PROJETO

Percurso de colaboração para implementação de políticas
públicas de desenvolvimento local integrado entre
regiões

Municípios de
Araraquara, São Carlos, Ibaté e Ribeirão Bonito

Bases da construção do projeto
 Concepção de desenvolvimento:importancia das MPEs
 Conhecimento profundo da realidade regional: pontos
fortes e pontos fracos.
 Incentivar a colaboração público privado
 Promover transferência de tecnologia(spin off
empresarial e acadêmico)
 Incentivar o associativismo em empresas do território
 Incentivar as empresas inovadoras

 Rede Integrada de Serviços e Apoio Tecnológico para o
Desenvolvimento Local
Objetivos gerais do projeto
 Contribuir para a formação e consolidação do território como um
espaço integrado para o desenvolvimento da cultura
empreendedora regional, da inovação nas empresas, nas
atividades econômicas e cadeias produtivas.

 Contribuir para ampliação do conhecimento das empresas, dos
atores locais e para a formulação de políticas públicas.
 Contribuir para maior interação entre universidade-empresa.
 Estabelecer vínculos com os parceiros italianos.

Principais características da região


Território muito desenvolvido dotado de ampla infraestrutura.



Principais segmentos: metalmecânica, agroalimentar e
aeronáutica.



Outros segmentos com forte presença de
MPEs(leite,fruticultura, ovinos, etc) que têm maiores
dificuldade de desenvolvimento:


Dificuldades de comercialização



Dificil contato com as universidades para a transferência de
tecnologia



Fraca cultura de cooperação entre as micro e pequenas
empresas



Não há cultura de desenvolvimento de redes de fornecimento
entre empresas.

Importância do projeto para a
região


Fortalecimento das micro e pequenas empresas;



Ampliar a rede de fornecedores para as médias e grandes
empresas;



Ampliar o acesso à tecnologia pelos pequenos empreendedores;



Reduzir as dificuldades de comercialização dos produtos de
pequenos empreendedores;



Ampliar a cultura empreendedora e de gestão;



Aumentar a “fraca”contribuição das universidades para as
empresas (spin off);



Ampliar a cultura de cooperação entre municípios.

Possibilidades de cooperação com
parceiros e empresas italianas
 Troca de know how entre entidades de pesquisa
italianas e universidades regionais para o
desenvolvimento de alguns produtos em segmentos
de alto valor agregado.
 Assistencia técnica para a construção de plataforma
web com informaçõessobre a região e atores locais

 Assistencia técnica para criação do Observatório das
Micro e pequenas empresas regionais
 Consultoria para certificação e valorização de
produtos locais.

Rede Integrada de Serviços e Apôio Tecnológico
para o Desenvolvimento Local

 Centro de inovações para as Micro e Pequenas
Empresas
 2 - Observatório Sócio Econômico, Tecnológico
e Ambiental Regional.
 3 - Núcleo regional de informação em ciência e
tecnologia e portal para a integração regional.
 4 - Núcleo de apoio à agricultura familiar e
agronegócios.
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OBSERVATÓRIO SOCIO ECONÔMICO E
TECNOLÓGICO TERRITORIAL
FORMAS DE ATUAÇÃO

O Observatório atuará em rede com os demais parceiros do
projeto. As informações por ele geradas serão
disponibilizadas por meio de todos os mecanismos de difusão
próprios do Consórcio.
Constituirá, atualizará e manterá Bancos de Dados sobre todos os
aspectos investigados e outros de interesse dos demais
parceiros do projeto e do Consórcio.

ATIVIDADES PREVISTAS
1- Caracterização do perfil dos municípios e da região
comparativamente ao Estado de São Paulo, com
referências especiais às empresas industriais e de
serviços.
2 - Mapeamento das atividades econômicas: estrutura dos
setores e cadeias produtivas; relevância para as
economias locais.

3 - Investigação estatística com amostra sobre as micro e
pequenas e médias empresas em segmentos selecionados:
enfase nas empresas de serviços.
4 - Difusão dos resultados entre as empresas do território e
demais parceiros locais.
5 - Oferecer subsídios para a elaboração de políticas públicas
voltadas ao incentivo e desenvolvimento de micro
pequenas e médias empresas.

3- Investigação estatística com amostra em
segmentos selecionados de MPEs


Selecionar setores e empresas industriais e de serviços.



Investigar o grau de ligação das empresas com o aparato
produtivo local (principalmente serviços)



Reconstruir o mapa da oferta local e regional em segmentos
selecionados



Obter informações qualitativas sobre o desenvolvimento dos
setores.



Verificar, se ao interno das empresas, existem formas de
ligações com outros setores(net works).



Verificar acordos de fornecimentos com clientes estáveis:fases e
funçoes das empresas.



Revelar - frente a “idade” da empresa - o grau de
empreendedorismo do empresário local.

Atividades realizadas
 Caracterização sócio econômica e ambiental dos
municípios e da região.Uso de indicadores
econômicos,sociais e ambientais para analisar condiçoes
dos municípios frente ao Estado.
 Organização de um banco de dados sócio econômico de
características regionais e municipais em especial das
empresas de serviços e industriais do território.



Identificação dos setores que apresentam maior
relevância no total das atividades regionais.

 Difusão parcial das informações sócio econômicas e
tecnológicas às empresas do território e aos atores
locais.
 Estudos setoriais específicos selecionados pelo interesse
dos alunos em suas teses e dissertações:

Atividades realizadas: estudos sub-setoriais ou de
pequenas aglomerações produtivas de micro e
pequenas empresas.
 Indústrias de produtos médico- odontológico.(região)
 Micro e pequenas empresas de vestuário e confecções
(Araraquara)
 Produção do mel.(região)
 Agro indústria da cachaça.(região)
 Pecuária leiteira (região)

 Micro e pequenas empresas de confecções e bordados
(região)

