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INTRODUÇÃO
“Com diferentes graus de eficácia, está aumentando
significativamente o número de empresas que olha
sistematicamente para o futuro, visando mudar as
próprias ofertas atuais e torná-las mais adequadas para
responder às demandas de um mercado cada vez mais
volátil, incerto, complexo e, às vezes, indecifrável”.1
Partindo da análise desta publicação, seguem breves reflexões para
apresentar ao leitor o modelo da abordagem Foresight:
O que é o Foresigth?
Foresight, em inglês previsão, é um modelo que consiste na identificação
de quais conhecimentos e inovações as empresas precisam inserir no próprio
processo produtivo, visando aumentar a sua competitividade, frente aos desafios
dos mercados concorrentes.
Por que utilizar?
Para responder aos novos desafios globais, as empresas necessitam de
investimento contínuo em diferentes áreas estratégicas, dessa forma, faz-se
extremamente necessário garantir que os recursos alocados sejam direcionados
corretamente no acesso a tecnologias apropriadas, de acordo com os novos
cenários.

Contextualização

Como gerenciar o ecossistema ao redor das empresas?
A pandemia mostrou a dificuldade de gerenciar as cadeias de fornecedores
longas e reforçou a necessidade de gerenciar o território, por meio de uma
governança qualificada. Mediante o processo metodológico digitalizado, já
consolidado nos clusters da União Europeia e nos APL’s do Paraná, a metodologia
oferece instrumentos, ferramentas, métodos e capacitações necessários para
a gestão do ecossistema tecnológico do território, oferecendo vantagens
competitivas para as empresas locais.
FERGNANI Alessandro, HINES Andy, LANTERI Alessandro, MARK Esposito, Corporate Foresight in an
Ever-Turbulent Era. Harvard Business Review, 2020
1
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Em um ambiente altamente competitivo,
as formas tradicionais de produção das cadeias
produtivas não oferecem a rentabilidade necessária
para o crescimento empresarial, portanto, a
busca de novas soluções tecnológicas para uma
rápida adequação à nova realidade é um fator
fundamental para a sobrevivência nos mercados.
Estamos vivendo hoje um processo de
reposicionamento pós-pandemia caraterizado
por significativas mudanças, por novas tendências
dos mercados nacionais e internacionais e, em
paralelo, pela dificuldade na volta do crescimento
econômico. Esses fatores obrigam as empresas a
buscar novas formas de competitividade através
do aperfeiçoamento de produto e processo, da
gestão tecnológica e da inserção de inovações
que possam aumentar a qualidade e, ao mesmo
tempo, manter os preços concorrenciais.
		Visando abordar estes indicadores
tecnológicos com uma visão internacional, o
projeto realizou atividades de benchmarking por
meio da parceria com o Centro Tecnológico
Cosmob2, localizado na Itália.

O Cosmob é um Centro Tecnológico especializado em
oferecer serviços tecnológicos focados nas conectividades das
micro, pequenas e médias empresas dos setores manufatureiros
com foco principal nos sobre os setores madeira/móveis, calçados,
têxtil, moda, design, construções civis e náutico.
O Cosmob conta com um time de especialistas, entre eles
engenheiros, técnicos especializados, químicos, especialistas de
sistema de qualidade, projetistas da comunicação (publicitários),
pesquisadores, professores, consultores, designers e arquitetos
que trabalham no laboratório tecnológico e também apoiam as
atividades do Fab Lab e da Escola de Design.
A próxima imagem mostra a localização do Cosmob:

Fonte: Cosmob 2020
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2

Centro Tecnológico Cosmob - http://www.cosmob.it
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Neste processo de benchmarking internacional, as
tendências setoriais brasileiras foram confrontadas com
as tecnologias já em uso em outros mercados.
Ainda tendo como referência o modelo de previsão
de cenários utilizado na União Europeia para identificar
as potencialidades tecnológicas de crescimento dos
segmentos produtivos locais, foram levados em consideração
os parâmetros tecnológicos internacionais utilizados nas
36 plataformas setoriais europeias.
No intuito de colaborar na definição de políticas
públicas incisivas, focadas no apoio tecnológico às
empresas, o projeto define a capacidade de acesso a novas
tecnologias locais, nacionais ou internacionais do setor.
O próximo gráfico mostra a necessidade de posicionar o
próprio setor em um horizonte tecnológico que permita
introduzir inovações e conhecimentos, em função da
competitividade territorial.
A próxima imagem mostra a necessidade de ampliar os
horizontes tecnológicos para acessar novos conhecimentos:

Fonte: Cosmob 2020
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CENÁRIOS TECNOLÓGICOS
INTERNACIONAIS E VISÃO DE FUTURO
As mudanças tecnológicas são cada vez mais
importantes na atualização e aprimoramento dos processos
produtivos empresarias, a fim de manter a competitividade
no mercado.
A definições das necessidades tecnológicas locais
devem hoje ser interligadas aos conhecimentos disponíveis
em nível internacional, tornando os territórios parte de
uma rede de interações para acesso a informações e
dados estratégicos.
É nesta lógica que a metodologia de definição de
cenário tecnológico denominada Foresight proporciona
uma solução prática para aumentar a competitividade
das empresas, bem como dos ecossistemas territoriais
onde os pequenos negócios prosperam.

Fonte: Cosmob 2020
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METODOLOGIA
FORESIGHT

As principais características da Metodologia Foresigth - Previsão
de Cenários - e seus benefícios para o processo de desenvolvimento
de estratégias para o futuro são:

A Metodologia de Previsão de Cenários
Foresight consiste na elaboração de uma visão
de futuro de diferentes cenários de evolução
tecnológica, com objetivo de disponibilizar uma
ampla gama de informações, as quais podem garantir
uma vantagem competitiva às micro e pequenas
empresas, na definição de estratégias em favor
do território e dos segmentos produtivos.
A Metodologia Foresight já é utilizada nos
Distritos Industriais Italianos pelo Centro Tecnológico
Cosmob. Ela é dividida em várias etapas de análise,
sendo replicável, mesmo localmente, em diferentes
segmentos de produção. Seu objetivo específico é
o crescimento competitivo das PME (Pequenas e
Médias Empresas). Isso ocorre através da identificação
de oportunidades e da introdução de inovação
tecnológica e aquisição de mobiliário específico e,
ao mesmo tempo, de competências transversais.

A metodologia atua na cadeia de valor e leva em consideração
temas estratégicos que podem ser transversais às cadeias produtivas,
como por exemplo o design industrial que será objeto desta publicação.
14
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A aplicação da metodologia se dá através de três
fases, detalhadas a seguir:
1. Primeira Fase: Ações coletivas de sistema, tendo
como principal foco as empresas da cadeia produtiva.
Visa à definição dos cenários tecnológicos locais, em
função das novas demandas de mercado, construindo
assim uma estratégia setorial compartilhada com as
empresas.

2. Segunda Fase: Estratégia de “ambiente” setorial, com foco nas
instituições prepostas à transferência de conhecimento, bem como nas
instituições de ensino e treinamento. Tem como objetivo organizar o
ecossistema local, visando à absorção de inovação em nível setorial.
3. Terceira Fase: Elaboração colaborativa da estratégia setorial,
em parceria com a governança e as empresas locais, por meio do Plano
de inovação.
A próxima imagem mostra as três fases da Metodologia Foresight
aplicada no setor de design industrial:

Fonte: Cosmob 2020
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CURITIBA
CIDADE DO DESIGN
Conhecida por ser o berço de inovação no planejamento
urbano e no transporte público, Curitiba é a capital do Estado do
Paraná, na Região Sul do Brasil, e conta com quase 2 milhões de
habitantes, sendo a oitava cidade mais populosa do país3.
Em 2014 Curitiba passou a integrar a rede de Cidades
Criativas da UNESCO, como Cidade do Design4. Esta adesão
foi resultado de uma iniciativa de diferentes atores da área que
visavam às possibilidades e oportunidades que o selo oferece na
promoção do design.

Na sequência, foi estruturado um comitê para a gestão deste selo, que é
constituído por representantes de associações locais de design e do setor público
e privado, além de membros de escolas de design de grandes universidades.
O comitê apoia as políticas públicas locais de inovação, visando o
fortalecimento do design e o investimento na criatividade, como propulsores
do desenvolvimento urbano sustentável, da inclusão social e da difusão da
cultura. Dessa forma, o grupo também zela pelo cumprimento da missão da
cidade de Curitiba, como membro da Rede da UNESCO4. A próxima imagem
mostra as instituições participantes do comitê.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, Perfil da Cidade de Curitiba. Disponível em < https://www.
curitiba.pr.gov.br>. Acesso em 10 nov. 2020.

Com essa estrutura no
direcionamento das atividades
em nível estratégico, diversos
resultados positivos foram
alcançados. Um exemplo é a
integração com o projeto Foresight,
proposto pelo SEBRAE PR, que
está oportunizando a aplicação da
metodologia de previsão de futuro,
no setor de design.
A aplicação desta abordagem
tem como objetivo estratégico a
agregação de valor para aumento
da competitividade de empresas

nos segmentos das cadeias produtivas do
setor de design industrial, por meio de
soluções de inteligência, provenientes da
metodologia de previsão de cenários.
Devido ao cenário de diminuição das
interações institucionais, com presença
física, durante a pandemia de 2020, foi
necessário consolidar um método digital que
permitisse escalar o projeto, não somente
em Curitiba, mas também em outros
territórios, realizando comparações de
dados e trocando informações estratégicas
na construção de um cenário setorial, em
nível nacional.

3
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UNESCO. UCCN Membership Monitoring Report 2018. Disponível em < https://en.unesco.org/creativecities/sites/creative-cities/files/curitiba_report.pdf>. Acesso em 10 set. 2020.
4
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CADEIA PRODUTIVA
DO DESIGN INDUSTRIAL
Para o desenvolvimento do projeto de forma alinhada aos
interesses do setor industrial foi mapeada a cadeia produtiva
envolvida, a qual serviu de base para as análises de cenário,
tendo o design como elemento propulsor da competividade e
agregador do conhecimento transversal nos demais setores
industriais.
A próxima imagem mostra as cadeias produtivas envolvidas
no âmbito do projeto Foresight aplicado no Design Industrial:

Fonte: Cosmob 2020
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DEFINIÇÃO
DO CENÁRIO
TECNOLÓGICO
Para iniciar a aplicação da metodologia, a
primeira fase teve como ponto central de análise as
empresas envolvidas na cadeia produtiva detalhada
anteriormente. Nela as potencialidades de
crescimento nos próximos anos serão analisadas
em função de possíveis conhecimentos, inovações
e tecnologias a serem utilizadas e disseminadas
nos segmentos produtivos locais.

Primeira Fase
22
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ODS:
UMA ESCOLHA
ESTRATÉGICA
Para embasar o desenvolvimento do
plano de inovação foi utilizada a agenda
universal definida pelos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
ONU (Organização das Nações Unidas)5.
Esse ponto de partida se deu não só por
sua relevância, mas também pela conexão
do projeto com o selo da UNESCO, Curitiba
Cidade do Design, já que a cidade de
Curitiba é signatária destes objetivos.

Ao mesmo tempo, movimentos
fomentadores da ONU vão de
encontro com a intensão principal
deste plano de inovação. 		
O secretário-geral da ONU,
Antônio Guterres, tem convocado os
líderes, em função da recuperação
econômica pós-pandemia: “Precisa
de um compromisso coletivo para
evitar uma espiral descendente.
Os governos nacionais devem
alinhar seus orçamentos nacionais
com os ODS e o Acordo de Paris,
unindo medidas de emergência
de curto prazo, com objetivos de
longo prazo ” afirmou Guterres6.
O presente projeto se propõe
justamente a colaborar neste
processo de reposicionamento das
empresas no cenário pós-pandemia.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em < https://brasil.un.org/
pt-br/sdgs>. Acesso em 13 abr. 2020
6
ONU NEWS. Novo relatório da ONU alerta que mudança climática ameaça progresso em desenvolvimento
sustentável. Disponível em < https://news.un.org/pt/story/2019/07/1679421#>. Acesso em 20 abr. 2020
5
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IDENTIFICAÇÃO DOS
TEMAS ESTRATÉGICOS
Junto aos diferentes stakeholders
relacionados ao setor de design, em estrita
parceria com o Comitê Gestor do Selo
Curitiba Cidade do Design, representantes
de universidades, empresários, prefeitura,
associações de categoria etc. definiram,
de forma colaborativa em plataformas
online, os temas estratégicos centrais
aos quais o projeto deveria se direcionar.
Para isso, 169 indicadores referentes aos
ODS foram analisados sob a perspectiva
do reposicionamento econômico póspandemia com foco no design aplicado
às cadeias produtivas locais.
Após a aplicação metodológica,
a análise de benchmarking em parceria
com o Cosmob e as lideranças locais e o
levantamento de dados estratégicos entre
os stakeholders, 6 ODS foram destacados
como os mais relevantes diante do setor
de design, definindo-se então os temas
estratégicos. São eles:
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DETALHAMENTO DOS
TEMAS ESTRATÉGICOS
Abaixo temos a descrição dos conceitos dos temas estratégicos:
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POSICIONAMENTO
TERRITORIAL
Em um ambiente altamente competitivo,
as formas tradicionais de produção das cadeias
produtivas não oferecem a rentabilidade
necessária para o crescimento empresarial,
portanto, a busca de novas soluções tecnológicas
para uma rápida adequação à nova realidade
é um fator fundamental para a sobrevivência
nos mercados.
Ilustrando esse contexto, o gráfico abaixo
mostra o posicionamento competitivo do
ecossistema, em função da Competitividade
Tecnológica Setorial vs. Capacidade de
Transferência de Tecnologia do Ecossistema.

Fonte: Cosmob 2020
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Buscando identificar como o
ecossistema local responde aos 6
temas estratégicos, a primeira fase visou
averiguar o posicionamento competitivo
das empresas em Curitiba.
Apurou-se que os temas 4 (Educação
de Qualidade), 11 (Cidades e Comunidades
sustentável) e 12 (Consumo e Produção
Responsáveis) já apresentam um diálogo
construtivo entre os vários componentes
do ecossistema local, aproximando-se do
quadro ideal de competitividade (quadro
azul no próximo gráfico).
Em contrapartida, os itens 7 (Energia
limpa e Acessível), 8 (Trabalho Decente e
Crescimento Econômico) e 9 (Indústria,
Inovação e Infraestrutura) não estão
fortalecidos e demandam que os atores
locais sejam ativados, afim de disseminar

esses conceitos, colaborando para
o crescimento do ecossistema
competitivo no setor de design
em Curitiba.
Um ecossistema que
responde às demandas de
mercado de forma funcional terá
indicadores posicionados no
quadrante azul. Já aqueles que
apresentarem indicadores no
quadrante alaranjado precisarão de
aprimoramento nos mecanismos de
transferência de conhecimento das
empresas, no intuito de melhorar
o cenário competitivo do setor.
A próxima imagem mostra
o posicionamento competitivo
empresarial
frente
ao
ecossistema local:

Fonte: Cosmob 2020
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DEFINIÇÃO DOS
INDICADORES SETORIAIS
Partindo do posicionamento competitivo do ecossistema dos
temas estratégicos, foi possível definir e consolidar os indicadores
setoriais. A partir de cada um dos temas, diversos indicadores
foram avaliados pelos diferentes participantes do projeto. Cada
indicador foi analisado considerando duas variáveis: seu grau de
relevância, ou seja, sua capacidade de determinar características
futuras do setor, e o seu grau de incerteza, em relação às variáveis
críticas que geram impactos no setor.

Fonte: Cosmob 2020

Neste processo de sistematização e
elaboração da perspectiva futura, foi identificado
quais temas estratégicos possuíam um alto nível
de relevância, sendo essencial que as empresas
investissem nos mesmos. Porém, ao mesmo
tempo, estes também apresentavam um alto
índice de incerteza, isto é, as empresas não
sabiam como investir. Diante disso, a intensão do
projeto foi de aumentar ainda mais a relevância
dos temas que se destacaram e reduzir a
incerteza.
Fonte: Cosmob 2020
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TEMA ESTRATÉGICO: DESIGN
NA ECONOMIA CIRCULAR
Com as análises citadas, foi possível identificar
como tema estratégico mais relevante para as
empresas, a aplicação do design na economia
circular. Entende-se que o papel do design na
economia circular começa já na fase de concepção
de um produto, desenhando como será seu futuro, ou
seja, sua sustentabilidade econômica e ambiental, seu
ciclo de vida, sua reciclagem ou suas possibilidades
de reaproveitamento.
O tema tem sua relevância reforçada uma vez que
a UNESCO também já vem destacando a importância
do design e sua aplicação à economia circular, dando
respaldo institucional ao direcionamento do projeto.
A lógica básica de economia circular é a alteração
do conceito de propriedade. Sabe-se que é essencial
a contribuição do setor de design para que seja
possível promover esta mudança em escala. Para
isso, a articulação junto aos profissionais da área e
das empresas é primordial. Abaixo temos a ilustração7
desta lógica dentro do contexto do design:

IDEIA CIRCULAR. o que é design circular?. Disponível em <https://www.ideiacircular.
com/design-circular/>. Acesso em 6 jun. 2020
7
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DESTAQUE DE TRÊS VERTICAIS
Dentro deste tema estratégico central – design e sua
aplicação na economia circular – foram identificadas as
chamadas verticais. Estas três verticais foram destacadas pelas
empresas locais por representarem demandas significativas
de tecnologia e conhecimento, frente ao tema estratégico
central, sendo então necessário que estas fossem abordadas
no plano de inovação:
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CLASSIFICAÇÃO
TECNOLÓGICA DAS EMPRESAS
Os dados coletados junto às empresas da cadeia produtiva
trouxeram elementos necessários que guiaram a sequência do projeto
na definição do cenário tecnológico.
A próxima imagem mostra os maiores destaques dos dados
levantados na classificação tecnológica das empresas:

Fonte: Cosmob 2020
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Fonte: Cosmob 2020
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IMPACTO DAS ALAVANCAS COMPETITIVAS
Para
complementar
as análises já realizadas, as
empresas participantes do projeto
foram confrontadas com quatro
fatores estratégicos, as chamadas
alavancas competitivas. Como
principal característica, essas
alavancas podem determinar
evoluções competitivas dentro
das empresas, com impacto
relevante no futuro próximo.
Todas foram estruturadas, tendo
como base os temas estratégicos
definidos inicialmente.

São elas:
Adoção de inovação tecnológica: inovações
tecnológicas para produtos e processos.
Organização empresarial: equipe técnica
altamente qualificada.
Certificações, selo de qualidade e
comunicação: implementação de selos de
qualidade enquanto diferenciais, a serem
trabalhados com uma estratégia de marketing.
Novos modelos de negócios: qual a
importância de se reposicionar através de
um novo modelo de negócio.
O próximo gráfico mostra o impacto
das alavancas nas três verticais:

Focando na análise das três verticais – energia limpa,
crescimento econômico e produção responsáveis – podemos
destacar alguns dados importantes para fomentar novas políticas
públicas por parte da governança:
• Grande impacto nas empresas, que terão a capacidade de
introduzir inovação tecnológica para atingir soluções com energia
limpa e acessível.
• No que diz respeito ao crescimento econômico, vemos uma baixa
propensão das empresas no acesso de certificações e selos
relacionados a este tema. Este tema poderá ser revertido com a
promoção do Selo Curitiba Cidade do Design, como conceito de
qualidade.
• Podemos notar um grande impacto e tendência nas empresas
em adaptar novos modelos de negócio, visando o consumo e
produção responsáveis e o reposicionamento pós-pandemia.

Estas percepções foram essenciais para o
desenvolvimento do presente plano de inovação,
uma vez que este é um instrumento de apoio
para que as empresas possam acessar aos
conhecimentos e orientações necessários para
consolidar os investimentos já intencionados.
Ao mesmo tempo, este documento propõe, ainda,
o incentivo à realização de investimentos em
frentes até então desconsideradas, mas que
apresentam alto grau de importância em termos de
competitividade e diferenciação de mercado.
Fonte: Cosmob 2020
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ORGANIZAÇÃO
DA OFERTA DE
CONHECIMENTO
Baseando-se na primeira fase, que definiu o cenário
da demanda de conhecimento, a segunda fase analisou as
potencialidades das instituições de transferir inovação
e tecnologia nos territórios, objetivando a organização do
ecossistema local.
Esta fase considera as variáveis tecnológicas setoriais,
identificando as potencialidades das instituições públicas
e privadas na prestação de serviços tecnológicos, bem
como analisando os gaps tecnológicos mais relevantes dos
segmentos produtivos. O público alvo desta fase foram as
instituições prepostas à transferência de conhecimentos,
junto aos órgãos responsáveis pela busca de novas
tecnologias, a serem disponibilizadas nas cadeias produtivas
do setor de design.

Segunda Fase
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MAPEANDO A OFERTA
DE CONHECIMENTO POR
PARTE DAS INSTITUIÇÕES
Frente ao entendimento
de cenário promovido pela
fase anterior, foi importante
compreender o envolvimento
dos diferentes stakeholders
da cadeia produtiva e criar
conexões, organizando uma
rede de parceiros públicos e
privados, para viabilizar diálogos,
investimentos, trocas e acordos,
no intuito de atender as verticais
destacadas.

Fonte: Cosmob 2020
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ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS
DOS STAKEHOLDERS
Na sequência, foram realizadas análises técnicas,
visando à identificação das características e capacidades de
transferência de tecnologias, de conhecimentos, de inovação
e tecnologia no território destes atores. A seguir alguns destes
dados estão destacados:

Fonte: Cosmob 2020
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Fonte: Cosmob 2020
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OFERTA DE CONHECIMENTO
NAS TRÊS VERTICAIS
Também foi analisada a oferta de conhecimento
disponibilizada pelo stakeholders, frente a cada uma
das três verticais destacas anteriormente. Abaixo o
gráfico mostra o detalhamento desta oferta:
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PLANO DE INOVAÇÃO
O objetivo do plano de inovação é elaborar uma
visão estratégica que permita que as lideranças locais
tenham um projeto estratégico unificado, respeitando
as características do setor e concentrando os esforços
em uma única direção.
Para isso, é necessário definir as prioridades
do setor e promover a construção de um ambiente
favorável. Também é fundamental a realização de um
trabalho de sensibilização e conscientização contínuo,
para que a estratégia setorial esteja alinhada ao que
foi definido coletivamente, ao mesmo tempo em que
se estrutura um ecossistema setorial de colaboração
entre empresas e instituições públicas e privadas,
para que estas atuem em rede. Por fim, a definição
de projetos prioritários de forma compartilhada
proporciona articulações entre atores que possuem
uma mesma visão de futuro.

Terceira Fase
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PILARES NORTEADORES

Fonte: Cosmob 2020
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ESTRUTURA LÓGICA

Fonte: Cosmob 2020
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PLANO DE INOVAÇÃO:
SETOR DE DESIGN CURITIBA
O design dentro dos ODS pode apoiar e
redirecionar os fluxos de investimento público
e privado dos mercados locais e atrair novos
investimentos internacionais em direção aos
desafios que representam8. Dentro deste
ambiente, o plano de inovação aponta três
verticais nas quais as empresas estão
dispostas a investir. Mediante a integração
das demais componentes dos cenários
tecnológicos apresentadas anteriormente
(posicionamento competitivo do território
e análise da oferta de conhecimento), o
plano aponta caminhos para aumento da
competitividade. Sobretudo nos setores
industriais, onde as empresas podem,
por meio do design, criar valor para elas
próprias com a redução de custo, bem
como aumentar o valor das vendas, abrir
novos segmentos de mercado, fortalecer a
marca, melhorar a eficiência operacional,
estimular a inovação do produto e introduzir
novos conhecimentos para os próprios
funcionários.

PACTO GLOBAL. Guia dos ODS para as Empresas. Disponível em < https://cebds.org/wp-content/
uploads/2015/11/Guia-dos-ODS.pdf>. Acesso em 21 set. 2020

Os esforços das empresas poderão
beneficiar os clientes finais com entrega de
produtos “Made in Curitiba”, valorizando o
selo Curitiba Cidade do Design, agregando
valor aos novos produtos inseridos na
economia circular através de um design
inovador.
A seguir encontramos o detalhamento
dos 3 pilares que constituem o presente
plano de inovação no setor de design,
resultante de um trabalho qualitativo e
quantitativo:

8
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CONCLUSÕES
Por meio do trabalho realizado no setor
do design industrial foram identificadas as
três verticais, nas quais as empresas poderão
aumentar a inserção de inovações, tecnologias
e conhecimentos para continuar competitivas
nos mercados.
A seguir apresentaremos as considerações
finais, bem como as contribuições dos
participantes do projeto e da governança local
que irá gerenciar o ecossistema tecnológico
na transferência de conhecimento e serviços
para as empresas.

Fechamento
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GESTÃO DO
ECOSSISTEMA DE
DESIGN INDUSTRIAL
DE CURITIBA
O projeto do presente plano de inovação
contou com 589 participantes, entre empresas
do mercado privado, instituições públicas,
universidades e comitê gestor.
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Com este extenso número de atores
envolvidos, tornou-se essencial a definição de
uma governança, onde se somam as diferentes
formas em que indivíduos e instituições públicas
e privadas gerenciam interesses comuns.
Apenas com uma estratégia
compartilhada em rede é que se tornará
possível a realização de investimentos assertivos,
o compartilhamento de conhecimentos, a
comunicação de informações estratégicas, o
gerenciamento de externalidades positivas do
networking e o aproveitamento de sinergias. Como
resultado, atingimos uma maior competitividade
empresarial e um fortalecimento deste
ecossistema empresarial.
A estrutura de governança local resguarda
a aplicação do plano de inovação, assim como
a sustentabilidade do projeto, ao passo que é
esta rede que poderá desenvolver as atividades
previstas.
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PRÓXIMOS PASSOS
O maior desafio será identificar
as competências específicas de
cada instituição na transferência
de conhecimentos (exemplo: as
universidades, na pesquisa aplicada
em design).
Será importante consolidar a
governança, por meio do fomento
de ativos relacionais, visando
compartilhar, comunicar as
informações estratégicas, gerenciar
externalidades positivas do network
e aproveitar as sinergias.
Caberá ainda valorizar o Selo
nos eventos de cada instituição
participante do comitê e utilizá-lo
como um conceito de qualidade.
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Por meio da introdução de boas
práticas e fomento das políticas
públicas nas três verticais em design,
poderão ser fomentados novos
investimentos públicos e privados na
cadeia de valor dos setores industriais,
aumentando a competitividade do
ecossistema local.
A governança deverá ser capaz
de implantar as diretrizes propostas
pela análise de cenário que, de fato,
mostram a demanda empresarial por
conhecimento nas três verticais.

As iniciativas e diretrizes apontadas pelo presente documento
servirão também para as empresas se reposicionarem no mercado,
em função da introdução de boas práticas na economia circular,
valorizando os próprios produtos. Na ilustração abaixo demonstra-se
a importância do valor agregado como elemento competitivo.
Será necessário elaborar um cronograma de responsabilidade
para implantação de atividades nas três verticais.
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CRONOGRAMA
REALIZADO
Realizado no ano de 2020, o
presente plano foi desenvolvido seguindo
o cronograma descrito abaixo:
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, tem
convocado os líderes, em função da recuperação econômica
pós-pandemia: “Precisa de um compromisso coletivo para
evitar uma espiral descendente. Os governos nacionais
devem alinhar seus orçamentos nacionais com os ODS e o
Acordo de Paris, unindo medidas de emergência de curto
prazo, com objetivos de longo prazo” afirmou Guterres9.
Existem dois grandes impulsionadores dessas
mudanças:
1) Os consumidores que, cada vez mais, atribuem
às empresas uma responsabilidade social e ambiental
nunca vista na história. O Edelman Trust Barometer de
2020, que já́ considera o contexto de Covid-19, aponta
que 33% dos brasileiros disseram que já́ puniram marcas
que não estão agindo adequadamente na pandemia e
91% acreditam que as marcas devem ser uma rede de
proteção.
2) E os investidores, que vêm fazendo um grande
movimento global de pressão sobre as empresas, para
que atuem alinhadas a critérios Ambientais, Sociais e
de Governanças (ESG, na sigla em inglês), com novo
fundos, bancos de investimento.
Tendo como base estas premissas, foi aplicada a
Metodologia Foresight do Sebrae Paraná, na capital do
Estado, entre os meses de março a novembro de 2020,
para definir a previsão de cenário tecnológico, a partir
dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ONU,
e os 169 indicadores que fazem parte da nova Agenda
Universal.
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ONU NEWS. Novo relatório da ONU alerta que mudança climática ameaça progresso em desenvolvimento
sustentável. Disponível em < https://news.un.org/pt/story/2019/07/1679421#>. Acesso em 20 abr. 2020

Qual é o cenário tecnológico para desenvolver as
pequenas indústrias de Curitiba?
O objetivo é identificar os conhecimentos necessários
para impulsionar os investimentos e transferir as tecnologias
necessárias às empresas para aumentar a competitividade e
responder às novas demandas dos consumidores. Em estrita
parceria com o Comitê Gestor do Selo Curitiba Cidade do Design
e, através de um processo metodológico de levantamento de
dados estratégicos no território, pesquisa e elaboração das
perspectivas Foresight, o Sebrae Paraná identificou a propensão
a investimentos das empresas no conceito da economia circular,
sendo o tema estratégico definido como o mais relevante, para
uma retomada da economia na fase pós-pandemia de Covid-19.
Especificamente para desenvolver economia a circular, a
demanda por conhecimento das indústrias locais focalizou as
seguintes verticais, priorizando 3 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável:
A partir destas 3 verticais, a abordagem Foresight apoiou a
organização em rede de instituições, consolidando a governança,
em função da capacidade do ecossistema local de transferir
conhecimento para as indústrias. A partir da aplicação desta
metodologia, foi elaborado um plano de inovação para a cidade
de Curitiba, que poderá ser implementado a partir de 2021,
visando desenvolver as entregas listadas na sequência.
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1. Criação de redes tecnológicas com empresas
e prestadores de serviços inovadores, que promovam o
design por meio da economia circular:
• Apoiar as empresas na adoção das boas práticas e
adesão à Lei da Logística Reversa;
• Propor acordos setoriais com as empresas para elaborar
editais para a introdução de inovação na logística reversa.
2. Capacitação no tema economia circular,
reposicionamento dos programas de transferência de
conhecimento e busca de recursos financeiros no
mercado, de forma complementar, nas quatro tipologias
de serviços:
• Consultorias e Assistência Técnica;
• Formação e capacitação;
• Informações e atualizações;
• Testes e Provas - P&D – Patente.
3. Valorização do Selo Curitiba Cidade do Design,
como conceito de qualidade nas produções locais,
fomentando a utilização de boas práticas na economia
circular, sendo necessário o apoio da governança, lideranças
locais e de grandes empresas.
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Conclui-se que por meio da introdução de
tecnologias e novos conhecimentos, integrados
à elaboração de políticas públicas, estimulando
o design industrial, o plano de inovação
poderá fomentar novos investimentos públicos
e privados, na cadeia de valor dos setores
industriais, aumentando a competitividade
do ecossistema local, relacionado aos 3 ODS
prioritários.

Adriana Kalinowski
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DEPOIMENTOS
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PARTICIPANTES
Agradecemos à todos os envolvidos
na elaboração do plano de inovação, com
destaque aos participantes abaixo:
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