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RESUMO  

O litoral de São Paulo, com a descoberta de petróleo e gás nas camadas do pré-sal no litoral 
paulista pela Petrobrás, apresenta oportunidades singulares de novos negócios projetando 
profundas transformações nas atividades econômicas da região. Estão sendo instalados na 
região equipamentos que visam a induzir o empreendedorismo inovador e incrementar a base 
de ciência, tecnologia e inovação (C&T&I). O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de 
campo e desenvolver um modelo conceitual de centro de inovação aderente às políticas 
públicas de indução à inovação, num Município (Praia Grande) sem uma base tecnológica 
consolidada. A metodologia do trabalho foi estruturada nas seguintes fases: i) diagnóstico; ii) 
desenvolvimento do modelo conceitual de centro de inovação; iii) validação do modelo 
conceitual. Foram obtidos os perfis socioeconômico e técnico-científico do município, 
considerando sua inserção na região. Os perfis apontaram fragilidades no que tange à 
infraestrutura técnico-científica disponível; essas fragilidades foram confrontadas com as 
potencialidades identificadas proporcionadas pela inclusão de ambientes de inovação no 
planejamento estratégico do Município, de forma a demonstrar os benefícios que podem ser 
alcançados com a implantação do centro de inovação. O modelo conceitual para o centro de 
inovação foi elaborado e aponta oportunidades no que tange ao papel da interação entre 
centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e empresas, bem como, em consequência, 
o surgimento de novas atividades econômicas no município e no entorno, aproveitando-se das 
externalidades positivas do projeto. 
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1. INTRODUÇÃO  

O litoral de São Paulo com a descoberta de petróleo e gás nas camadas do pré-sal do mar do 
litoral paulista (bacia de Santos) pela Petrobrás, apresenta oportunidades singulares de novos 
negócios projetando profundas transformações no rol de atividades econômicas do litoral 
paulista, que hoje tem como atividades dinamizadoras de sua economia o turismo, a logística 
portuária, ora se modernizando, os serviços básicos e a construção civil. 

Surgem oportunidades, as quais devem estar alinhadas com a economia do conhecimento, 
envolvendo a articulação constante entre a universidade e centros de pesquisa, o poder 
público e atividade empresarial. 

Considerando a existência de políticas públicas consolidadas ao nível do governo estadual, 
operadas por meio da SDECTI (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação), a cidade de Praia Grande pode induzir a criação de uma dinâmica de 
modernização proporcionada pelos ambientes de inovação (no caso, as incubadoras 
tecnológicas e centros de inovação) e desenvolver instrumentos que possibilitem inseri-la 
como um lócus privilegiado de informações, alinhados aos conceitos de cidades inteligentes, 
com a adoção de sensores e transmissores desenvolvidos nos próprios ambientes. 

A questão subjacente ao trabalho, de característica teórica, mas com viés prático, insere-se na 
necessidade de estruturar um modelo que seja aderente ao desenvolvimento de políticas 
públicas de indução à inovação numa perspectiva local e num Município sem uma base 
tecnológica consolidada.  

 

2. REVISÃO NA LITERATURA  

Inicialmente, cabe conceituar o objeto do estudo perspectiva do trabalho, o termo inovação 
vem do latim innovare significando “fazer algo novo”, ou seja, inovação é identificar uma 
oportunidade, transformá-la em uma nova ideia e coloca-la em uso de forma mais ampla 
possível (TIDD, BESSANT & PAVIT, 2008). Entende-se que a inovação é originada de 
eventos fortuitos, todavia, resultado de processos articulados que envolvem gestão qualificada 
e especializada. Esses elementos são os fios condutores que nortearam a revisão na literatura, 
sendo a teoria sobre sistemas de inovação, os ambientes de inovação e a contextualização para 
o presente projeto. 

Sistemas e ambientes de inovação 

Dada o seu caráter transformador, tornou-se referência para o planejamento de políticas 
públicas, emergindo uma literatura de qualidade sobre as características de sistemas de 
inovação, baseado no conjunto de organizações, estrutura legal e processos de articulação 
entre os atores (LUNDVALL, BORRÁS, 2005). 

O estudo dos sistemas de inovação constitui uma referência para políticas públicas, foco em 
desenvolvimento socioeconômico, e visando a requalificação de espaços urbanos, em adição 
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para suportar o planejamento estratégico dos agentes diretamente envolvidos em atividades 
inovativas (NELSON, 1984). 

Especificamente, no caso brasileiro, onde existem três diferentes níveis de governo (federal, 
estadual e municipal), a discussão pode receber mais contribuições. Considerou-se a proposta 
de Damião (2009), que defende o conceito do desenvolvimento numa perspectiva local 
(município) e baseada em projetos específicos (ZOUAIN, DAMIÃO e CATHARINO, 2006).  

A discussão aponta para os estudos sobre Sistemas de Inovações Locais, os quais apresentam 
diretrizes e ações necessárias para tornar o ambiente de determinada localidade propício para 
o desenvolvimento de um cenário de empresas modernas, eficientes e socialmente 
responsáveis. 

Dada a repercussão do trabalho, adjetivou-se esses estudos de Escola Evolucionista ou Neo-
schumpeteriana, dado que ela  identifica a atividade inovativa como um processo de natureza 
evolucionário, que ocorre a partir da conjugação de fatores econômicos e institucionais. A 
abordagem evolucionária enfatiza a importância da variedade e da diversidade tecnológicas e 
das formas em que a variedade se traduz em oportunidades e resultados tecnológicos (OCDE, 
2004).  

Como características da abordagem evolucionista podem ser citadas: i) a aceitação do 
desequilíbrio como elemento comum da dinâmica econômica, dado que existem estímulos 
para que os atores provoquem mudanças; ii) a racionalidade com incerteza, visto a 
impossibilidade de conhecer todos os aspectos sob determinado tema e a maneira fragmentada 
que os problemas se apresentam; iii) a busca e seleção de novas tecnologias, responsável pela 
introdução de  novas tecnologias e o aprimoramento dos processos (ALMEIDA, 2003). 

Borrás (2004), por sua vez, estuda o sistema de inovação europeu e observa a sua 
constituição, essencialmente composta por dois elementos: i) uma estrutura de produção, 
relacionada à indústria e à dinâmica produtiva; ii) um conjunto de instituições (arcabouço 
institucional) socioeconômicas e políticas numa determinada localidade. É importante frisar 
que na visão de Borrás (2004) as instituições possuem três funções genéricas na economia: 
reduzir incertezas, gerenciar conflitos e operações e prover incentivos. Também, aprofunda o 
estudo das instituições, segregando-as em dois grupos: um conjunto de instituições formais 
composto por regras e arranjos organizacionais e uma parte informal construída pelas 
interações dos atores que geram regras implícitas. 

A contribuição de Edquist (2004) preconiza que as organizações básicas que compõem os 
sistemas de inovação são as empresas, consideradas o lócus da atividade inovativa; as 
organizações científicas e tecnológicas, responsáveis pelo desenvolvimento do conhecimento 
básico e também pela formação de recursos humanos; as organizações de fomento, em suas 
mais diversas configurações; o capital empreendedor (venture capital, seed money, business 

angels, entre outros). De forma similar, a Borrás (2004), acredita que as instituições 
representam as normas, diretrizes e regulamentos e os procedimentos formais e informais 
vigentes no contexto das operações do sistema de inovação. Já as chamadas interações entre 
os atores referem-se ao conjunto dos relacionamentos inerentes ao processo inovativo, que 
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podem ser de mercado (quando envolvem relações de compra e venda), extra mercado 
(quando não envolvem relações diretas de compra e venda) e, ainda, entre as organizacionais 
de apoio ou institucionais (vide Figura 1). No último sentido, ganham destaque as 
especificidades locais, como a natureza e o perfil das organizações, entendidas como atores do 
processo de inovação; as características das interações entre os elementos que compõem os 
subsistemas de inovação; as instituições, que suportam e norteiam as interações inerentes às 
atividades inovativa.  

No que tange à finalidade, a análise do sistema de inovação pode centrar-se nos resultados e 
implicações relacionadas, em termos, por exemplo, da criação/geração de produto, emprego e 
renda, ou, ainda, nos elementos determinantes dos sistemas de inovação, que constituem os 
condicionantes do desempenho. 

 

Figura 1: Sistema de inovação: referências analíticas.   

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Edquist (2004). 

Determinantes dos sistemas de inovação 

A análise dos determinantes dos sistemas de inovação consiste na perspectiva mais relevante 
para a pesquisa, como também para as políticas públicas, que buscam o desenvolvimento 
socioeconômico por meio da dinamização da atividade inovativa. Isso ocorre, sobretudo, pelo 
reconhecimento de que a atividade inovativa, especialmente nas áreas de fronteira do 
conhecimento, são processos de complexidade crescente, de natureza multidisciplinar, que 
dependem de políticas sistêmicas e cooperação.  
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Nessa perspectiva de análise, são consideradas as atividades do sistema de inovação e as suas 
funções (representadas pelos subconjuntos de atividades básicas operadas pelos atores do 
sistema) que se constituem elementos interdependentes e característicos da eficácia e 
qualidade dos sistemas (BORRAS, 2004).  Entre as atividades básicas do sistema, destacam-
se: a pesquisa científica e tecnológica; o desenvolvimento de processos e de produtos; além da 
formação de recursos humanos (LIU & WHITE, 2000). Já, entre as funções básicas do 
sistema, destacam-se a produção, difusão e exploração das inovações. 

Edquist (2004), em suas análises sobre sistemas de inovação, aponta nove características 
comuns nas abordagens, conforme apresentadas na Figura 2. 

Como características principais, podem ser enfatizadas a necessidade de abordagens com 
visão ampla e não limitada a uma única disciplina; a presença da abordagem evolucionária, 
evidenciada pelo processo contínuo de inovação e aprendizagem que ocorre entre os agentes. 
No que tange à visão sistêmica, esta se consolida nos aspectos da não linearidade e 
interdependência entre os atores, como também nas abordagens das relações de causa e efeito, 
apresentando um aspecto não científico. Nas análises sobre sistemas de inovação, também 
prevalece uma visão baseada nos aspectos de difusão tecnológica e uma ênfase no papel das 
instituições a fim de determinar os diferentes níveis de sucesso dos países.  

Figura 2: Características em abordagens de sistema de inovação. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Edquist (2004) 

Considerando esse referencial, os sistemas de inovação podem ser analisados com base nos 
seus níveis de maturidade, que são representados pelo nível de articulação entre os 
componentes do sistema e pela importância da atividade inovadora para o dinamismo 
econômico (NELSON, 1993).  Assim, quanto maior o dinamismo da relação entre os 
subsistemas científico e tecnológico, financeiro, educacional e sistema produtivo, maior o 
nível de articulação do sistema; quanto maior a participação dos produtos de base intensivos 
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em tecnologia na produção, maior a importância da atividade inovadora para o dinamismo 
econômico.  

Nesta perspectiva, a composição de um sistema de inovação prevê a existência de 
organizações, instituições e articulações; as organizações são determinadas pela identificação 
local de organismos acadêmicos, empresas, institutos, entidades do terceiro setor e o poder 
público; as instituições devem ser entendidas como um conjunto de normas e regramentos, 
portanto referem-se aos institutos legais que balizam as relações entre as organizações, 
envolvendo as políticas públicas; e as articulações evidenciam as relações que permitem 
inclusive o enquadramento e reflexões sobre o conjunto de normas, regras e apoios 
promovidos pelo poder público.  

Reforça-se que a articulação é fundamental para o sucesso de localidades inovadoras, ainda 
mais, em projetos transformadores ela passa pela leitura das demandas das organizações e a 
posterior alimentação de um conjunto de sugestões para a autoconstrução dos regramentos da 
mesma. Genuinamente um processo de construção conjunta, pois demanda a participação 
constante dos envolvidos, sobressaindo-se o poder público que é o legítimo indutor de 
políticas que beneficiam a população. 

Ambientes de inovação como solução 

Os ambientes de inovação são instrumentos importantes para acelerar o desenvolvimento 
científico e tecnológico (catching up). Tornam-se referências para a promoção de articulação 
entre os centros geradores de conhecimento, o poder público e base produtiva, conformando 
os componentes de sistemas de inovação. 

Dada a dinâmica da sociedade, a inovação não pode ser observada de uma maneira linear, 
carente de uma abordagem sistêmica (FREEMAN, 1995), considerando que o processo de 
inovação é essencialmente de natureza interativa, na qual os aspectos técnicos mantém sua 
relevância, mas, que os fundamentos são de característica social (LUNDVALL, 1992), desta 
forma, depreende-se que a inovação é resultado de um processo de aprendizado coletivo e 
evolucionário.  

Nessa vertente, fica latente a importância da proximidade, como condição propiciadora para a 
articulação, fortalecendo a viabilidade de modelos ternários (ETZKOWITZ, 2008), os quais 
são caracterizados pelos diferentes papéis de organização, considerando os processos de 
criação, propriedade, indução e aplicação dos conhecimentos. Os modelos ternários envolvem 
o governo, academia e negócios e são demandados por uma abordagem dinâmica nos quais os 
papéis são flexíveis, alternados e dependentes de articulação. 

A organização de ambientes é uma resposta eficiente à promoção da inovação, sendo os 
Centros de Inovação Tecnológica considerados iniciativas importantes para disseminar a 
cultura de inovação numa perspectiva territorial e adequada às potencialidades econômicas 
das diferentes regiões, visto que estimula um fluxo contínuo de demanda e oferta de novos 
conhecimentos e aceleram a curva de aprendizado pela lógica da proximidade, a qual 
proporciona a troca de conhecimentos tácitos. 
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Os Centros de Inovação Tecnológica 

Considerando a abordagem feita, com relação a incrementar a cultura de inovação tecnológica 
nas regiões como forma de fortalecer a base produtiva, o foco deste trabalho reside na 
iniciativa na cidade de Praia Grande, estimulada por política pública estadual voltada aos 
ambientes de inovação. Sendo assim, no interesse desta pesquisa, caracteriza-se como centro 

de inovação um “empreendimento que concentra, integra e oferece um conjunto de 
mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação tecnológica das empresas, 
constituindo-se, também, em espaço de interação empresarial-acadêmica para o 
desenvolvimento de setores econômicos”, conforme estabelecido no inciso III do Artigo 2o do 
Decreto 60.286 de 25/03/2014 – Estado de São Paulo, Decreto este que institui e regulamenta 
o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação – SPAI, política pública estadual que integra 
todos os arranjos e sistemas voltados ao estímulo à inovação tecnológica no Estado (parques 
tecnológicos, incubadoras de empresas, centros de inovação e núcleos de inovação 
tecnológica). 

3. MÉTODO E ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

Sob o ponto de vista do delineamento da pesquisa, este trabalho espelha os resultados de um 
estudo de campo. De acordo com Gil (1999) “os estudos de campo procuram muito mais o 
aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características da população 
segundo determinadas variáveis”. Dadas as características desta pesquisa, o estudo de campo 
se apresenta como mais flexível, permitindo que os objetivos possam ser revistos ou 
reformulados durante todo o seu desenvolvimento. 

Com relação à estratégia de pesquisa, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa-ação, 
considerando que, conforme Thiollent (2002), “a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social 
com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com 
a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo”.  

Sendo assim, o desenvolvimento da pesquisa foi estruturado nas seguintes fases: i) 
diagnóstico - sendo utilizadas as bases de informações disponíveis para traçar o perfil 
socioeconômico e técnico-científico do Município; ii) desenvolvimento do modelo conceitual 
de centro de inovação – considerando como base a orientação contida no Decreto n. 60.286, 
de 25/03/2014, do Governo de Estado de São Paulo, propor modelo de pessoa jurídica, o 
modelo de gestão e a estrutura de governança; iii) validação do modelo conceitual – 
desenvolver o processo de validação do modelo conceitual. 

 

4. RESULTADOS 

Perfis socioeconômico e técnico-científico do município 

Na primeira fase da pesquisa, foram obtidos os perfis socioeconômico e técnico-científico do 
município, considerando sua inserção na região.  
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Com relação aos aspectos socioeconômicos, destacam-se como resultados, na Tabela 01, os 
dados para cada setor, a sua posição no ranking de empregos, a empregabilidade em números 
e valor percentual, bem como, a massa salarial em valor e percentual.  
 

Tabela 01 – Quantidade de Empregos e Massa Salarial por Setor –  

Município de Praia Grande – Ano 2014 

Rank 
 

IBGE Setor / Ano 2013 Emprego % EE(*) R$ - Massa 
Salarial (**) 

%MS(***) 

1 Serviços 15.580 35 274.485.144 29 
2 Comércio 13.471 31 223.469.555 24 
3 Administração Pública 9.680 22 353.061.066 37 
4 Construção Civil 3.313 8 61.429.019 6 
5 Indústria de Transformação 1.592 4 29.219.428 3 
6 Serviços Industriais de 

Utilidade publica 
294 1 9.152.961 1 

7 Agropecuária, extração 
vegetal, caça e pesca 

4 0 53.695 0,1 

8 Extração Mineral 0 0 0 0 
 Total 43.934  950.870.868 100 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
(*) Percentual do Emprego 
(**) Massa Salarial em reais 12 meses: valores de 2014 
(***) Percentual da Massa Salarial 
 
Observa-se que, a partir dos resultados obtidos, os serviços, o comércio e a administração 
pública são os setores predominantes no estoque de empregos do município totalizando juntos 
88% do total de empregos. Os doze por cento restantes são contemplados pelos setores que 
vão da construção civil até à extração mineral. Os dez setores mais representativos da 
indústria em Praia Grande são da indústria tradicional (baixa intensidade tecnológica na 
classificação da OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e 
comportam 70,5% do emprego total da indústria. As primeiras quatro indústrias que são, pela 
ordem, alimentos (14,1%), construção civil (12,2%), esquadrias de metal (11,5%) e gelados 
comestíveis (9,2%) comportam 47% do emprego total. Depreende-se que o estoque de 
empregos é altamente concentrado e inserido no contexto de empresas com baixa intensidade 
tecnológica.  
Com relação ao perfil técnico-científico do município, a análise sobre o perfil da população 
(tabela 2) evidencia que somente 11,5% possui superior completo e que desta população 
apenas 16% possui algum tipo de pós graduação, na qual as atividades de pesquisa e 
desenvolvimento são desenvolvidas. 

Fica latente, a lógica de um equipamento que estimule o desenvolvimento de atividades de 
pesquisa e desenvolvimento na cidade, num primeiro momento com a atração de 
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pesquisadores para as atividades de pesquisa e com efeitos de sinergia para a formação de 
profissionais da própria cidade. 

Tabela 02 - Quantidade de trabalhadores por grau de instrução – Município de Praia 

Grande – Ano 2013. 

Grau de Instrução Quantidade % 

Analfabeto  69 0,16 

Até o 5º ano Incompleto do Fundamental  783 1,78 

5º ano Completo do Fundamental  996 2,27 

Do 6º ao 9º ano Incompleto do Fundamental  2.610 5,94 

Fundamental Incompleto  0 0 

Fundamental Completo  6.817 15,52 

Médio Incompleto  3.701 8,42 

Médio Completo  22.906 52,14 

Superior Incompleto  984 2,24 

Superior Completo  4.261 9,7 

Mestrado Completo  787 1,79 

Doutorado Completo  20 0,05 

Total  43.934 
 

Fonte: RAIS 2013. Elaboração: FIESP – Departamento de Ação Regional. Consultado em 

Outubro de 2014. 

 

Análise dos resultados do estudo de campo e recomendações 

A viabilidade do projeto do Centro de Inovação de Praia Grande, pelas características da 
Região Metropolitana da Baixada Santista, precisa considerar a dinâmica do contexto 
regional, pois outros ambientes de inovação estão em projeto ou sendo implantados em 
municípios próximos. Existem iniciativas tais como os projetos dos municípios de Guarujá e 
Cubatão, apontando assim para a oportunidade de se buscar complementaridades. No caso de 
Santos, considerando que o Parque Tecnológico em implantação naquela cidade é 
caracterizado por disseminação no tecido urbano, também existem oportunidades de 
complementaridade com o Centro de Inovação de Praia Grande. 
Possíveis parcerias com instituições de ensino superior, considerando-se as instituições em 
nível regional, dependem da capacidade de articulação dos responsáveis pelo projeto do 
Centro de Inovação de Praia Grande. Porém, mais do que a capacidade de articulação, o 
projeto deve estabelecer foco de atuação que represente potencial de atratividade para tais 
instituições. Se não for possível encontrar um importante diferencial tecnológico para atração 
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de laboratórios e centros de pesquisa, pelo menos um potencial de desenvolvimento social e 
econômico pode ser utilizado para atração de projetos de extensão das universidades. 
Um ponto positivo a ser considerado é a articulação já existente da Prefeitura de Praia Grande 
com o SENAI-SP de Santos, com a oferta, em 2014, de 14 cursos profissionalizantes, 
totalizando mais de 500 vagas.  
Recomenda-se a adoção de uma estratégia de nicho, em que o projeto de Praia Grande 
apresente atratividade para futuras instituições âncoras, bem como efetividade para o 
desenvolvimento sócio econômico local e regional.  Além da FATEC Praia Grande, especial 
atenção deve ser dada ao IFSP-Cubatão – Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
de São Paulo campus Cubatão, pela oportunidade de poder beneficiar Praia Grande e também 
aquele município, pela possibilidade de dotar o projeto do Centro de Inovação de Praia 
Grande de um escopo regional.  
Com relação a um possível enfoque regional, o projeto de Praia Grande poderá beneficiar 
também os municípios mais ao sul da Região Metropolitana da Baixada Santista: Mongaguá, 
Itanhaém e Peruíbe, que possuem poucas ou mesmo nenhuma instituição de ensino superior.  
Com relação ao desenvolvimento local de Praia Grande, o sucesso do projeto depende ainda 
de sua inserção e integração com as demais políticas locais de desenvolvimento sócio–
econômico, como o foco na formação profissional e no estímulo ao desenvolvimento de 
empresas do setor de tecnologia da informação no município, para as quais o Centro de 
Inovação poderá contribuir, mesmo sem a existência de laboratórios e serviços técnicos muito 
sofisticados ou caros. Para isto, a presença de incubadora de empresas e de centro de 
treinamento é necessária. A cidade pode aproveitar a dinâmica criada pelos ambientes de 
inovação para desenvolver instrumentos que possibilitem inseri-la como um lócus 
privilegiado de informações, alinhados aos conceitos de cidades inteligentes, com a adoção de 
sensores e transmissores desenvolvidos nos próprios ambientes. 

 

Demanda e oferta relacionadas ao acesso à Ciência, Tecnologia e Inovação 

Atualmente existe uma demanda latente por acesso à Ciência, Tecnologia e Inovação na 
região, considerando, a partir do estudo de campo, os seguintes aspectos: atração de entidades 
que promovam a pesquisa aplicada e apoiem o desenvolvimento e a atração de empresas para 
a região; formação de mão de obra especializada e forte desenvolvimento de ações em prol do 
empreendedorismo inovador. Os elementos destacados a seguir consistem, portanto, em 
importantes justificativas para a implantação do Centro de Inovação na cidade: 

• Número reduzido de instituições de ensino em Praia Grande na área de foco de atuação 
(tecnologia da informação) do Centro de Inovação;  

• A inexistência de centros de pesquisa, laboratórios e outras infraestruturas do 
conhecimento que possam apoiar o desenvolvimento de empresas limita a capacidade de 
adensamento da base de C&T&I, no município; 

• A falta de mão de obra especializada, e a ausência de centros de formação e treinamento 
para a mão de obra local; 
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• A ausência de apoio e estímulo ao empreendedorismo criativo e inovador como forma de 
incrementar a competitividade do município e melhorar a qualidade de vida de sua 
população. 

 
Modelo conceitual para o Centro de Inovação de Praia Grande 
 
O modelo conceitual para o centro de inovação foi elaborado e aponta oportunidades no que 
tange ao papel da interação entre centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e 
empresas, bem como, em consequência, o surgimento de novas atividades econômicas, no 
município e no entorno, aproveitando-se das externalidades positivas do projeto. 
 

Figura 3: Arquitetura para o Centro de Inovação da Praia Grande 

 

Fonte: criação dos autores. 

 

Para fazer frente a estes desafios foi concebida uma estrutura a qual envolve os diferentes 
atores e proposta de valor do projeto, retratados na figura 3. Inicialmente, dada a característica 
do Município, entende-se que um Centro de Inovação possa atender as necessidades mais 
latentes e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma cultura de inovação.  
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Desta forma, a iniciativa deve abrigar espaços para o desenvolvimento de novas empresas, 
apoiando a Incubadora Tecnológica e empresas startups em outras modalidades, fortalecendo 
o surgimento de empresas inovadoras. Também, o trabalho colaborativo com espaço para 
coworking, envolvendo inclusive representantes das entidades demandantes e interação 
constante com os núcleos de pesquisa setoriais. 
O modelo conceitual proposto foi elaborado tomando por base três pilares, a saber: (i) 
existência dos atores envolvidos com as atividades de base tecnológica (instituições de ensino 
e pesquisa, iniciativa privada e agentes públicos); (ii) forma de inserção e de harmonização do 
Centro de Inovação com o meio urbano; e (iii) a análise da demanda e oferta alinhada com o 
perfil das atividades acadêmicas e econômicas. 
O destaque para o novo empreendimento deve-se à capacidade de captação de empresas 
âncoras para a operação do Centro de Inovação. As empresas atualmente instaladas no 
município serão contempladas pelo Centro de Inovação como empresas parceiras. 
No médio prazo, o Centro de Inovação poderá articular a instalação de laboratórios e centros 
de pesquisa e desenvolvimento empresariais no município de Praia Grande. A extensa área 
física contínua para a instalação de empresas em Praia Grande também oferece potencial para 
uma futura evolução para um Parque Tecnológico, do qual o Centro de Inovação seria a etapa 
inicial. 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 

Ambiente construído para abrigar empresas nascentes intensivas em conhecimento 
tecnológico, isto é, empresas que têm no conhecimento a principal matéria-prima, e para as 
quais oferece infraestrutura física, tecnológica e de gestão, durante as etapas de 
desenvolvimento do seu negócio. A incubação da empresa nascente poderá ocorrer em duas 
modalidades distintas. A de empresa residente, quando a empresa nascente instala-se no 
espaço físico interno à incubadora, dispondo de toda infraestrutura física e de serviços 
tecnológicos e de gestão ofertados; e a de empresa não residente, quando a empresa incubada 
não se encontra fisicamente instalada no espaço da incubadora, mas conta com suporte, 
participa e aproveita, à distância, dos serviços e apoios oferecidos pela incubadora, com 
exceção da infraestrutura física. 
Importante destacar que quer a empresa nascente seja residente ou não está no escopo de 
ações da incubadora ao longo do processo de incubação atingir os seguintes objetivos: 

• Promover o desenvolvimento da empresa incubada nos aspectos relacionados à 
inovação e gestão empresarial; 

• Apoiar a criação e consolidação de empreendimentos com conteúdo tecnológico e 
de inovação, facilitando a transformação de projetos em novos produtos, processos 
ou serviços especializados para o mercado; 

• Propiciar às empresas incubadas condições favoráveis de trabalho para o 
desenvolvimento de seus projetos em ambientes dinâmicos; 

• Facilitar a aproximação das empresas incubadas com instituições de educação, 
pesquisa, tecnologia e desenvolvimento institucional, bem como a interação com 
instituições financeiras e de fomento. 
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Os objetivos aqui elencados são definidos tomando por base a infraestrutura física, 
tecnológica e de gestão disponibilizada à empresa nascente. Abaixo são apresentados alguns 
exemplos: 

• Infraestrutura Física: além do espaço físico para a instalação de escritórios ou 
laboratórios, as incubadoras agregam na infraestrutura física: energia, água, tratamento 
de esgotos, informática e internet, salas para reuniões e treinamento, auditórios, áreas 
para demonstração de produtos e serviços, instalações administrativas.  

• Infraestrutura Tecnológica: Insere-se na forma de serviços técnicos especializados, 
disponibilizados na forma de ensaios, testes, e análises prestados ao incubado em 
geral, tais como: Consultoria técnica em engenharia; certificação de conformidade; 
emissão de laudos e perícias técnicas; qualificação de protótipos; serviços laboratoriais 
de aferição, calibração, dosagens, determinações e testes de desempenho para 
qualificação de produtos e processos de interesse do incubado;  

• Infraestrutura de Gestão: serviços nas áreas contábil e financeira; competências 
empresariais; marketing estratégico entre outros serviços. 

Pelo exposto ter um projeto incubado, significa ter um empreendimento com grande potencial 
de sucesso, que se desenvolve num ambiente propício para que se estabeleça fortalecido no 
seu respectivo mercado. Esta linha de pensamento está fundamentada em duas premissas. De 
um lado os apoios suprem as fragilidades tecnológicas e de gestão, e do outro, o 
empreendedor pode se dedicar mais ao seu projeto. 

Novos produtos e Serviços 

O Centro de Inovação deve ser a âncora para estimular a oferta de novos produtos e serviços 
desenvolvidos pela base de Ciência, Tecnologia e Inovação a ser implantada em Praia Grande, 
tais como: Núcleos de Inovação Tecnológica; serviços técnicos especializados; laboratórios 
para testes; projetos conjuntos entre universidades e empresas; serviço de apoio para projetos 
de fomento; empresas juniores; novos grupos de pesquisa; encaminhamento de estudantes 
para estágios em empresas. 

Empresas startups 
Assim, com a perspectiva de um maior adensamento e diversificação das cadeias produtivas 
do município de Praia Grande, que com este projeto passa a ser um dos polos de 
desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, o ambiente para o 
desenvolvimento de startups no município fica bastante favorecido.  A implantação da 
incubadora de empresas de Praia Grande tem papel fundamental neste processo. 
O desenvolvimento de novas empresas tem como foco as vertentes de desenvolvimento 
econômico do município, conforme estratégias estabelecidas, a saber: turismo; logística; 
tecnologias de informação. 
Os novos negócios na área de turismo, por exemplo, podem desenvolver serviços com vistas 
ao potencial do processo de renovação da orla, desenvolvido pela Prefeitura, a atração de um 
novo público focado no turismo de negócios, além do desafio de melhor explorar o potencial 
de consumo do turismo relacionado às colônias de férias.   
Os novos negócios na área de logística terão um ambiente promissor com o rápido 
crescimento deste setor previsto para nos próximos anos. A articulação com empresas de 
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maior porte auxiliará na identificação de oportunidades a serem exploradas, bem como na 
inserção de startups no mercado. 
As startups da área de tecnologia de informação se beneficiarão do caráter transversal nos 
demais setores econômicos. Um número maior de empreendedores poderá ser apoiado pelo 
Centro de Inovação pela possibilidade de incubação não residente, bem como pela 
disponibilização de espaços de coworking. 
Concursos de projetos e um trabalho de animação e prospecção junto aos alunos e 
professores das instituições de ensino superior e técnico serão relevantes. 

Geração de Inovações 

Conforme apontado no mapeamento da base de Ciência e Tecnologia existente no Município 
de Praia Grande, a base científica e tecnológica nas instituições acadêmicas do Município de 
Praia Grande é incipiente e está ainda num processo de desenvolvimento. 
Não foram identificados nos centros acadêmicos locais, programas unindo ciência, tecnologia 
e inovação em produtos ou processos a partir de estudos e pesquisas básicas. Tampouco 
existem nas instituições locais, atividades laboratoriais de pesquisa e desenvolvimento para se 
absorver e tratar de forma eficiente tecnologias de fronteira e, a partir delas, modificar e gerar 
novos conhecimentos científicos e tecnológicos, orientados para o mercado. 
É provável que isto aconteça dado que as instituições acadêmicas locais não se caracterizam 
como instituições de ciência e tecnologia, e daí as atividades de pesquisa e desenvolvimento 
inexistem ou são insignificantes, e a formação de capital humano se restringe à sala de aula, 
pela transmissão do conhecimento disponível. 
Nessa perspectiva, reforça-se a importância de políticas públicas inovadoras, implícitas nas 
práticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para fomentar a base de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, e assim desencadear no município de Praia Grande uma cultura de 
inovação, em sintonia com o mercado e com sólida visão de futuro. 

Qualificação das Instituições de Ensino e Pesquisa 

Com o advento do Centro de Inovação de Praia Grande, a expectativa é que as instituições 
acadêmicas locais/regionais sejam estimuladas a qualificar professores, a se aproximar das 
empresas locais ou mesmo a atrair interesse de empresas regionais, a possibilitar aos jovens 
universitários buscar cursos voltados para as áreas de vocação do município. 
Esta nova estratégia das instituições acadêmicas, na região, em parte, pode resultar em melhor 
aproveitamento dos benefícios de políticas públicas, sobretudo no Estado de São Paulo, como 
no caso, por exemplo, do decreto 60.286 de 25 de março de 2014, da Rede Paulista de Centros 
de Inovação Tecnológica (RPCITec) e a Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica 
(RPNIT). Por meio desta política pública, o Município de Praia Grande, em razão das 
fragilidades científicas e tecnológicas locais, poderá, para suportar os propósitos do 
desenvolvimento sustentável do município, no contexto do Centro de Inovação, obter apoios 
do Estado no tocante a: operar laboratórios de desenvolvimento tecnológico; usufruir de 
serviços de apoio tecnológico; usufruir de serviços de certificação de qualidade; entre outros 
benefícios que envolvam as disponibilidades do Estado de São Paulo. 
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Esta mudança de status, que passa pela qualificação da academia está entre os grandes 
benefícios que o Centro de Inovação de Praia Grande vai gerar para a comunidade local, com 
previsíveis externalidades positivas para o cinturão da Baixada Santista. 
Com relação a possíveis transbordamentos, o projeto de Praia Grande poderá beneficiar de 
forma direta os municípios mais ao sul da Região Metropolitana da Baixada Santista: 
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, que possuem poucas ou mesmo nenhuma instituição de 
ensino superior. 

Espaço para Coworking 

Espaço flexível para o desenvolvimento de atividades conjuntas e projetos em parcerias, 
envolvendo também o estímulo de demandas de pesquisas e projetos pela entidade a ser 
beneficiada com os resultados dos trabalhos. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O litoral sul paulista apresenta novas tendências a serem exploradas, as quais devem estar 
alinhadas com a economia do conhecimento. Existe, portanto, a oportunidade de um projeto 
que, com base na realidade local e com o apoio de políticas públicas regionais, seja 
estrategicamente concebido para buscar resultados voltados, neste caso, para o fomento à 
cultura da inovação e do empreendedorismo inovador, como forma de incrementar o 
desenvolvimento sócio-econômico da região. 
O presente trabalho contribui para o estabelecimento de método para planejamento e 
implantação de centros de inovação tecnológica, considerando as políticas públicas 
estabelecidas pelo Governo de Estado de São Paulo para incremento da competitividade das 
regiões. São as seguintes as conclusões deste estudo: i) o planejamento e implantação de 
ambientes de inovação necessitam de apoio técnico especializado, sobretudo, em localidades 
cuja base técnico-científica ainda não está consolidada; a priorização e organização de 
instrumentos adequados é um fator crítico de sucesso; ii) considerando o caso do centro de 
inovação de Praia Grande, embora tenham sido detectadas fragilidades no que tange à 
infraestrutura técnico-científica local, foram as mesmas confrontadas com as oportunidades 
que a implantação do centro pode atrair para o município; iii) foi obtido um modelo 
conceitual para o centro de inovação de Praia Grande a partir dos estudos realizados. 
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