a Faculdade de 
Pato Branco – FADEP com o propósito de trabalhar com o Setor de Eletroeletrônico. 
O direcionamento para esta atuação visa concentrar atividades fundamentalmente em 
companhias de bens de tecnologia nas linhas de negócios: Áudio, Componentes, Sistemas 
de monitoramento, Telemetria e Wireless, Geolocalizadores e Automações para condução 
de estudos, pesquisas e desenvolvimento tecnológico utilizando o corpo de pesquisador e 
doutores da FADEP, para atuação conjunta com o Setor Produtivo de Eletroeletrônico no 
ambiente do Parque Tecnológico. Espera-se, através da iniciativa, desenvolver uma inovação 
genuinamente patobranquense que resultará no surgimento de novos negócios (Startups e 
Spin Off ’s) a serem acelerados na incubadora do Parque Tecnológico.

Ator institucional 

Uma rede de atores pela inovação se fortalece quando interagem por meio da 
formação de uma governança, para Labiak Junior (2008) a governança acompanha e 
analisa o grau de inter-relação entre os principais atores locais em favor da formação da 
rede local de Inovação e seus esforços com as ações para promover a inovação de forma 
organizada. O SEBRAE/PR (2017) entende que o papel da governança é também validar 
o estágio atual dos setores estratégicos em cada vertente, definir a posição futura desejada 
da Rede Municipal de Inovação, considerando os próximos 10 ou 20 anos, utilizando o 
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radar da inovação como referência de status zero para avaliar onde se quer chegar. Atores 
institucionais são caracterizados pelas organizações públicas ou privadas e independentes 
que prestam assistência especializada e transferem conhecimentos entre os demais atores. A 
cidade, por meio dos atores institucionais, iniciou um debate para instalação do Laboratório 
de Eletroeletrônico por intermédio de um estudo dos Institutos SENAI de Tecnologia, via 
unidades do SENAI com infraestrutura física e pessoas qualificadas para a prestação de 
serviços técnicos especializados, de metrologia e consultoria, com o objetivo de aumentar 
a competitividade de indústrias de todos os portes. Os institutos desenvolvem soluções 
com base nas tecnologias existentes para criar novos processos e novos produtos. Os atores 
institucionais da Rede Municipal de Inovação em Pato Branco contam com SEBRAE/PR 
Regional Sul, SENAI Sudoeste e Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná) - Regional Sudoeste os quais iniciaram uma aproximação estratégica com a missão 
de levantar informações do Setor Eletroeletrônico. Tudo na tentativa de implantar um 
Instituto SENAI de TIC e Eletroeletrônica, com laboratório específico para atuar como 
elemento de transferência de tecnologia e inovação para aumentar a competitividade das 
indústrias do segmento potencializando a cadeia produtiva.

Ator empresarial

No contexto, deste artigo, para caracterizar o ator empresarial da hélice sêxtupla 
(LABIAK, 2016) adotou-se na hélice empresarial os termos startup para definir uma 
empresa nascente. Ries (2011) se refere a uma Startup como sendo uma instituição ligada 
ao comportamento humano, projetado para criar novos produtos ou serviços, mas que 
estão sob condição de incerteza extrema, algo que se pode reproduzir repetidamente 
com modelo de negócios em evolução. Em Pato Branco, três atores da hélice sêxtupla o 
SEBRAE/PR, a Prefeitura e a UTFPR, possuem uma parceria para atender as Startups 
do município, que se encontram nas incubadoras de empresas de base tecnológicas, tanto 
municipal ITECPB, quanto a da UTFPR, entre as ações conjuntas estão a criação de 
ambiente de ideação e validação de soluções para o mercado (SEBRAE/PR, 2017). As 
parcerias locais além de disponibilizarem o ambiente e estrutura para as novas empresas 
se instalarem e serem pré-aceleradas, as chamadas Startups, contam com mentorias 
de preparação empreendedora com metodologia estruturada para dar suporte e apoio 
financeiro, por meio de consultoria, treinamento.

A cidade possui um polo de empresas do Setor de Eletroeletrônico com benefício 
fiscal estadual de ICMS para produção de placas eletrônicas e de telecomunicação cujo 
processo de montagem seja realizado em Pato Branco. Isso vem atraindo cada vez mais 
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empresas de lucro presumido pelo benefício oferecido na redução no valor do ICMS na lei 
15.634/2007, ou seja, existe uma diferenciação de 80% do valor do ICMS destacado na nota 
fiscal de venda dos produtos, tanto para vendas estaduais quanto para venda interestaduais, 
além de obter desconto de ICMS na compra e importação de componentes eletrônicos para 
fabricação de produtos de informática, eletroeletrônicos, automação e de telecomunicações. 
Isso significa que as indústrias não pagam mais ICMS antecipado na importação de 
insumos. Na prática, é como se tivessem isenção do imposto na entrada. 

Esse ambiente de associativismo, sobretudo, por meio deste incentivo fiscal: a 
chamada “Lei do Eletroeletrônico” poderá trazer oportunidades para implantação de 
novas empresas e atrair outras por meio do tratamento fiscal diferenciado. O Setor de 
Eletroeletrônicos responde atualmente por quase três mil empregos diretos, resultado da 
diversificação de sua matriz produtiva, motivado pelo surgimento de novas atividades 
empresariais alavancadas pela produção de conteúdo tecnológico. Isso trouxe condições 
para reter muitos talentos universitários na cidade e região, dados expostos no último 
relatório do Perfil Industrial da Região Sudoeste realizado por meio de Diagnóstico do 
Setor Eletroeletrônico de Pato Branco.

Ator habitat de inovação

Os habitats de inovação, descritos por Lanzer et al. (2012) são: “Pré Incubadoras, 
Incubadoras de Empresas, Parques Tecnológicos, Cidades Intensivas em conhecimento, 
Polos de Competitividade e Sistema Regional de Inovação – SRI. [...]”. Segundo os autores o 
desenvolvimento da cultura de empreendedorismo e inovação, são fatores comuns entre todos 
estes habitats, porém apresentam-se em níveis e estágios diferenciados. Para que se tenha a 
inovação e o empreendedorismo presentes no ambiente de apoio à geração e ao desenvolvimento 
de empresas nascentes, os espaços exclusivamente criados para empreendimentos inovadores 
locais são as incubadoras, instituições que auxiliam micro e pequenas empresas na fase de 
operação, que tenham como principal característica um significativo grau de inovação. As 
incubadoras oferecem suporte técnico, gestão e formação complementar ao empreendedor que 
facilitam o processo de desenvolvimento, inovação e acesso a novas tecnologias nos pequenos 
negócios. Neste sentido, para ANPROTEC e SEBRAE (2002) incubadora tecnológica 
são organizações que abrigam empresas cujos produtos, processos ou serviços resultam de 
pesquisa científica, e a tecnologia representa alto valor agregado. Já na perspectiva do MCT 
(2000), empresas abrigadas por uma incubadora tecnológica, geram produtos ou serviços a 
partir de resultados de pesquisas aplicadas e apresentam alto valor agregado. De acordo com 
as informações constantes no site da prefeitura de Pato Branco (2018), o Parque Tecnológico 
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do município, inaugurado em julho de 2016, é uma estrutura voltada à pesquisa, extensão e 
incubação de empresas de base tecnológica. No espaço da infraestrutura do parque tecnológico, 
é possível criar e desenvolver projetos, aderentes ao propósito do ambiente tecnológico do 
município. O parque tecnológico de Pato Branco possui um espaço com capacidade para 
abrigar empresas incubadas, com estrutura de laboratórios de certificação de pesquisa e novos 
produtos de base tecnológica. Segundo o SEBRAE/PR (2017) na regional sul, a formação 
das startups locais, segue um método de funil do “Empreendedorismo Inovador” tem início 
na: i) sensibilizações (máximo de 6 meses) dentro das universidades, faculdades ou institutos 
de educação com o propósito de mobilizar os potenciais empreendedores da comunidade 
acadêmica para que se organizem em equipes e transformem ideias em modelos de negócios 
digitais ou de cunho mais tecnológico e inovador. Assim cria-se no município um mecanismo 
integrado na criação de novos negócios, que retroalimentará o sistema de incubadoras locais 
passando da sensibilização à: ii) pré-incubação (máximo de 6 meses) onde se transforma a ideia 
em projeto e então será possível modelar e viabilizar um protótipo. Sequencialmente se tem o 
amadurecimento do protótipo que definitivamente terá condições de: iii) incubação (máximo 
2 nos) onde o empreendedor poderá iniciar sua operação empresarial nos primeiros passos 
de gestão e pesquisa de mercado e eventual investidor ou sócio, só então com a fidelização 
do produto no mercado que será possível a: iv) graduação ou seja, passar de uma empresa 
incubada para um empresa Startup com eficiência em seu mercado de atuação e fortalecida 
em seu network podendo então se tornar uma empresa de padrões globais. Destacando que os 
habitats identificados em Pato Branco são: 1 pré incubadora – Hotel Tecnológico (UTFPR), 
2 incubadoras tecnológicas, sendo uma vinculada à prefeitura e outra vinculada à UTFPR e 1 
parque tecnológico vinculado à prefeitura.

Ator de fomento e investimento 

Quando se trata do desenvolvimento de inovações é senso comum que os riscos 
envolvidos são superiores aos empreendimentos tradicionais, assim como, os recursos 
envolvidos no desenvolvimento de inovações normalmente são bastante expressivos, para 
compartilhar os riscos e acelerar o desenvolvimento de empreendimentos inovadores 
torna-se fundamental a utilização de fomentos públicos ou privados voltados à inovação 
(LABIAK JUNIOR et al., 2016). Para Remus e Wollheim (2012) não importa o meio 
utilizado para financiar um negócio, o importante mesmo é que seja um evento lucrativo 
e que sejam feitos os cálculos para garantir o sucesso do capital investido. Neste sentido 
para o SEBRAE/PR (2017) captar recursos para promover a inovação local, e alavancar o 
desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação local se faz necessário 
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trabalhar a formação do capital inovador local, um grupo de investidores anjos, que a 
entidade capacitou para se tornarem anjos dos novos modelos de negócios Startups, 
identificados e mapeados por seus potenciais e relativa aproximação com os modelos 
de negócios inovadores incubados em ambientes de inovação ou em processo de pré-
aceleração na cidade. Investidor-anjo é uma modalidade de investimento orientado para 
empresas emergentes.

O empreendedor deve estudar qual é o perfil do investidor-anjo e por qual tipo 
de negócio ele se interessa. Genericamente, o conceito de investidor-anjo é de 
uma pessoa física que investe recursos próprios, tanto financeiros quanto de 
conhecimento e experiência. Assim por essas características, normalmente aplica 
seu patrimônio em empresas próximas, na mesma cidade onde reside, para que 
possa não só acompanhar o negócio, como também apoiá-lo efetivamente. Além 
disso, o mais usual é que façam investimentos em empresas do setor/segmento de 
mercado que tenha experiência, assim além de ter mais confiança, prestará mais 
apoio ao empreendedor, inclusive utilizando sua rede de relacionamento. (SPINA, 
2012, p.413)





liderança articuladora





perfis de quem pode 
transformar

Infraestrutura, organizações estabelecidas e vocações pouco valem quando há falta 
de empoderamento social, ou seja, quando há um verdadeiro exercício de mutualidade (Eu 
te ajudo, você me ajuda em prol de um bem maior).  Para isto o papel das lideranças torna-
se fundamental. 

James Kauzes e Barry Posner deram uma definição de liderança interessante no 
livro o 8º Hábito (1932) que parece perfeita muitas décadas após: “A palavra liderar, em 
sua raiz, quer dizer ir, viajar, orientar. A liderança é uma questão de sentimento cinestésico, 
um sentimento de movimento. Os líderes começam a busca de uma nova ordem. Eles se 
aventuram em territórios inexplorados e nos guiam na procura por destinos novos e pouco 
familiares.” 

Os líderes, de fato, devem estar desprovidos de amarguras político-partidárias e 
focados no bem maior que é a transformação de seus respectivos territórios tendo, entre 
outras características, visão, determinação, foco, equilíbrio emocional,  organização, atitudes 
descentralizadoras, percepção, perseverança, respeito, interação, conectividade, entusiasmo 
e coragem.

Sem a visão de que o território e seu futuro está acima de qualquer tipo de vaidade 
ou intriga – seja qual for – a implementação de um processo sistêmico de transformação 
econômica e social tende a ficar comprometida. A adoção da inovação no território vai 
muito além da atuação de um único prefeito e não deve ficar, necessariamente, enraizada 
nele. Gestões municipais mudam e o desafio transformador local é contínuo.

O Plano Estratégico de atuação

A Rede de Atores Locais de Inovação elaborou através de um Seminário, o Plano 
Estratégico de atuação, interação, integração com ações e metas que se utiliza do Radar 
da Inovação. Houve o Seminário do Plano Municipal de Desenvolvimento Tecnológico 
e Radar da Inovação SEBRAE/PR. Para se chegar a etapa do seminário de planejamento 
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da rede municipal de inovação, foi realizado uma seleção dos atores locais envolvidos em 
parques tecnológicos, incubadoras tecnológicas, ambientes com mecanismos de inovação, 
centros tecnológicos, comunidades de startups, atores de pesquisa e desenvolvimento 
científico público e privado e institutos com ações tecnológicas da cidade. A partir deste 
plano se estabeleceu as responsabilidades e as entregas de cada ator para com o ambiente 
de forma que propicie a definição de metas, prazos e equipe a serem envolvidas no 
desenvolvimento tecnológico integrado do município. Assim, reforça-se que o objetivo 
central desse artigo está em compreender as relações entre os atores da hélice sêxtupla em 
prol da inovação através da metodologia de Seminário de elaboração do Plano Municipal 
de Desenvolvimento Tecnológico e Radar da Inovação do SEBRAE/PR. Para o SEBRAE/
PR (2017), o principal resultado a ser alcançado nesta etapa é a validação dos atores da 
Rede municipal de inovação com nivelamento das expectativas de acordo com cada hélice 
e seus processos e medição do grau de maturidade do Ecossistema. Como esta é uma etapa 
formada por equipe multidisciplinar envolve um complexo emaranhado de entendimentos 
que são convergidos e um ranking apresentado para tomada de decisão na elaboração do 
plano e aplicação na própria rede de inovação do município. Cada ator tem seu papel no 
ecossistema, sendo que, o verdadeiro Plano de Ação é a integração e interação desses atores 
com foco nas atividades planejadas por hélice/ator: a) Governamental: Legislação adequada 
e favorável à políticas públicas de inovação; b) Academias: Formação/Qualificação Ativos 
de Conhecimento; c) Empresarial: Startup e empresas Inovadoras; d) Investidores: 
Investimento Anjo e Editais de fomento; e) Institucional: Apoio e Transferência Tec.; f ) 
Ambiente de Negócios: Incubadoras e Parques Tecnológicos.

Radar da inovação

O Planejamento foi alinhado com a Metodologia Radar da Inovação SEBRAE/
PR.  Para que seja possível é primeiramente necessário, identificar atores públicos e privados 
para responderem as questões sobre quais direcionamentos e geração de oportunidades para 
o desenvolvimento tecnológico e da inovação o município disponibiliza para se caracterizar 
como uma rede de inovação. Posteriormente foram avaliados os resultados da aplicação da 
metodologia do Programa “Cidade Empreendedora”, referente ao Capítulo de Inovação 
constante na da Lei Geral da MPE. 

A referência para o levantamento dos indicadores se dá com a aplicação do 
diagnóstico RADAR do SEBRAE/PR. Em seguida, na metodologia do RADAR, 
elabora-se um painel de indicadores para se obter as informações relevantes para análise e 
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interpretações da situação real do município havendo parametrização para avaliar períodos 
pós aplicação do diagnóstico. 

Com o painel dos indicadores são estabelecidas diretrizes com foco no fortalecimento 
ou implantação de ações com planejamento estratégico da Rede Municipal de Inovação.

A análise setorial 

Para um entendimento aprofundado das necessidades e transformações obtidas 
é importante realizar a análise setorial. Em Pato Branco houve a análise do Setor 
Eletroeletrônico – com a produção do Relatório de Mapeamento das Tecnologias no 
Sudoeste do Paraná - do SEBRAE/PR.

A análise foi desenvolvida em documentos técnicos junto ao SEBRAE/PR (2017 
p.2) produzidos na Regional Sul, tendo por base o trabalho denominado Mapa de Produção, 
que gerou um relatório, que por sua vez, teve como base o documento com as informações 
levantadas, em entrevistas realizadas com algumas empresas do Setor atendidas pelo 
SEBRAE/PR local, quanto a perspectivas de desempenho, oportunidades, mão de obra, 
inovação e as ações que potencializam a produtividade e competitividade dessas empresas 
do setor. 

Outro ponto de destaque constatado nos documentos analisados é a legislação 
específica para Pato Branco que beneficia o Setor Produtivo do Eletroeletrônico 
proporcionando efeitos transformadores. Entre os benefícios da Lei Estadual 15.634, de 27 
de setembro de 2007:   1) diferimento do ICMS na importação de componentes (insumos) 
para fabricação de produtos de informática, eletroeletrônicos e de telecomunicações. 
Significa que as indústrias não pagam mais ICMS antecipado na importação de insumos. 
Na prática, é como se tivessem isenção do imposto na entrada. 2) Crédito presumido igual a 
80% do valor do ICMS destacado na nota fiscal de venda dos produtos. O crédito presumido 
(aquele que não existe de fato, por isso se diz que é presumido), é uma forma de reduzir o 
imposto a pagar na saída do produto, por meio legal, sem comprovação em documentos 
CONFAZ (acesso site da Receita 2018). É uma forma indireta de reduzir a alíquota do 
ICMS. 3) Os produtos devem incorporar “softwares”, ou programas de origem nacional, de 
preferência desenvolvidos em incubadoras. 

Surge aí, como já evidenciado, o círculo virtuoso: 

Ambientes de cultura do empreendedorismo e de incentivo favorável a 
inovação, atraem os empreendedores na buscam por estabelecer cooperações 
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com universidades e centros de pesquisas compartilhando conhecimento, 
promovendo a cultura empreendedora com efeito multiplicador em toda 
sociedade local. (NASCIMENTO e LABIAK JUNIOR 2011). 

E conforme as transformações vão sendo observadas pela comunidade tornam-se 
mais fáceis outras iniciativas mobilizadoras por novas mudanças, novas inovações. 

Os processos de conhecimento, inovação e tecnologia que as instituições 
produzem e disseminam, criam cenário de confiança entre os atores no 
ambiente de engajamento, produzem as transformações que são percebidas 
e moldam a sociedade na busca pela formação humana, empresarial, 
empreendedora no contexto das iniciativas locais públicas e privadas 
voltadas à Ciência, Tecnologia e Inovação de um país ou região pelas 
relações entre os atores econômicos, políticos e sociais (CASSIOLATO e 
LASTRES, 2005).

As cidades inteligentes e empreendedoras

Nas cidades inteligentes se vinculam habilidades humanas locais, planejamento 
inovador dos clusters, centros de inovação, centros de transferência de tecnologia, parques 
tecnológicos que entre si estabelecem redes intangíveis que promovam o conhecimento e 
a inovação. Enfim, conforme (FORMAN, 2012) os ambientes favoráveis ao surgimento 
de empreendedorismo, inovação e inteligência de negócios na identificação de nichos 
de mercados, tornam uma região um expoente em seu modelo de tratamento ao mundo 
dos modelos de negócios inovadores que surgem no ambiente favorável por suas políticas 
públicas de incentivo. “Trata-se do pano de fundo de oportunidades que está influenciando 
as novas gerações de um time de empreendedores que estão surgindo no Brasil e que vem 
mudando a forma de se pensar um negócio. ” (ANDRADE, 2012, p. 13).

São transformações que alimentam energias e esforços para mais iniciativas que, 
no presente, representem muito para o futuro de todos integrando o desenvolvimento 
intelectual, a conectividade social com a execução empreendedora gerando, como efeito, 
ganhos sociais transformadores e irradiadores de qualidade de vida.

Interconexão dos atores

A viagem da inovação envolve diversos atores que têm o sentimento de estar no 
mesmo barco, algo que é real. Com esta visão há a nítida compreensão que o exercício da 
mutualidade, do compartilhamento, do associativismo, do cooperativismo e da liderança 
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integrada proporcionam efeitos transformadores diferenciados, o que foi possível observar 
em Pato Branco.

São características que materializam a edificação de territórios diferenciados que 
recebem visitas de pessoas do país e do mundo para entenderem o que está ocorrendo. 
Porém a resposta não é simples e tem uma complexidade que começa pela postura dos 
líderes – como já vimos anteriormente – e o interesse dos demais integrantes de cada 
frente e uma cultura comunitária que acolhe e aceita o desafio de não se conformar com o 
conservadorismo e participar da transformação do amanhã. 

Os atores se relacionam com a hélice sêxtupla em prol da inovação tendo por base 
a metodologia de Radar da Inovação do SEBRAE/PR, aplicado no município de Pato 
Branco.

O envolvimento dos atores locais que, em sua essência, trazem e transferem o 
conhecimento de forma enxuta de diálogo, trocas e compartilhamento seja em eventos, 
mentorias, consultorias nas incubadoras ou na educação inclusiva e no ambiente de políticas 
públicas favorável e com isso a cidade apresenta um modelo de planejamento compartilhado 
onde a governança tem como foco principal tornar a cidade de Pato Branco uma rede 
organizada e planejada para obter resultados e desempenho adequados para o avanço dos 
indicadores de inovação local. 

Pato Branco é um polo em desenvolvimento tecnológico, com geração de capital 
humano adequado e compatível com a atratividade de empresas que buscam nas novas 
possibilidades que a atual configuração de mercado de tecnologia necessita. 

O caso de Pato Branco é emblemático, mesmo que requeira ajustes e reconfigurações 
para que intensifique os esforços para conexão ao cenário mundial da inovação. Assim, o 
que se busca é que as iniciativas locais, sejam valorizadas e disseminadas a tal ponto que 
se tornem parte da rotina da comunidade menos incluída digital e socialmente tornando a 
inovação parte da cultura local. 

Para os autores Rabelo e Bernus (2015) “um ecossistema inovação bem-sucedido 
é o resultado de uma longa evolução, sobretudo que não há uma receita única que seja 
aplicada a todos os casos. ”

Pato Branco ainda precisa avançar em melhorias de planejamento, implementação, 
execução, sustentabilidade e conclusão para avanços em seus indicadores de inovação 
municipal, algo que está sendo buscado e aprimorado.





avaliações de resultados





O Sebrae realizou através do Prof. Dr. Silvestre Labiak Júnior dentro das avaliações 
de desempenho do SRI pesquisa em 3 workshops, envolvendo cerca de 60 pessoas, realizados 
nos dias 4 e 5 do mês de outubro de 2018, nas localidades de Dois Vizinhos, Francisco 
Beltrão e Pato Branco. Elas envolveram representantes ativos ou iniciantes de 5 dos 6 atores 
pertencente à Hélice Sêxtupla do SRI Sudoeste, excetuando-se a participação dos atores de 
Fomento. São resultados que dão parâmetros para novos passos evolutivos no planejamento 
estratégico, tático e operacional do SRI, versão 2.0.

A distribuição percentual da pesquisa com atores no questionário foi distribuída na 
seguinte condição:

Eles responderam as seguintes perguntas relacionadas ao papel do SRI nos últimos 
10 anos:

a) Você já ouviu falar do Sistema Regional de Inovação do Sudoeste do Paraná e 
considera?

b) Você considera importante a inovação?
c) Você considera o seu município uma cidade inovadora?
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d) Você considera a região sudoeste inovadora?
e) Você considera importante ser competitivo?
f ) Você considera a região sudoeste competitiva?
g) O quanto você considera importante as Universidades e Institutos de Pesquisa 

para o desenvolvimento do seu Município?
h) O quanto você considera as Empresas de tecnologia importante para o 

desenvolvimento do Sudoeste?
i) Você considera os Governos Locais relevantes para o desenvolvimento do seu 

município?
j) Você considera os Agentes de Fomento/crédito relevantes para o desenvolvimento 

do Sudoeste?
k) O quanto você considera as Incubadoras e Parques Tecnológicos importantes 

para o desenvolvimento do seu município?
l) Você considera o SEBRAE/SENAI/SESC/ADR relevantes para o 

desenvolvimento do seu município?
m) Você acredita que existam políticas relevantes voltadas à inovação para o 

desenvolvimento do seu município?
n) Você considera que exista uma cultura de inovação relevante no seu município?

Os resultados foram assim identificados:

Fica claro que a grande maioria dos participantes tem conhecimento sobre o SRI. 
Como se percebe os atores pesquisados embora boa parte deles iniciantes no Sistema, 79,2% 
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compreendem a importância do SRI na perspectiva do desenvolvimento regional pautado 
na inovação.

A maioria dos entrevistados entende que as empresas de tecnologia são importantes 
para o desenvolvimento regional, o que gera um movimento favorável a novas iniciativas.

A grande maioria dos atores entende que o SRI melhora a qualidade social, 
econômica, inovadora e ambiental da região, algo positivo que poderá ser aprimorado no 
SRI 2.0.
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para a região

O gráfico aponta a relação incidência e percentual demonstrando haver o 
reconhecido do SRI como importante e “estratégico para a região”. 

Todos os entrevistados percebem o SRI como importante na aproximação entre os 
atores.

Outras constatações

Que o Ator Acadêmico/Científico não foi unânime entre os atores, segundo a 
pesquisa, algo a ser aprimorado em relação aos demais atores do SRI.

Cerca de 33% dos entrevistados consideram a região pouco competitiva, o que deverá 
ser avaliado em aspectos que levam esta constatação para aprimoramento das estratégias.
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Apesar dos esforços ainda cerca de 50% dos entrevistados percebem que há pouca 
comunicação sobre inovação, algo a ser aprimorado.

Entre os membros do SRI envolvendo Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois 
Vizinhos, Pato Branco se apresentou com 42,1% de representatividade entre os atores, o 
que indica uma presença mais intensa que os demais municípios quando o assunto envolve 
estratégias de inovação.

Mais de 97,4% dos atores entendem que o SRI gera na região uma cultura voltada 
para a inovação e 100% entende que ele colabora para o empreendedorismo.

Mais de 71% dos atores entende que o SRI cria uma rede voltada para a inovação.

O Startup Weekend é valorizado por 94,7% dos atores entrevistados.

Mais de 92% dos entrevistados considera relevante o apoio do SRI aos parques 
tecnológicos.

Mais de 84% entendem que o SRI ajuda na construção de legislação favorável a 
inovação de forma participativa.

A ampla maioria  dos entrevistados compreende como muito relevante a estruturação 
de boas práticas relacionadas a troca de experiências entre os atores, indicando talvez um 
caminho para se ampliar a confiança entre os atores do sistema e dirimindo possíveis mal 
entendidos, tornando a região mais sinérgica e participativa.

Quase 95% dos entrevistados consideram a importância do trabalho do SRI com 
demais atores.





entenda fácil – etapas de 
transformação





Sensibilize interessados evidenciando o papel de cada ator do ecossistema de inova-
ção e os efeitos transformadores disso no futuro da cidade e com impacto em seu território;

Defina um grupo inicial de trabalhos – pode ser pequeno, sendo denominado Rede 
de Atores Locais de Inovação para encontros periódicos e definição de estratégias e políticas 
a serem adotadas. O Grupo pode também ser materializado como um Conselho Municipal 
de Inovação.

Estude as vocações do território – onde há mais chances de potencializar um segmento 
econômico. Neste momento é utilizada a ferramenta Radar da Inovação Sebrae que conta com 
questionários aplicados dentro da Metodologia Cidade Empreendedora Sebrae.
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Organize o Seminário – Na 
oportunidade apresente os resultados da 
pesquisa do Radar da Inovação, quando foram 
demonstradas fraquezas, forças, ameaças e 
oportunidades relacionadas a inovação.

Realize no Seminário a elaboração 
inicial do Planejamento Estratégico com a 
construção de planos vinculados a estudos 
setoriais que identificam necessidades e geram 
demandas por inovação.

Conclua o planejamento estratégico 
e elabore os indicadores – Tenha claros os 
responsáveis, as metas (Quantificação e 
prazos do que busca) e os indicadores de 
acompanhamento, bem como as etapas de 
monitoramento, via Rede.

Distribua atividades táticas e opera-
cionais entre os atores – Os atores ficam in-
cumbidos da gestão das etapas transformadoras 

Organize periodicamente reuniões de 
avaliação – Haverá comparações dos indicado-
res entre meta e resultados obtidos, com ações 
corretivas, se necessário, bem como análise do 
grau de maturidade alcançada pelo ecossistema.

Ajuste o que precisa ser aprimora-
do – Nas reuniões de monitoramento podem 
ocorrer fatos que demonstram a necessidade de 
correções, algo que, com maturidade, diálogo e 
ampla interação, torna possível o ajuste de rotas.

Difunda o que for relevante para a dis-
seminação da proposta de desenvolvimento – O 
objetivo é fazer com que a comunidade também 
“adote” a proposta de inovação no território e va-
lorize atores e ações vinculadas ao planejamento 

dicas de como instituir 

a cultura da inovação 

em seu território



87

de transformação territorial. Periodicamente as lideranças da Rede e da sociedade devem ter 
acesso a indicadores de transformação, tendo um sentimento de participação e mutualidade 
nesta jornada.

Reveja anualmente o planejamento programando ajustes - Nos encontros haverá 
uma atenção especial para o que deu certo e que merece correções, sendo um encontro 
para alinhamentos mais profundos com a pactuação de todos os atores. Serve, também, 
para ratificar os objetivos do horizonte de tempo bem o grau de prioridade das ações a 
serem implementadas.

Valorize os atores comprometidos na transformação – Uma observação 
importante e que alimenta novas jornadas evolutivas é a comemoração. Afinal muita gente, 
voluntariamente, participou da jornada e o mínimo que pode receber, como contra-partida 
é a celebração do que ajudou a ser conquistado: a transformação de sua cidade.





territórios de prosperidade a 
partir da inovação





É possível colher os frutos da prosperidade pelo trabalho articulado voltado ao 
desenvolvimento territorial. Em Pato Branco existem pelo menos 35 empresas incubadas 
gerando mais de 100 postos de trabalho, faturamento de aproximadamente 10 milhões por 
ano e mais de 1 milhão em impostos municipais estaduais e federais. 

Foram três edições da feira Inventum realizadas, sendo que só na última edição 
houve a participação de mais de 110 mil visitantes. 

Existem dois laboratórios include instalados propiciando contato aos bairros mais 
humildes da cidade com novas tecnologias tais como impressão 3d, drones, realidade virtual 
e robótica. Além de estar criada em parceria com o Sebrae a metodologia para utilização em 
todos os include do Brasil.

Só em 2018 já foram realizados um startup weekend e dois hackatons. 

Houve melhoria no desempenho escolar 
das crianças da Rede Municipal, sendo que o IDEB 
subiu para 7,1, sendo o maior do estado do Paraná 
para as cidades com mais de 50 mil habitantes.

Foi a cidade que mais gerou empregos no 
estado do Paraná em 2017 em números reais, ou 
seja, uma cidade com 80 mil habitantes gerou mais 
emprego que cidades com mais de 1 milhão de 
habitantes e isso devido ao crescimento de mais de 
30% ao ano das empresas de tecnologia. 

Possui a Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação sendo referência para o Brasil em termos de propostas de projetos 
que aproximem a comunidade do ambiente de ciência, tecnologia e inovação. 

Conta com um parque tecnológico implantado e operacionalizado com um modelo 
de gestão diferenciado e com uma forte participação de todos os atores de ciência, tecnologia 
e inovação e reconhecido até mesmo pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações como modelo para o Brasil. 

é Possível colher os 
frutos da ProsPeridade 

Pelo traBalho 
articulado voltado 
ao desenvolvimento 

territorial.
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Todos os cerca de 5 mil alunos da Rede Municipal participam de ações com o tema 
cidades inteligentes.  Aqueles que frequentam 4º e 5 º anos recebem tablets como ferramenta de 
apoio educacional. Os  professores contam com notebooks e são capacitados pela universidade 
para potencializarem o uso destes recursos. Eles também participam periodicamente de 
oficinas de robótica para tenham uma visão de futuro ampliada e que venha a nortear o clima 
de aprendizado criado no meio educacional.

Houve a implantação de primeira aceleradora de negócios da FIEP do interior do 
Paraná em Pato Branco. 

As empresas de tecnologia crescendo na casa dos 30% ao ano e chegando a 
aproximadamente 5 mil empregos diretos só das empresas, entidades e instituições do Setor.

Tem eventos de expressão que geram o prazer em residir e trabalhar na cidade, 
como o maior Natal do Paraná e um dos maiores do Brasil. 

Organiza a Tecsul – outro evento tecnológico de expressão. 

O município possui o PROEM – Programa de Empreendedorismo e Inovação, 
com a gestão da Incubadora da UTFPR, com realização de cursos e eventos de disseminação 
empreendedora. 

Firma parcerias com empresas de expressão como Renault do Brasil, Atlas 
Eletrodomésticos e outras voltadas a inovação e disseminação tecnológica. 
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Realiza eventos e competições de robótica, resistência veicular, desenvolvimento de 
veículos e muitas iniciativas inovadoras.

Realiza concursos de desenvolvimento de aplicativos. FADEP

Adota parcerias com Sebrae para e educação empreendedora.

Conta com um aeroporto ativo para vôos comerciais aproximando a cidade e a 
região de grandes centros.
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O município possui cerca de 150 negócios de base tecnológica, que geram atração 
de estudantes universitários de outras regiões do país com perfil científico-tecnológico; 
Fornecimento de mão de obra de alto nível e com cultura empreendedora e inovadora; 
Ambiente inovador, empreendedor e voltado para soluções tecnológicas; Possibilidade de 
“vitrine” de produtos no município; Fortalecimento da marca “Pato Branco” como símbolo de 
produtos inovadores e de qualidade; Aumento de produtividade interna por conta da sinergia 
de ações científico-tecnológicas;  Aumento de faturamento com impostos, distribuição de 
lucros e salários; Solução de problemas locais por empresas interessadas em mostrar suas 
inovações; Reconhecimento nacional e internacional dos meios de comunicação; Aumento 
de qualidade de vida da população; Ganhos significativos nos índices de desenvolvimento 
humano (IDH, FIRJAN, IDEB); os quais levam o desenvolvimento do município para um 
ciclo virtuoso de crescimento. 

O faturamento das empresas instaladas no Parque para 2018 foi de R$ 5.800.000,00, 
com geração de 70 empregos e arrecadação de R$ 735.000,00.  Da incubadora do PROEM, 
os dados de 2017 mostram que foram gerados mais de R$45 milhões de reais de faturamento, 
gerando mais de R$ 3,4 milhões de impostos, além de 189 empregos diretos.

As empresas do NTI ultrapassam os 1500 empregos, com faturamento estimado 
em R$ 150 milhões de reais, com cerca de R$ 17 milhões de tributos arrecadados. Em 
síntese: há um incremento anual na economia aproximado de R$ 201 milhões de reais ou 
R$ 16.900.000,00 ao mês que são distribuídos, em grande parte, no território, através de 
empregos, contratação de fornecedores e compras de produtos. 
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Há, aí, um círculo virtuoso de desenvolvimento que mostra que a história da 
transformação local mal começou e já colhe belos frutos. O que vem por aí tende a ser ainda 
mais próspero e promissor...

O escritor norte americano Dale Carnegie dizia que “a melhor maneira de se 
preparar para o futuro é concentrar toda a imaginação e entusiasmo na execução perfeita 
do trabalho de hoje.”

O presente faz em Pato Branco e pode fazer no seu município uma diferença 
transformadora incrível. Basta iniciar uma longa, desafiadora mas, edificante, jornada...
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