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RESUMO 
A comunicação resulta do projeto “EU-CELAC Cooperation on Territorial Cohesion - Regional Innovation Systems in Brazil”.  São 

analisados os casos de São José dos Pinhais e do Vale do Itajaí, à luz do conceito  de “Sistema Regional de Inovação”, dando ênfa-
se a aspetos como I&D, educação e formação, mobilidade, TIC ou gestão ambiental.  
Em São José dos Pinhais (Paraná) localiza-se o terceiro polo mais importante da indústria automóvel do Brasil. As cidades vizinhas 

são pontos de auxílio, seja de serviços, infraestruturas e habitação para os empregados, seja de PME’s (borracha, peças, 

equipamentos). 
O Vale do Itajaí localiza-se em Santa Catarina. Constituído por 40 municípios, cobre 12% do território catarinense e tem quase 900 

mil habitantes. É conhecido como um dos maiores polos têxteis do País, sendo as confeções o maior empregador. 
A comunicação analisa criticamente esta abordagem à escala local e os critérios de seleção para as políticas “bottom-up”. 
 
Palavras chave:    São José dos Pinhais; Vale do Itajaí;  Sistemas Regionais de Inovação. 

1. INTRODUÇÃO 

 

As “Estratégias de Especialização Inteligente” são 

uma referência básica para a UE no período 2014-20. 
Com a corrente aproximação aos países do Atlântico 
Sul, a UE lançou alguns estudos para analisar a aplica-
ção deste conceito a outras realidades, que não a euro-
peia. Para além de avaliar a adequação desta abordagem 
à escala local – assente na concretização de investimen-
tos, nomeadamente em TIC’s - pretendem-se tirar as 
primeiras conclusões sobre as tentativas de criação de 
“Sistemas de Especialização Inteligente” em São José 

dos Pinhais e Vale do Itajaí. 
 
2. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

 

2.1. O sector automóvel no Brasil 
O Brasil representa um dos maiores mercados de 

automóveis do mundo. Ao longo dos anos a produção 
conheceu flutuações importantes, em particular devido à 
concorrência asiática. Contudo, nos últimos anos, o País 
tem consolidado a sua posição como 10.º produtor mun-
dial. Tem hoje capacidade instalada para a produção de 
mais de 5 milhões de automóveis/ano ainda que, em 
2016, tivesse produzido pouco mais de 1.7 milhões. O 

setor representa 4% do PIB e gera 1.2 milhões de 
empregos directos e indiretos. 

Em termos de localização (tanto das empresas 
montadoras, como das de peças associadas), foi inicial-
mente privilegiada a Região Metropolitana de São Pau-
lo, em particular a área a sudoeste, conhecida como 
ABC. A indústria foi-se disseminando, quer pelo inte-
rior do próprio Estado de São Paulo, quer pelo resto do 
Brasil, embora este tenha mantido a primazia a nível 
nacional (42% das unidades industriais do setor, i.e. 28 
no total de 67).  

Existem hoje 31 fabricantes de automóveis e 

máquinas agrícolas e rodoviárias e 590 empresas de 
auto-peças. As 67 unidades industriais localizam-se em 
onze Estados e cinquenta e quatro municípios.  

 
2.2.  Localização e Contexto Geral 
Nos últimos anos, o Paraná consolidou a terceira 

posição a nível nacional no setor automóvel. Em 2011, 
o Paraná representava 10.4% do número de empresas, 
bem como 8.7% do emprego, 8.4% dos salários, 13.5% 
das vendas. A atividade económica mais importante é 
precisamente o setor automóvel, que se concentra em 
três grandes polos (Maringá + Sarandi, perto de Londri-
na; Cascavel; e Curitiba, Quatro Barras; Pinhais e São 
José dos Pinhais na RMC).  

A Mesorregião Metropolitana de Curitiba é consti-
tuída por 37 municípios, localizada no litoral do Estado. 
Abrange 11% do território paranaense e, em 2016, tinha 
uma população de 3.8 milhões de habitantes. São José 
dos Pinhais situa-se na referida mesorregião, com uma 
área de 946 km² e uma população de 303 mil habitantes, 
sendo o seu 2.º município mais populoso, depois de 
Curitiba. 

É neste município que se localiza o terceiro polo 
mais importante da indústria automóvel no Brasil, 
baseado nas montadoras Audi, Nissan, Renault e Volks-
wagen. As cidades vizinhas são pontos de auxílio, seja 
de serviços, infraestruturas e habitação para os emprega-
dos destas empresas, seja de diversas PME’s (borracha, 

peças, equipamentos). 
Até meados da década de 90, São José dos Pinhais 

funcionou como “cidade-dormitório” de commuters que, 

diariamente, se deslocavam para trabalhar em Curitiba. 
Mas as primeiras fábricas automóveis imprimiram um 
cunho industrial que se mantém até hoje. Com a rever-
são do estatuto de “cidade-dormitório”, foi elaborado 

um “Plano Local de Habitação” para limitar o cresci-

mento desordenado de áreas de génese ilegal. 
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2.3.Infraestruturas de Transporte Regional 

As redes e infra-estruturas de transporte do Paraná 
incluem: 6 aeroportos (2 deles internacionais), 2 portos, 
Paranaguá e Antonina; ferrovias e rodovias. Em termos 
rodoviários destacam-se quatro estradas, duas no senti-
do este-oeste, a BR-369/BR-376 (Ourinhos-Londrina-
Apucarana-Maringá-Paranavaí) e a BR-277 (Paranaguá-
Curitiba-Ponta Grossa-Guarapuava-Cascavel-Foz do 
Iguaçu); e duas no sentido norte-sul, a BR-376 
(Apucarana-Ponta Grossa) e a BR-116 (Sorocaba-

Curitiba e São Paulo-Curitiba-Rio Negro, prolongando-
se pelo Rio Grande do Sul).  

Em termos de energia elétrica, o Estado possui 29 
unidades de produção próprias (16 hidroelétricas, 1 ter-
moeléctrica e 12 eólicas), com uma capacidade instalada 
de 4.8 mil MW. Destaca-se ainda a “Usina Hidroelétrica 

de Itaipu”: trata-se da maior central produtora de energia 
hidroelétrica do planeta, com uma capacidade instalada 
de cerca de 14 mil MW. O Paraná é ainda servido pelo 
gasoduto Brasil-Bolívia que atravessa 14 municípios no 
Paraná, ao longo da faixa litoral, entre os quais Curitiba e 
São José dos Pinhais. O Estado apresenta ainda uma 
excelente dotação em recursos hídricos, sendo a procura 
face à disponibilidade hídrica superficial de apenas 5%. 

 
2.4. Recursos Científicos 

Entre 1996 e 2013, o Brasil publicou 2.5% dos 
artigos científicos mundiais, i.e., cerca de 60.000 arti-
gos: 34.4% em ciências exatas e da terra, 29.4% em 
engenharias e 22.3% em ciências biológicas.  

Já entre 2006 e 2015, o Brasil foi o 2º país a nível 
mundial com maior números de patentes registadas 
(75.498  - 26% do total), só ultrapassado pelos EUA. O 

Estado do Paraná ocupava a terceira posição, em 2013, 
após São Paulo e Rio de Janeiro. 

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior é a entidade estadual paranaense res-
ponsável pela “missão de definir, coordenar e executar 

políticas e directrizes nas áreas da Ciência, Tenologia e 

Ensino Superior”. Os principais programas desenvolvi-

dos são: Universidade Sem Fronteiras, Excelência no 

Ensino Superior Estadual, Paraná Inovador e Redes de 

Pesquisa e Inovação. 

Existem cerca de 122 mil estudantes matriculados 
no ensino superior, em 333 cursos de graduação, 206 
cursos de especialização, 128 mestrados e 54 doutora-
mentos, enquadrados por cerca de 8000 docentes, em que 
90% possui Mestrado ou Doutoramento. O Paraná tem 

quatro universidades federais, sete universidades esta-
duais e várias instituições privadas. No que concerne a 
programas de pós-graduação, entre 2001 e 2010, o Para-
ná destacou-se por ter o 2.º maior crescimento do País 
(+138%). Mas em termos de avaliação da qualidade dos 

cursos, a evolução foi modesta, com cerca de 90% tendo 
classificação “intermédia”, não existindo nenhum progra-

ma de pós-graduação com a classificação máxima. Tam-
bém o facto de o Paraná ter, em 2010, apenas 6 progra-
mas de Engenharia representa um constrangimento para a 
indústria automóvel, limitando as sinergias academia-
empresas e o ciclo de transformação do conhecimento 
em inovação.  Em 2014, havia cerca de 11 mil investiga-

dores com doutoramento no Paraná (8% do total nacio-
nal). No que respeita ao n.º doutorados por 100 mil habi-
tantes, o Paraná apresentava o 4.º valor mais elevado 

entre as unidades federativas do Brasil.  
 
2. 5. Recursos Tenológicos  
O “Estudo de Projetos de Alta Complexidade – 

Indicadores de Parques Tenológicos” (2014), evidencia 

como as Regiões Sul e Sudoeste são uma referência 
nacional em termos de” habitats de inovação”.  

O ecossistema de start-ups no Paraná está em 

constante evolução (em 2014-15 cresceu 120%!), 
incluindo “não só as sturt-ups, mas também programas 

de aceleração, espaços de co-working, entidades de 

apoio, incubadoras e hotéis tenológicos, instituições de 

ensino superior com ações especificas para start-ups, 

grupos organizados de investidores em “start-ups, 

movimentos locais e outros actores” (Sebrae PR, 2015). 

 
2.6. Recursos Simbólicos 

Os dados do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) demonstram que, entre 2006 e 2015, o 
Brasil foi o 2º país a nível mundial com maior número de 
patentes registadas (75498, que representam cerca de 26% 
do total), só ultrapassado pelos EUA. Durante esse perío-
do de tempo, o Paraná representou 9.1% das patentes 
registadas, incluindo Patentes de Invenção (PI), Modelos 
de Utilidade (MU) e Certificados de Adição (CA). 

No que respeita aos municípios paranaenses mais 
importantes, em termos de depósito de patentes e mode-
los de utilidade, a posição de Curitiba é dominante, 
representando cerca de 60% do total estadual.  

Considerando os depositantes residentes de paten-
tes de invenção, em 2015, o Paraná tem dois represen-
tantes no Top 20: a Universidade Federal do Paraná, na 
4ª posição, com 50 patentes e a Universidade Tecnoló-

gica Federal do Paraná, na 16ª, com 21 patentes. 
Entre 2000 e 2012, 1.5 milhões de depósitos de 

pedidos de registos de marcas foram depositados no 
Brasil (INPI, 2015). Neste período, o Paraná foi um dos 
Estados que mais marcas depositou. 

As principais atividades económicas com depósito 
de marcas, a nível nacional, são as indústrias transfor-
madoras e o comércio. Focalizado nestas duas ativida-
des, a indústria dos veículos automóveis é uma das prin-
cipais responsáveis. 

 
3. O VALE DO ITAJAÍ 

 

3.1. O sector de confeções no Brasil 
Estima-se que, só na próxima década, cerca de 1.8 

mil milhões de pessoas entrarão no mercado mundial de 
consumo têxtil (Manyika et al, 2012). 

O Brasil é hoje o 5º maior produtor têxtil do mun-
do, sendo este setor o maior empregador da indústria 
transformadora do Pais. Representa cerca de 7.5% das 
exportações totais. Grande parte da produção está orien-
tada para o mercado interno, sendo o Brasil apenas o 
21° pais exportador mundial de têxteis (IEMI, 2013). A 

abertura do mercado à concorrência internacional, gerou 
uma crise generalizada obrigando à  redução dos custos 
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de produção. O aumento das exportações é o foco das 
estratégias de reestruturação: assim, os maiores desafios 
são percebidos como sendo o investimento e a moderni-
zação, com o objetivo de melhorar a produtividade e 
qualidade dos produtos (ICEX, 2014). 

O setor distribui-se por todo o território nacional, 
mas com uma forte concentração nas regiões Sul e 
Sudeste, onde estão a população com rendimento per 
capita e níveis de consumo mais elevados. 

Santa Catarina (SC) situa-se acima da média nacio-
nal: 3.3% da população nacional, 5.2% do PIB industrial, 
7.5% do número de estabelecimentos industriais do Pais 

(SEBRAE 2014). Em termos de n.º de estabelecimentos 

do sector de confeções, SC é a segunda região mais 
importante do Pais (14% do total). O setor representa 
21.4% do VAB industrial de SC (FIESC, 2013).  Teve o 

seu arranque na cidade de Blumenau - município do Vale 
de Itajaí e principal polo produtivo de SC -, cujo desen-
volvimento industrial tem a sua história, ligada à chegada 
de imigrantes alemães, depois da 1.ª Guerra Mundial.  

O Vale do Itajaí concentra uma cadeia bem estrutu-
rada no setor têxtil e de confeções. Foi a região que expe-
rimentou maior crescimento entre 2006 e 2012. É o 
maior exportador do país de roupas de cozinha, tecidos 
atoalhados de algodão e camisas de malha (FIESC,2012).  

Com a crise económica, houve alterações profun-
das nas exportações, devido a quebras nos principais 
mercados (EUA e UE). Em consequência, o Mercosul e 
o México (em função da proximidade geográfica e da 
semelhança de padrões de consumo) perfilaram-se como 
as alternativas mais óbvias.  

 
3.2.  Localização e Contexto Geral 
O Vale do Itajaí é uma  mesorregião com 40 muni-

cípios agrupados em quarto microrregiões, localizada no 
litoral do Estado de SC, Região Sul. Cobre 12% do 
território catarinense e tem  uma população de 862148 
habitantes (2014). A cidade de Blumenau (35.8% da 
população do Vale Itajaí e 4.95% da população do Esta-
do), é o centro da indústria têxtil, expandindo-se para 
outras cidades, dentre as quais se destacam Brusque, 
Gaspar, Ilhota, Jaraguá do Sul, Pomerode, Indaial, Tim-
bó, Rodeio e Ascurra. 

 
3.3. Infraestruturas de Transporte Regional 

A forte estrutura portuária tem importância funda-
mental para a indústria. Os quatro portos mais importan-
tes são os de São Francisco do Sul, Itajaí, Imbituba e 
Navegantes. O porto de Itajaí é o 2º maior do Brasil. 

O modo rodoviário é o segundo depois do maríti-
mo, em termos de transporte de mercadorias (FIESC, 
2011). Cerca de 13.6% das estradas do Estado encontram

-se em estado “ótimo”, 27% “bom”, 35.5% “regular”, 

20.3% “mau” e 3.5% “péssimo” (CNT, 2016).  
SC tem 87 centrais geradoras hidroelétricas e ter-

moelétricas, para além de três eólicas, com uma potên-
cia de energia elétrica de 5.5 milhões kW. O gás natural 
é outra fonte de energia: o gasoduto tem uma extensão 
de 685 Km, abrangendo 35 municípios (FIESC, 2017). 
Cerca de 46% do consumo total é industrial, sendo  a 
indústria têxtil a 3ª responsável por este consumo, 

depois das indústrias alimentar e de mobiliário. 
A questão da água é de grande importância. A 

industria têxtil é a principal responsável pela poluição dos 
cursos de água: estima-se que são necessários cerca de 80 
litros de água para produzir 1 Kg de tecido. O balanço 
hídrico indica que o Vale do Itajaí apresenta níveis críti-
cos, tanto a nível quantitativo como qualitativo. 

 
 3.4. Recursos Científicos 

SC assinala um grande potencial científico e tecno-
lógico, devido à grande concentração de universidades 
(15) e laboratórios. O CNPq financiou, em 2013, 351 

bolsas de doutoramento, 339 de mestrado e 67 de pós-
doutoramento, em SC. Em 2010, foram publicados 3118 
artigos especializados de circulação internacional, 4069 
de circulação nacional e 396 capítulos de livro.  

SC conta com mais de 150 cursos de mestrado em 
C&T, empregando mais de 5 mil investigadores, dos 
quais quase 60% doutorados. Em 2016, a I&D foi a 5ª 
finalidade de investimento das indústrias privadas, 
representando 25% do seu investimento. SC ocupa ain-
da uma posição média-alta, com 7.6% das patentes 
registadas. 

 
3.5. Recursos Tenológicos 

SC destaca-se no domínio das TIC. O governo 
catarinense foi um agente estratégico na consolidação 
dos espaços de inovação, apoiando os atores com inte-
resse em desenvolver ideias e projetos de alta tecnolo-
gia. A FAPESC estimula a implantação, consolidação e 
expansão de incubadoras de empresas tenológicas, bem 
como a instalação e o fortalecimento de parques tenoló-
gicos. As TIC organizam-se através do “Conselho de 

Entidades de Tenologia e Informação”. 
 
3.6. Recursos Simbólicos 

Parte dos recursos simbólicos é medido através das 
“marcas pedidas”. A maioria das marcas são deposita-

das nas cidades de Florianópolis, Joinville e Blumenau. 
No ranking dos depositantes de marcas,  

as indústrias alimentar, têxtil e sanitária são as que 
tiveram maior representação. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Os dois territórios apresentados como casos de 
estudo apresentam as condições necessárias para serem 
considerados como “Sistemas de Inovação Regional” 

emergentes. No entanto, é ainda muito cedo para afir-
mar se esta abordagem é sustentável, em especial no que 
respeita ao tipo de investimentos realizados e à coopera-
ção entre atores. Ou se estes exemplos são generalizá-
veis a outras regiões no Brasil. 
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