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O que é inovação
e por que colocá-la no centro

do desenvolvimento?



“A melhor maneira
de prever o futuro

é criando-o.”
PETER DRUCKER



A inovação
CRIA

o futuro que queremos
e que precisamos.



Tecnologias portadoras de futuro
INOVA RS

Cidades 
inteligente

s 

Agricultura 
de precisão



Qual é o
potencial do RS

na inovação,
ciência e tecnologia?



Marco legal da inovação
Lei complementar nº 15.639 de 31 de maio de 2021.
Publicada em 1 de junho de 2021



Marco legal da inovação
Lei complementar nº 15.639.
Publicada em 1 de junho de 2021

Art. 2º O incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação no Estado do 
Rio Grande do Sul, no âmbito da iniciativa privada, das instituições de pesquisa e da Administração 
Pública Estadual, visando à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e estadual, observará os seguintes princípios:

I - promoção das atividades científicas e tecnológicas e de inovação como estratégias para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado visando à erradicação da pobreza regional;

II - promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico e de 
inovação, no âmbito estadual, assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para tal 
finalidade;

III - redução das desigualdades regionais no âmbito estadual e das desigualdades entre os 
municípios;



Marco legal da inovação
Lei complementar nº 15.639.
Publicada em 1 de junho de 2021

Art. 4º A pesquisa tecnológica no Estado voltar-se-á preponderantemente para a 
solução dos problemas nacionais, especialmente para a solução dos problemas 
estaduais e para o desenvolvimento dos sistemas produtivos nacional, estadual e 
regional.

[...]

Art. 6º O Estado, ao promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 
capacitação científica e tecnológica e a inovação, estimulará a articulação entre entes, 
tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas do governo.



Rio Grande
do Sul

Nós somos a
4ª maior economia
do país

R$ 582,968 bilhões de Produto 
Interno Bruto em 2021 (+10,4%).

Mais de 60% das cidades com 
alto nível de desenvolvimento, 
segundo padrões internacionais.



Rio Grande
do Sul

O RS é o maior 
produtor nacional de:

Biodiesel

Sapatos

Rodovias

Automação

Fumo

Couro

Máquinas agrícolas

Vinho

Arroz

2º maior em móveis, 
produtos de metal, máquinas 
e equipamentos.



da produção 
científica do país

11,5% 

141 Instituições de 
Ensino Superior

43 Incubadoras

2º

maior

percentual de doutores na 
população e o 4º maior

em pós-doutorado

30
Instituições Científicas, 
Tecnológicas e de 
Inovação (ICTs)

+

+

+

Rio Grande
do Sul



16 Parques
Tecnológicos

Entre eles, dois dos melhores 
dos país. Estimulam a 

interação entre o talento em 
formação na academia e as 

empresas da região.



R$ 112,3 MILHÕES

INVESTIMENTOS DO ESTADO
PARA A INOVAÇÃO - AVANÇAR

ATÉ 2022

Lançado em 30/09/2021  



Lançamento e ampliação de editais do INOVA RS, 
Techfuturo, TEC4B, Startup Lab e GAMERS

Consolidação do Campus da UERGS
e UERGS Digital

Editais do Inova Cluster Tecnológicos e Redes 
Inovadoras de Tecnológias Estratégicas (RITEs)

Avançar na Inovação

R$ 43,26 milhões
SICT

R$ 54 milhões
FAPERGS

R$ 15 milhões

UERGS



INOVA RS

R$ 14,6 milhões
GAME RS

R$ 2,48 milhões
TEC4B

R$ 4,2 milhões

Clusters Tec.

R$ 24 milhões

UERGS
R$ 15 milhões

STARTUP LAB

R$ 1,38 milhão

TECHFUTURO

R$ 20,6 milhões

RITES

R$ 30 milhões

Avançar na Inovação



E qual é o
RETORNO PRÁTICO

dos investimentos?



▪ Crescimento da economia;

▪ Bem-estar e qualidade de vida;

▪ Geração de empregos;

▪ Desenvolvimento regional;

▪ Efeitos de longo prazo;

▪ Reconhecimento internacional;

▪ Impactos sistêmicos na sociedade.



R$ 12 MILHÕES

▪ Editais de seleção pública para investimento em 

projetos prioritários de inovação dos 8 ecossistemas 

regionais;

▪ Estimular parcerias entre ICTs, Empresas, Poder 

Público e Sociedade;

▪ Desenvolver e estimular soluções inovadoras com 

impacto nas áreas estratégicas.

R$ 2,6 MILHÕES

Em editais de projetos
R$ 4 milhões | 2021
R$ 8 milhões | 2022

Em edital de gestores de inovação



8 ecossistemas regionais de 
inovação.

61 municípios participantes.

349 profissionais envolvidos.

230 entidades engajadas.

30 projetos estratégicos em 
desenvolvimento.





▪ UNIJUÍ + Hidroenergia e Engenharia de Automação, 

Fidene, Faculdade de Horizontina (FAHOR).
Produção de Biogás e sua utilização em geração distribuída no 
conceito de smartgrids: perspectivas e desafios para a Região 
Noroeste e Missões.

▪ Universidade de Caxias do Sul (UCS) + SEBRAE, Instituto 

Hélice e Sociedade Educacional Santa Rita (FSG).
Sistema de coleta de dados por dispositivos IoT (sensoriamento) 
para cidades inteligentes.

▪ Faculdade de Horizontina (FAHOR) + URI (Campus Santo 

Ângelo), Siltec Implementos Agrícolas, Leneatto 

Engenharia, Mira Labs, Fockink Indústria Elétrica.
Estruturação da demanda e oferta de serviços de suporte a 
inovação na cadeia da indústria eletrometalmecânica da região 
Noroeste Missões do RS.

▪ SETREM + Acobio, UERGS, COOPATRIGO, Embrapa.
Rede de controle biológico da Região Noroeste e Missões do Rio 
Grande do Sul.

Exemplos de projetos em andamento



▪ Apoiar projetos de inovação em áreas 
estratégicas das tecnologias 
portadoras de futuro;

▪ Foco na evolução tecnológica da 
matriz econômica, com projetos de 
maior escala e de maior maturidade 
tecnológica.

R$ 9,8 milhões | 2021
R$ 10,8 milhões | 2022

R$ 20,6 MILHÕES



Exemplos de projetos em andamento

▪ UFSM - Campus Frederico Westphalen + 
Cooperativa dos Produtores Rurais da Agricultura 
Familiar de Frederico Westphalen (COOPRAFF)

Digitalização do Processo de Formalização de 
Agroindústrias e Rastreabilidade de Produtos de Origem 
Animal.

▪ UFSM - Campus Santa Maria + DUO Engenharia 
Criativa

Desenvolvimento de estratégias de sobrealimentação de 
motores movidos a hidrogênio verde para 
descarbonização do setor agrícola.

▪ Feevale + Conectare - Clínica de Neuropsicologia, 
Consultoria e Treinamento

Aprimoramento e validação de um jogo digital para a 
estimulação das funções executivas no contexto escolar.

▪ Univates + Launer Química
Desenvolvimento de bioprodutos a partir de resíduos 
agroindustriais para aplicação como suplementos na 
nutrição animal.



EM 2021

R$ 4,2 MILHÕES

▪ Aporte para criação de uma rede de 
espaços colaborativos - Living Labs 
estruturados - para aplicação e teste de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação;

▪ Evolução e desenvolvimento de produtos 
e serviços inovadores, por organizações 
públicas e/ou privadas;

▪ Implantação de 04 (quatro) Living Labs.
Living lab, ou laboratórios vivos, são espaços 
– físicos ou virtuais – onde, com a 
colaboração de empresas, governo, 
instituições de ensino e usuários, acontece 
um processo colaborativo para a criação, 
prototipagem, validação e teste de novas 
soluções em contextos reais.



▪ UFSM + Auftek Tecnologia, Defii, Faço Minha 
Parte, Fox IoT Soluções em Equipamentos e 
Engenharia, G2W Sistemas Eletrônicos, Horty, 
Megasoftware Soluções em Informática, Zeit 
Portabilidade Serviços de Análise Química, 
Universidade Franciscana - UFN:

Living Lab: desenvolvimento de Tecnologias Digitais 
e de Comunicação para o Agronegócio e Cidades 
Inteligentes.

▪ Unijuí + I-Convergence Soluções em TI, Nuvoni 
Softwares:

Smart LiveLab: Espaço Colaborativo de Inovação 
Tecnológica para fomentar o desenvolvimento 
econômico social da Macrorregião Noroeste e 
Missões.

▪ UNISC + Univates, Associação dos Municípios 
do Vale do Rio Pardo, Associação das 
Empresas de Tecnologia da Informação dos 
Vales do Rio Pardo e Taquari (ATI Vales), Imply 
Tecnologia Eletrônica, Interact Solutions:

Living Vales - Ambientes para promoção, qualificação 
e desenvolvimento de projetos em gestão estratégica 
de dados na Região dos Vales.



▪ Programa tem foco na inovação aberta, 
promovendo a conexão entre setores da 
economia consolidados e startups do Rio 
Grande do Sul.

Em editais para construção de rede de 
startups em 2022.

R$ 1,7 MILHÃO



R$ 375 MIL EM 2022 em editais de capacitação

R$ 943 MIL EM 2022 em editais de projetos

R$ 1,3 MILHÃO

▪ Projeto que visa ao desenvolvimento 
da indústria gaúcha de Games.



9 CLUSTERS TECNOLÓGICOS

R$ 24 MILHÕES

▪ 1 - Suplementos e bioprodutos derivados 
de fontes alternativas para o bem-estar 
animal.  

▪ 2 - Cluster GameRS: cluster de jogos 
digitais do estado do Rio Grande do Sul.  

▪ 3 - Cluster de desenvolvimento de 
produtos e serviços aplicados à agricultura 
inovadora e sustentável.  

▪ 4 - Manufatura avançada utilizando 
materiais compostos polímeros nano-
carregados e biopolímeros para vasos de 
pressão.

▪ 5 - Cluster tecnológico gaúcho de edição 
gênica.  



9 CLUSTERS TECNOLÓGICOS

R$ 24 MILHÕES

▪ 6 - Centro de Agrotecnologia e Inovação 
do pampa.

▪ 7 - Cluster Mempoa: membranas e 
processos oxidativos avançados para 
degradação de contaminantes 
emergentes. 

▪ 8 - Desenvolvimento de materiais 
avançados sustentáveis empregando 
resíduos industriais e suas aplicações 
tecnológicas e ambientais.

▪ 9 - Cluster de empresas que utilizam 
tecnologias digitais para implementação 
de sistemas circulares em cidades 
inteligentes.



R$ 30 MILHÕES

RITES - REDES 
INOVADORAS DE 
TECNOLOGIAS 
ESTRATÉGICAS DO 
RIO GRANDE DO SUL
(14 RITES)

● Rede Gaúcha de Genômica Aplicada à 
Saúde;

● Rede Gaúcha para Captura e Valorização 
de CO2 ;

● Rede de Inteligência Artificial Ética e 
Segura;

● Implantação da estrutura para o 
desenvolvimento de Imunoterápicos para 
câncer e infecções virais;

● Rede de Inovação e Tecnologias em 
Química Aplicada à Qualidade de Vida -
Rede Inova-Vida RS;



R$ 30 MILHÕES

RITES - REDES 
INOVADORAS DE 
TECNOLOGIAS 
ESTRATÉGICAS DO 
RIO GRANDE DO SUL
(14 RITES)

● CIARS - Inteligência Artificial aplicada à Saúde.

● Materiais Nanoestruturados para otimização 
do processo de pirólise de biomassa para 
geração de energia e produtos para o 
agronegócio.

● Rede FiBRA-RS: Fisiopatologia e Biotécnicas 
da Reprodução Animal.

● Agropecuária de Baixo Carbono e Adaptada 
às Mudanças Climáticas  no Rio Grande do 
Sul.

● Interferência por RNA e inteligência artificial: 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras 
para proteção de plantas.



R$ 30 MILHÕES

RITES - REDES 
INOVADORAS DE 
TECNOLOGIAS 
ESTRATÉGICAS DO 
RIO GRANDE DO SUL
(14 RITES)

● REIVAVET-RS - Rede de Inovação em Vacinas 
Veterinárias do Rio Grande do Sul.

● Estudos multidisciplinares de microbiomas 
em infecções respiratórias no Rio Grande do 
Sul: geração de ferramentas inovadoras para 
prognóstico de epidemiologia e 
desenvolvimento de novos fármacos;

● Desenvolvimento de Bioprocessos e 
Biotecnologia voltados à Indústria de 
Alimentos do Rio Grande do Sul;

● Rede Gaúcha para o desenvolvimento de 
processo de produção  formulação e validação 
em campo de bioinsumos agrícolas 
multifuncionais para substituição de insumos 
químicos.



▪ Editais para estimular a inovação em prol do 
desenvolvimento;

▪ Modernização e complementação de 
infraestrutura física e tecnológica para projetos 
de inovação;

▪ Estimular a ciência, tecnologia e inovação de 
excelência em áreas estratégicas, resultando na 
aceleração do desenvolvimento econômico e 
social do RS.

INOVA CLUSTERS
TECNOLÓGICOS

Redes inovadoras de 
tecnologias estratégicas

Investimentos

na FAPERGS

R$ 54 MILHÕES



Investimentos

na UERGS
• Modernização e inauguração da primeira 

sede própria;

• Consolidação do Campus Central da 
UERGS;

• Incorporação de tecnologias eficientes ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão.

R$ 15 MILHÕES



Alguns casos
NA PRÁTICA



CASO 1:
Pacto pela Inovação da
cidade de Porto Alegre





UM MOVIMENTO PARA A TRANSFORMAÇÃO 
DE PORTO ALEGRE PELA INOVAÇÃO



Metodologia do Pacto Alegre



GOVERNANÇA



GOVERNANÇA

A mesa do Pacto Alegre 

PAPEL DA MESA

✔Desafios

✔Prioridades

✔Objetivos Comuns

✔ Interação

✔Engajamento

✔Confiança











CASO 2:
PARQUE TECNOLÓGICO 

TECNOSINOS

ASSOCIAÇÃO 

PÓLO DE 

INFORMÁTICA

UNISINOS
PREFEITURA 

DE SÃO 

LEOPOLDO





Revista Fapesp, 

2014



HT – Micron: maior planta de 

Semicondutores do Hemisfério Sul.



Instituto Tecnológico de 
Semicondutores 



CHIP IoT
Primeiro chip
para IoT nacional



▪ Marco legal;

▪ Liderar a quádrupla hélice;

▪ Investir em talentos, na formação de quadros altamente 

capacitados para liderar a transformação;

▪ Construir parcerias estratégicas;

▪ E muito mais!

Como o prefeito pode acelerar a 
transformação inovadora na sua cidade?




