PROGRAMA BRASIL PRÓXIMO:
CINCO REGIÕES ITALIANAS PARA O DESENVOLVIMENTO
LOCAL INTEGRADO NO BRASIL

“REDE DE INSTRUMENTOS E APOIO À MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS NA
REGIÃO CENTRO PAULISTA”

PROJETO CENTRO PAULISTA
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• Objetivos:
– Construir uma metodologia de desenvolvimento do
empreendedorismo e de ações de politicas publicas para MPEs
no plano municipal a partir da experiência do Centro Paulista.
– Identificar e atuar em segmentos de MPEs com potencialidades
de desenvolvimento local e integração regional: informações;
capacitação; proposições;

• Ferramentas:
–
–
–
–
–
–
–

Integração Universidade/prefeituras/ instituições/
Observatório do Desenvolvimento Local no Centro Paulista.
Agentes locais de Desenvolvimento
Sistema Integrado de Respostas Técnicas SIRT/UNESP
Metodologia para Incubadoras de empresas
Boletim do Desenvolvimento Local no Centro Paulista
Site para divulgação do projeto.

• Objetivos
– Costruire una metodologia per una rete integrata di servizi
per lo sviluppo dell'imprenditorialità e delle azioni di
politica pubblica per PMI del Centro Paulista
– Identificare e agire su segmenti di PMI con un potenziale
di integrazione a livello locale e regionale.

• Strumenti:
–
–
–
–
–
–
–

Integrazione Università / Comuni / Istituzioni /
Observatorio Sviluppo Locale Center Paulista.
Operatori di sportello
Integrati risposte tecniche SIRT / UNESP
Metodologia per incubatori di imprese
Bollettino di Sviluppo Locale Centro Paulista
Sito web per pubblicizzare il progetto.

• Objetivos iniciais:(perspectiva regional integrada)
• Elaborar diagnósticos sócio econômicos de 6 municípios parceiros
• Identificar potencialidades locais e regionais para a elaboração de
politicas publicas de integração regional voltadas ao fortalecimento de
micro e pequenos segmentos produtivos (industriais, agrícolas ou
serviços)
• Construir uma rede regional de ações de politicas publicas integradas
para o fortalecimento dos segmentos selecionados.
 Objetivos reais: ( perspectiva local com algumas articulações entre

municípios)
• Ações para incentivar a aplicação de inovações de baixa complexidade.
• Ações para fortalecer o empreendedorismo e desenvolvimento local.
• Ações para fortalecer a agricultura familiar (turismo rural)

• Ações para fortalecer arranjos produtivos locais.

INDICADORES RESULTADOS
• Construção da rede
• Estudos realizados no observatório sobre
dinâmica econômica do centro paulista.
• Boletins trimestrais
• Sportelli ativados
• Contatos com empresas( empreendedores)
• Consultas SIRT/Unesp
• Projetos de desenvolvimento local
• Eventos de suporte ao desenvolvimento local
• Site web
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OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL NO
CENTRO PAULISTA.

• Dados sobre municípios e região: quadro geral; agricultura; indústria;
serviços avançados.
• Estudos para identificação de setores e/ou cadeias produtivas de recorte
micro regionais ou cadeias curtas, constituídos majoritariamente por micro e
pequenas empresas.
• identificação de aglomerados de MPEs.
• Apoio e assistência à inovações de baixa complexidade tecnológica
SIRT/UNESP
• Acompanhamento da dinâmica do emprego e renda nos municípios
parceiros e na região e participação das micro e pequenas empresas no
desenvolvimento local e regional
• Ações de a poio à agricultura familiar

• Apoio ao fortalecimento de incubadoras de empresas
– Incubadora de Araraquara
– Incubadora de Jau–em elaboração

•

OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL NO CENTRO PAULISTA.
Estudos realizados

•

Quadro geral da região Centro Paulista: População, agricultura; indústria e outras
atividades . 2000- 2010.

•

Evolução do emprego e renda nos municípios da região Centro
Paulista.1990/2010/2012.

•

Estudos sobre a produção e comercialização do mel no Centro Paulista.

•

Estudos sobre identificação e grau de representatividade de segmentos produtivos em
municípios da região centro Paulista. RAIS/MTB- 2012 .

•

Estudos sobre o segmento produtor de sorvetes Município de São Carlos. 2012.

•

Minuta para aplicação da Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas. SEBRAE SP

•

Relatório das atividades do SIRT/UNESP - 2012. (Notas técnicas para o apoio
tecnológico em MPEs)

•

Artigos publicados :

SIRT/UNESP-Sistema de Informações e Respostas Técnicas
•
•

Parceria:
– Parceria FCL/UNESP/SBRT/MCT. Desde 2011.
Localização:
– Unidade principal (FCL/Unesp/ campus de Araraquara).;
– Posto de serviço em Araraquara (Incubadora de Empresas);
– Posto de serviço em São Carlos (ACISC/ São Carlos) até dezembro/2013.

•

Objetivo:
– Sistema “on line” de atendimento aos micro e pequenos empreendedores:
– respostas técnicas de baixa complexidade.
– Atender demandas locais e regionais
– Oferecer notas técnicas de baixa complexidade para micro e pequenos
– empreendimentos.

•

• Resultados 2011/2014:
1306 Notas Técnicas Elaboradas;
Prospecção de demandas nos 8 municípios do projeto;

INCUBADORA DE EMPRESA ARARAQUARA
• Elaboração do Regimento Interno;
• Formação do Conselho Gestor
• Mudança do Perfil da Incubadora – Base tradicional
para base tecnológica;
• 6 Empresas Graduadas;
• 23 Missões técnicas realizadas;
• 14 planos de negócios entregues aos incubados;
• 413 consultorias ofertadas;
• 54 palestras oferecidas;
• Aproximação da Incubadora de Empresas com as
universidades (UNESP e UNIARA)

resultados e desafios
• Aumento considerevole di conoscenze e
informazioni sulla regione.
– Nuovi dati e informazioni statistiche
– Studi della struttura produttiva e l'occupazione e di
reddito
– Difficoltà con progetti di dimensione regionale
– Chiarezza di sfide i confini del progetto.
– Sfide di comuni diversi e le diversità regionali.
– Sfide per le atuazioni in molti comuni che non centrano.
– Aspettative dei comuni
– Variazioni governo locale

• Sfide per la diffusione del progetto

Resultados e desafios
Considerável aumento de conhecimento e de
informações sobre a região.
– Novos dados e informações estatísticas
– Estudos da estrutura produtiva e emprego e renda

Considerável clareza dos desafios e dos limites do
projeto.
– Desafios pela diversidade de municípios e regionais.
– Desafios para atuação em muitos municípios.
– Expectativas dos municípios
– Mudanças nas administrações locais

Dificuldades para divulgação do projeto

