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A sexta edição da Revista Ver-a-Ciência, “Especial 2014”,
vem com um formato diferenciado para apresentar ao leitor as
principais realizações alcançadas, neste ano, pela Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/Pará). Buscamos dar relevo a alguns dos principais resultados derivados do
nosso esforço em fazer com que Ciência, Tecnologia e Inovação sejam instrumentos para a promoção do desenvolvimento
sustentável de nosso estado.
Não por acaso, as “Mostras de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional”, realizadas pela Secti e pelo Sebrae Pará, em cinco municípios, são o tema da
reportagem de capa. Além de difundir e popularizar o conhecimento científico-tecnológico, premissa de nossa Política Estadual de Difusão e Popularização da Ciência, a Mostra
destacou-se por incentivar o empreendedorismo inovador
entre os participantes.
O “Portal Paraense de Inovação” e o “Observatório de
CT&I do Pará” são duas outras importantes conquistas abordadas. As ferramentas são pioneiras no Estado e oriundas de
demandas dos setores. Mostramos como elas se configuram
como importantes instrumentos de apoio à formulação de
políticas públicas, de integração de atores estratégicos e publicização de informações úteis ligadas à CT&I, no âmbito da
esfera estadual.
Os primeiros resultados do Programa de Qualificação de
Empresas Paraenses de Software também permeiam a edição.
A iniciativa pioneira busca certificar micro e pequenas empresas paraenses ligadas ao desenvolvimento de sistemas.
Enfocamos, também, a entrega do “Espaço Inovação”,
ambiente do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT
Guamá), que receberá empresas e laboratórios de pesquisa
em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado.
Há, ainda, uma matéria sobre as primeiras Redes de Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável, contratadas pela
Secti e pela Fapespa, importante iniciativa para a promoção de
estudos focados nas necessidades da sociedade paraense.
Finalizamos a edição com uma retrospectiva de outras atividades realizadas pela Secti em 2014, as quais também merecem destaque.
Cientes de que nenhum trabalho logra êxito se não for
feito com o envolvimento de múltiplos parceiros,
abrimos um espaço para agradecer àqueles que
acreditaram em nossas propostas e se tornaram co-responsáveis pelos projetos e ações
estaduais em CT&I.
Boa leitura!

Claudio Ribeiro
Secretário de Estado de
Ciência, Tecnologia
e Inovação
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Conselho Editorial
Jimena Felipe Beltrão
Jornalista, Mestre em Jornalismo pela University of Missouri – Columbia, EUA, e Ph.D em Ciências Sociais pela University of Leicester,
Inglaterra. É analista em ciência e tecnologia do Museu Paraense Emílio Goeldi, onde exerce atividades de divulgação científica e de
comunicação institucional. Responsável pela criação da Agência Museu Goeldi e do informativo eletrônico Museu Em Pauta. É editora do
jornal Destaque Amazônia, pioneiro no jornalismo científico na região.

Julio Cesar Pieczarka
Possui pós-doutorado em citogenética molecular pela Universidade de Cambridge, Inglaterra. Doutor em Biologia Celular e Molecular
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apresentou 220 trabalhos em congressos científicos nacionais ou internacionais. Tem
experiência na área de Genética, com ênfase em Genética Animal, atuando principalmente em citogenética, biodiversidade, filogenia,
primatas e cromossomos.

Lourdes Furtado
Possui três pós-doutorados na área de Antropologia, na França. Membro Titular do Comitê Diretivo do Programa - Universidad para La
Paz. É pesquisadora titular do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia Rural, atuando principalmente nos em pesca artesanal, antropologia e pesca tradicional.

Luis Eduardo Aragón Vaca
Possui doutorado em Geografia pela Michigan State University, pós-doutorado em estudos populacionais da Brown University e em
estudos latino-americanos da Universidade de Estocolmo. É professor e pesquisador do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/
UFPA), em níveis de mestrado e doutorado. Atualmente é fellow do Programa LEAD (Leadership for Environment and Development) e
Coordenador da Cátedra UNESCO de Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento Sustentável.

Manoel Tourinho
Possui doutorado em Sociologia Rural pela University of Wisconsin, Estados Unidos. Foi Diretor Nacional da Embrapa, Brasília. É professor
titular da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Tem experiência na área de Agronomia e Sociologia Rural, com ênfase no
manejo comunitário de Recursos Naturais em várzeas da Amazônia.

Nara Macedo Botelho
Possui doutorado em Técnica Operatória e Cirurgia Experimental pela Universidade Federal de São Paulo. É consultora ad hoc da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e editora adjunta da Revista Paraense de Medicina. É professora da
Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em
Ginecoendocrinologia e Climatério, com ênfase em Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Experimental e Educação Médica.

Roberto Dall’Agnol
Possui doutorado em Petrologia com ênfase em granitos pela Universidade Paul Sabatier, França. Foi coordenador da área de Geociências
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Geociências da Amazônia e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA).
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M

uito se produz nos laaenses
boratórios paraenses
ação
em termos de geração
de conhecimento e
os.
prestação de serviços.
Porém, a população pouco conhece o
que, de fato, é feito. Para buscar dar
visibilidade a esta produção, otimizar
os investimentos públicos e privados, promover parcerias estratégicas
para o setor e auxiliar na formulação
de políticas públicas, a Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), por meio da Diretoria
de Ciência e Tecnologia, com o apoio
do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae no
Pará), desenvolveu o Observatório de
CT&I do Pará.
O processo de criação do Observatório de CT&I iniciou-se em 2011,
com a formalização da parceria entre Secti, Universidade do Estado
do Pará (Uepa) e Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e
Ambiental do Pará (Idesp). A partir
daí, foi estabelecido que a coordenação do Observatório ficaria a cargo

8

da Secti e que as outras instituições
atuariam como colaboradoras na coleta e avaliação do sistema. Para desenvolver as ferramentas de software,
foi estabelecida uma cooperação técnico-científica com a Universidade
Federal do Pará (UFPA).
Do ponto de vista tecnológico, a
ferramenta virtual é composta pelo
Mapa de CT&I do Pará e pelo Sistema de Indicadores de CT&I do
Pará. O Mapa de CT&I disponibili-

za ao usuário os laboratórios sediados no estado do Pará, os respectivos serviços oferecidos e os serviços
potenciais (serviços que podem ser
ofertados pela instituição desde que
haja alguma contrapartida do interessado). Já o Sistema de Indicadores
tem por objetivo compilar, organizar
e manter uma aprimorada base de
dados ligados aos ambientes de inovação e à produção científico-tecnológica regionais.

Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará
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“O Observatório de CT&I se configura como uma importante ferramenta de gestão. Ele poderá ser
incorporado no processo de tomadas de decisão e formulação de políticas públicas focadas em Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) no nosso
estado, identificando carências e potencialidades e orientando a melhor
forma de investir recursos”, acredita o
secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Claudio Ribeiro.
Para o titular da Secti, outra importante função da plataforma é permitir a geração de um cenário sobre

as oportunidades que cada região do
estado oferece no que tange à produção do conhecimento aliada às vocações de cada localidade. “Se queremos
atrair empresas que agreguem valor
aos nossos recursos naturais, promovendo uma economia pautada pelo
conhecimento e sustentabilidade, precisamos fornecer aos investidores e
interessados em empreender no Pará
dados confiáveis, atualizados sobre
nossos laboratórios e tudo o que eles
podem oferecer”, resume o secretário.
De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Vilson

Schuber, o Observatório de CT&I
será uma excelente ferramenta para
a disseminação de informações e
serviços aos pequenos negócios paraenses. “O Sebrae apoia e participa
da criação do Observatório de CT&I
por acreditar que ele é mais um reforço para que a instituição possa continuar cumprindo seu papel de apoiar
os empresários e fomentar o empreendedorismo no Pará, pois sabemos
como é fundamental investir em práticas de inovação e tecnologia para a
sobrevivência desses negócios”, acredita o diretor.

Se queremos atrair empresas que agreguem valor aos nossos recursos
naturais, promovendo uma economia pautada pelo conhecimento e
sustentabilidade, precisamos fornecer aos investidores e interessados
em empreender no Pará dados confiáveis, atualizados sobre nossos
laboratórios e tudo o que eles podem oferecer”
Claudio Ribeiro, secretário de Estado de CT&I

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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Mapa de CT&I
do Pará
O Mapa de CT&I foi idealizado
para ser um instrumento de apoio às
instituições de pesquisa que almejam
estabelecer parcerias, para órgãos
de fomento que investem em ações
correlatas de C&T e para facilitar o
processo de atração de investimentos
para o Estado.
Em termos práticos, a plataforma irá disponibilizar publicamente
todas as informações cadastradas
pelos laboratórios. Com palavras-chaves específicas, como o nome
de um determinado laboratório,
de uma área do conhecimento, de
uma instituição, de uma região ou
a denominação de um serviço especializado, o usuário poderá obter
informações confiáveis sobre as respectivas pesquisas desenvolvidas, os
detalhes sobre os equipamentos existentes, informações sobre as redes de
pesquisa dos projetos vinculados, os
serviços oferecidos e ou potenciais,
entre outras informações. Assim, o
Mapa pode ser usado, também, para
atender às demandas de empresas
que desejarem se instalar no Pará,
ao subsidiá-las de informações úteis
sobre os serviços disponíveis nos laboratórios das diferentes regiões do
Estado.
Para evitar que os pesquisadores repliquem dados já preenchidos
em outros sistemas já consolidados
nacionalmente, a Secti assinou, em
2011, convênio com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Assim,
informações contidas em outras ferramentas, como Plataforma Lattes e
no Diretório de Grupos de Pesquisa
do CNPq, podem ser importadas
para o Mapa de CT&I. Com isso, o
Mapa passa a fornecer, por exemplo,
os currículos dos pesquisadores vinculados aos laboratórios, suas áreas
de atuação, pesquisas em andamento
e projetos concluídos.
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Diversas Instituiçõess de Ciência
araenses já se
e Tecnologia (ICT’s) paraenses
ram informacadastraram e forneceram
us laboratórios
ções referentes aos seus
sso de cadastro
e serviços. Este processo
tínuo
e inserção de informações é contínuo
e aberto a qualquer laboratório do estado. Para garantir a constante atualização dos dados, serão formalizados
termos de compromisso entre a Secti
e as instituições/laboratórios.
A Eletronorte-Eletrobras é uma
das instituições que já se cadastrou
e preencheu informações referentes
à sua atuação no âmbito da pesquisa e tecnologia. “Acreditamos plenamente no sucesso do Mapa Estadual

de CT&I. Esperamos, dentre outros
pontos, que o mesmo auxilie no processo de criação de uma rede colaborativa de instituições, facilitando
o acesso a recursos tecnológicos e
o intercâmbio técnico; que permita
tificar
identifi
car com confiabilidade a infraestrutura de CT&I disponível no
do na
estado, auxiliando o empresariado
gestão dos seus respectivos investimentos; e que promova a integração
entre universidades, centros de pesquisa, a indústria e a sociedade em
geral”, ressalta o gerente da Divisão
de Serviços Tecnológicos do Centro
de Tecnologia da Eletrobras Eletronorte, Marcelo Melo da Costa.
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PARA CONSULTAR O MAPA DE
CT&I DO PARÁ, ACESSE:
http://mapa.secti.pa.gov.br
O Mapa de CT&I do Pará disponibilizará
ao público:
1 - Laboratórios situados nas ICT’s e
empresas do Estado do Pará;

O SISTEMA DE INDICADORES IRÁ
FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE:

1

Os investimentos das agências
nacionais (FINEP, CAPES e CNPq) como
por exemplo: a quantidade de bolsas, o
investimento em projetos de pesquisa

2

Dados sobre a pós-graduação (alunos
de pós-graduação, tempo de titulação,
e número de titulados)

2 - Serviços oferecidos pelos laboratórios
mapeados;
3 - Serviços Potenciais (serviços que podem
ser oferecidos pelo laboratório, desde que
haja contrapartida do interessado).

3

Dados sobre os investimentos dos
órgãos / empresas públicas do Governo
do Estado do Pará em P&D e Ações
Correlatas de C&T

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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Acervo Instituto Evandro Chagas

Laboratório de Patologia do Instituto Evandro Chagas é um dos que se cadastraram no Observatório de CT&I e forneceram informações sobre suas atividades

Além de ser uma forma
de divulgação da nossa
produção científica, esta
plataforma possibilitará
investimentos
de empresas e o
estabelecimento de
parcerias entre os grupos
de pesquisa”
Edmar da Costa, diretor do Instituto de Ciência
Biológicas (ICB) da UFPA
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Ao se configurar como uma vitrine para o que se faz nos laboratórios
do Estado, o diretor do Instituto de
Ciência Biológicas (ICB) da UFPA,
Edmar Tavares da Costa, acredita que
o Observatório de CT&I é uma ferramenta bastante útil para a comunidade científica local e para o público
externo. “Além de ser uma forma de
divulgação da nossa produção científica, esta plataforma possibilitará investimentos de empresas e o estabelecimento de parcerias entre os grupos
de pesquisa”, ressalta Edmar da Costa.
“Nossas expectativas são de que
o projeto do Observatório de CT&I
marque uma nova forma de se enxergar o que é feito dentro das Instituições de Ensino e Pesquisa em CT&I.
No caso do lançamento de editais,
por exemplo, as agências de fomen-

to podem usar o Mapa de CT&I para
propor a incorporação de linhas de
pesquisa que levem em consideração
a capacidade produtiva instalada”,
exemplifica Edmar da Costa.
Sistema de Indicadores de CT&I
- O Sistema de Indicadores fornece dados sobre os investimentos em
P&D e ações correlatas de C&T das
agências nacionais (FINEP, CAPES
e CNPq) e do Governo Estadual no
estado do Pará, informações sobre
a pós-graduação no estado (alunos
de pós-graduação, tempo de titulação, e número de titulados), distribuição geográfica das instituições e
laboratórios (IBGE). A atualização é
realizada pela Diretoria de Ciência
e Tecnologia da Secti, com base nos
indicadores nacionais e estaduais em
C&T presentes em fontes variadas.
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Além de ter elevada importância
para o nosso planejamento
estratégico, a ferramenta facilitará
a identificação, no estado, de
instituições com quem a Eletrobras
Eletronorte poderá estabelecer
parcerias nas áreas de interesse,
ou mesmo aquelas instituições
que podem prestar o fornecimento
de determinados serviços
tecnológicos, evitando recorrer a
instituições em outros estados”
Marcelo Melo da Costa, gerente da Divisão de Serviços Tecnológicos
do Centro de Tecnologia da Eletrobras Eletronorte

“Ao desenvolver o Sistema, nossa
principal preocupação era a de fornecer um repositório com os indicadores de CT&I regionais que permitisse
a geração de gráficos e relatórios, tanto para atender demandas internas
quanto externas”, explica coordenador de Informação e Prospecção Tecnológica da Secti, Rodrigo Quites.
É possível, por exemplo, gerar indicadores "inéditos" que relacionam
a quantidade de bolsas de Doutorado
implementadas no Pará pelas agências governamentais com a população de cada estado do país ou mapear
a distribuição geográfica das bolsas
nas mesorregiões paraenses, entre
outros.
Marcelo da Costa, da Eletronorte, acredita que o Sistema de Indicadores terá elevada importância

para o planejamento estratégico da
sua instituição, no que diz respeito
à implantação de serviços e laboratórios, e para a gestão da infraestrutura existente. “Isso seria realizado
através da análise dos diversos indicadores disponibilizados pela ferramenta. Além disso, facilitará a identificação, no Estado, de instituições
com quem a Eletrobras/Eletronorte
poderá estabelecer parcerias nas
áreas de interesse, ou mesmo aquelas instituições que podem prestar o
fornecimento de determinados serviços tecnológicos, evitando recorrer a instituições em outros estados”,
enfatiza Marcelo.
“Além de melhor difundir as informações referentes às expertises
dos nossos laboratórios, esperamos,
também, obter dados que possam ser

utilizados nas pesquisas desenvolvidas pelo próprio Instituto Evandro
Chagas”, atesta o seu diretor, Pedro
Fernando Vasconcelos. Para ele, a
ferramenta virtual poderia ser útil
até mesmo para o SUS, pois disponibilizaria informações sobre possibilidades de exames e pesquisas básicas
e aplicadas relevantes para a saúde
pública.
Como coordenador técnico do
Observatório, Rodrigo Quites aponta
como o principal desafio é manter o
Observatório atualizado continuamente, com informações confiáveis e
de interesse para a sociedade. Outro
desafio será o de transformar os dois
produtos de software em uma única
plataforma de interoperabilidade que
possa ser integrada por outros sistemas de informação do Estado.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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CAPA

Secti e Sebrae se
unem para promover
a Inovação no Pará
Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação para o
Desenvolvimento Regional percorreu cinco municípios
difundindo o empreendedorismo inovador
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Por Ana Ca
Carolina Pimenta e Igor
gor de Souza

D

emocratizar o conhecimento,
onhecimento, valorizar a produção científico
co-tecinova
nológica regional e incentivar o empreendedorismo inovador
no
estado do Pará. Com esses objetivos a Secretaria de Est
Estado de Cição (Secti) se uniu ao Serviço
Serv de Apoio
ência, Tecnologia e Inovação
esas (Sebrae no Pará)
às Micro e Pequenas Empresas
Pará), para realizar a
“Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvo
Desenvolvimento Regional”,
o-financeira
nancei entre as duas instiiniciativa inédita, fruto de cooperação técnico-fi
tuições.
Em sua primeira edição, a Mostra percorreu, durante os meses de agosto e
setembro de 2014, os municípios de Redenção, Marabá, Altamira, Santarém e
Itaituba, atraindo um público total de quase 23 mil pessoas. Professores, estudantes, empresários, gestores públicos, produtores rurais e a comunidade em
geral visitaram os estandes e participaram das palestras, oficinas e atividades
interativas que integraram a programação das mostras.
As Mostras de CT&I compõem a Política Estadual de Difusão e Popularização da CT&I, coordenada pela Secti, cuja meta principal é promover a sinergia
entre atores estratégicos, estimulando ações conjuntas voltadas aos processos
de difusão do conhecimento, alfabetização científica e estímulo à inovação no
Pará. “Investir na disseminação do conhecimento, no incentivo às experiências
inovadoras e na formação de cidadãos mais críticos e qualificados é ajudar o
Estado do Pará a se desenvolver em todos os níveis”, destaca o secretário de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Claudio Ribeiro.
Em consonância com a política estadual, a Mostra de CT&I buscou reforçar
junto à sociedade como ciência, tecnologia e inovação podem ser ferramentas
fundamentais para o desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade de vida dos paraenses. As atividades apresentadas deram destaque a projetos bem sucedidos em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional.
O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Vilson Schuber, destaca o
quanto é importante um projeto como a Mostra de CT&I para todo o Pará.
“A força do interior é enorme, com imenso potencial para os interessados em
empreender. Ao empreendedor, ao futuro empreendedor e para a sociedade
em geral mostramos, com as mostras, que é preciso acreditar nessa força, que
é possível inovar para que os pequenos negócios sejam mais competitivos no
mercado”, frisa Schuber.

Investir na
disseminação do
conhecimento,
no incentivo às
experiências
inovadoras e na
formação de cidadãos
mais críticos e
qualificados é ajudar
o Estado do Pará a se
desenvolver em todos
os níveis”
Claudio Ribeiro,secretário de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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Secretário de CT&I, Claudio Ribeiro, e diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Vilson Schuber, visitam estande da Mostra de CT&I para o Desenvolvimento Regional

Ciência e
Tecnologia
para a
Inovação
Muitas vezes, o caminho para a
inovação começa por estudos e experimentos desenvolvidos no âmbito das instituições de ensino e
pesquisa. Até se transformarem em
algo útil e inovador para a sociedade, o produto passa por testes, erros
e acertos. Para mostrar como se dá
esse processo, diversas instituições
apresentaram seus trabalhos e puderam mostrar à população como
a teoria pode ser transformada em
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práticas inovadoras.
O estande do Projeto Mídias
Eletrônicas, do curso de Ciência da
Computação da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que tinha como algumas das atrações uma
impressora 3D, um protótipo de robô
e experimentos com tecnologia Led,
foi um dos mais visitados da Mostra
de Santarém. “Além de darmos visibilidade à nossa produção científica,
a Mostra nos permite despertar o interesse destes jovens pelo universo da
Ciência da Computação, através da
demonstração prática e da interatividade”, destaca o coordenador do projeto, professor Enoque Alves.
O projeto coordenado pelo professor da Ufopa desenvolve, em jovens estudantes do ensino médio,
habilidades e competências para que
eles possam se inserir no mercado de
Tecnologias da Informação e Comu-

nicação. Enoque Alves explica que
o empreendedorismo tecnológico é
uma de suas áreas de atuação. “Nos
esforçamos para ensinar teoria por
meio de coisas palpáveis e resultados
concretos, com produtos comercializáveis e úteis para a sociedade”, explica.
Outros exemplos de teoria aliada
à prática inovadora são o protótipo
que está sendo desenvolvido por seus
alunos para controlar o gasto com
energia elétrica em residências e o
aplicativo GreenBaby, elaborado por
uma equipe de estudantes de Ensino Médio de Santarém. O aplicativo
desenvolvido pelo grupo incentiva o reflorestamento na Amazônia,
por meio da adoção de árvores por
usuários do mundo inteiro, a serem
plantadas e cultivadas na Reserva Extrativista (Resex) Tapajós, mediante
contribuição anual.
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Nos esforçamos para ensinar teoria
por meio de coisas palpáveis e
resultados concretos, com produtos
comercializáveis e úteis para a
sociedade”
Enoque Alves, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

O estande da Escola de Educação Tecnológica do Estado do Pará (EETEPA/Itaituba), com seu modelo de apiário de abelhas com ferrão, chamou a atenção dos que transitaram pela Mostra de Itaituba. O projeto de
apicultura desenvolvido pelos alunos com orientação dos professores tem
um importante diferencial: todo o processo da cadeia produtiva do mel,
da colmeia à comercialização, é ensinado aos estudantes e executado por
eles. “A gente quer abrir mercado para os alunos, fazer com que eles se
capacitem e sejam inseridos no mercado. A Mostra ajuda a dar visibilidade a este trabalho e a encontrar possíveis parceiros”, disse o professor do
curso de Agropecuária, Fábio Alessandro Souza Silva.

Impressora 3D e
experiências com
tecnologia de LED
foram algumas das
atrações do estande
do Projeto Mídias
Eletrônicas, da Ufopa.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

17

Além de ser um projeto voltado
para atuais e futuros empresários, a
Mostra de CT&I buscou incentivar a
cultura do empreendedorismo entre
os estudantes paraenses, tanto aqueles que estão no ensino básico quanto
os do ensino superior. Uma das atividades inseridas nesse objetivo foi a
palestra ministrada pela pesquisadora da Universidade Federal do Pará
(UFPA), Jocasta Caldas, intitulada
“Empreendedorismo científico e engenharia inovadora”, que teve salas
lotadas de estudantes em Redenção e
em Marabá. O objetivo principal foi
o de conscientizar os jovens sobre a
necessidade de unir o conhecimento
com o mercado, por meio da exposição de diversas experiências de sucesso realizadas por estudantes.
“O intuito da palestra foi o de motivar e orientar os jovens paraenses a
irem além do conhecimento científico adquirido e terem tolerância ao
fracasso, pois muitos desistem do espirito empreendedor por não terem
obtido sucesso em algum projeto inicial. Nesse sentido, a Mostra cumpre
seu papel, pois os estudantes precisam parar de desvincular a ciência da
realidade, dois conceitos que podem
e devem ser conectados pela inovação”, opina Jocasta Caldas.
Um exemplo concreto de como
os estudantes podem aplicar o que
é ensinado em sala de aula foi apresentado no estande da Universidade
do Estado do Pará (Uepa), em Marabá, por meio do projeto de iniciação
cientifica do curso de Engenharia de
Produção intitulado “Utilização da
aprendizagem baseada em problemas
para o desenvolvimento de competências gerenciais de micro e pequenas empresas”. O projeto iniciou em
Belém e foi levado para Marabá em
agosto de 2014 para ser aplicado em
empresas da região.
“Nós, estudantes da graduação,
visitamos as empresas e aplicamos o
método de aprendizagem baseada em
problemas, ou seja, reunimos com os
gerentes para que eles relatem quais
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Aluno da EETEPA de Itaituba realiza demonstração sobre técnica de manejo e criação de abelhas.

são as dificuldades que eles enfrentam dentro dos seus negócios. Após
o relato, nós os incentivamos a buscarem soluções para esses problemas
por meio de técnicas da engenharia da
produção ensinadas por nós, a partir
do que aprendemos em sala de aula.

O interessante disso tudo é fazer com
que os próprios gerentes desenvolvam
as competências gerenciais exigidas
pela função, e incentivar os estudantes
universitários a aplicarem os seus conhecimentos”, explica a graduanda da
Uepa, Juliana Carvalho.
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Disseminando o
comportamento
empreendedor...
Mostrar aos empresários e futuros empreendedores que sempre é possível inovar, independente da localização e do porte do empreendimento.
Esta foi uma das premissas que nortearam a realização das Mostras de
CT&I nos cinco municípios percorridos. Para mostrar isso na prática, dezenas de empresas apresentaram seus produtos e/ou processos inovadores
para o público visitante. Além disso, palestras ministradas por consultores
do Sebrae evidenciaram que o empreendedorismo criativo e inovador é o
caminho para aumentar a competitividade e lucratividade dos negócios.
O estande do Sebrae foi outra grande atração em todos os munícipios,
atendendo futuros empreendedores e empresários de pequenos negócios
locais e orientando-os sobre a importância do conhecimento e do uso de
ferramentas de gestão para a melhoria dos empreendimentos, apresentando produtos e serviços oferecidos pela instituição. Outro destaque foi o estímulo dado à formalização como Microempreendedor Individual (MEI).

Nos cinco municípios
percorridos pela Mostra
de CT&I, o Sebrae atendeu o
público e esclareceu dúvidas
sobre empreendedorismo

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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Cledeneuza Oliveira, à direita, expôs os produtos da Cooperativa Regional das Mulheres Quebradeiras de Coco de Babaçu na Mostra em Marabá

Cledeneuza Oliveira, presidente da Cooperativa Regional das
Mulheres Quebradeiras de Coco
Babaçu, foi uma das visitantes que
recebeu atendimento no estande do
Sebrae, em Marabá. “Faz 4 anos que
trabalhamos com o coco de babaçu, fazendo óleo, carvão, sabonete,
farinha, entre outros produtos. Passamos no estande do Sebrae, para
pedir auxílio a eles sobre como le-
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galizar nosso negócio e me informar
melhor sobre empreendedorismo e
sobre como melhorar a venda dos
meus produtos”, afirmou.
O Sebrae atua no processo de
orientação para a formalização de
milhares de empreendedores paraenses que produzem e comercializam
produtos de maneira informal, o que
os inibe ao acesso de uma série de
direitos e vantagens, como emissão

de nota fiscal, benefícios previdenciários e participação em licitações
públicas. Segundo o gerente regional do Sebrae em Altamira, Kleber
Broseghini, a Mostra contribui para
o fortalecimento dos pequenos negócios. “Inovar é indispensável para
a sustentabilidade dos negócios, seja
micro ou pequena empresa, microempreendedor individual ou produtores rurais”, destaca Broseghini.

Casos de
sucesso
empresariais
O estande da Indústria TSA
(Tapajós-Santarém-Amazônia), que
compôs a exposição da Mostra de
Santarém, apresentou ao público demonstrações de como a inovação é
um elemento-chave para a consolidação e competitividade de uma empresa no mercado. Há dez anos atuando
na área de metalurgia, a TSA investe
constantemente em produtos inovadores, focados nas potencialidades
regionais. Foi assim que eles desenvolveram as peças exlusivas para
acoplar em motores de barco e, desta forma, incorporar novas funções.
Aliando versatilidade e economia, a
empresa conseguiu desenvolver tecnologias de baixo custo e permitir
que o motor simples de barco, tão
vendido para ribeirinhos, fosse capaz
de se transformar em bomba d’água e
em ralador de mandioca, com o simples ajuste de peças. “Foi bom para os
ribeirinhos, pois com a aquisição de
peças simples e baratas eles passam
a contar com produtos tão eficientes
quanto os modelos mais caros que já
vêm de pronto de fábrica”, esclareceu
Fábio Malheiros.
Já em Redenção, um dos estandes que mais chamou a atenção dos
visitantes foi o do Viveiro Pontal,
empresa atendida pelo Sebrae que
comercializa flores, plantas e acessórios para jardinagem e paisagismo
em todo o Estado. Diversas espécies
de flores, plantas e árvores frutíferas, das mais tradicionais às mais
exóticas, foram exibidas no estande,
cujos expositores explicavam sobre a
importância do paisagismo para valorizar e humanizar estabelecimentos
comerciais, tornando lojas e escritórios mais atraentes.

Silvaneide Guedes
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Peças exclusivas
desenvolvidas
pela empresa TSA
transformam motores
de barcos em bombas
d'água e ralador de
mandioca. Outro destaque
do estande da indústria
de Santarém foi a
despolpadeira em inox

Em Redenção, Viveiro
Pontual expôs diversas
flores e plantas e
explicou de que forma o
contato com elas podem
melhorar a qualidade
de vida

Empresa Cacauway
participa da Mostra de
Altamira e apresenta
produtos e processos
inovadores

Na Mostra de Altamira, um dos
estandes mais visitados foi o da Cacauway, empresa conduzida pela Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica (Coopatrans) e atendida pelo
Sebrae, formada por 40 agricultores
familiares do município de Medicilândia. A empresa foi criada em 2010,
com o objetivo de agregar valor à produção cacaueira e melhorar a renda
das famílias envolvidas. Hoje, a Cacauway consolida-se como a única in-

dústria de chocolates da Região Norte
que processa toda a cadeia produtiva
do cacau, desde a moagem da amêndoa, até o beneficiamento final, que é
o chocolate. Além de saborear e comprovar a qualidade dos produtos, quem
visitou o estande, pode conferir, ainda,
as embalagens artesanais produzidas
por mulheres de agricultores a partir
da folha do cacaueiro, o que confere
um ar ainda mais regional e exclusivo
aos “chocolates da Amazônia”.
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Por onde passou, a Mostra de
CT&I buscou dar visibilidade a produtos, processos ou serviços ligados às
Tecnologias Sociais e, assim, estimular
a introdução de novidades ou aperfeiçoamentos no ambiente produtivo
ou social. Diversas instituições apresentaram alternativas de Tecnologias
Sociais focadas em cadeias produtivas
estratégicas para o desenvolvimento
regional, como a do cacau, do látex,
do mel e da mandioca.
Em Itaituba, o estande da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado do Pará (Emater)
apresentou um exemplo de TS que
transformou a realidade de sete aldeias situadas em Jacareacanga e
região: o projeto da “Prensa hidráulica Munduruku”, desenvolvida pela
Emater, Prefeitura de Jacareacanga e
pelos próprios indígenas para extrair,
com maior eficácia, a água da mandioca e, assim, aumentar a qualidade
e a produtividade da farinha de mandioca, uma das principais fontes de
renda das famílias Munduruku.
O grande diferencial é a construção de uma estrutura desmontável,
feita de madeira reaproveitada e com
a introdução do macaco hidráulico.
Com uma prensa comum, sem o macaco hidráulico, a massa de mandioca passa por um processo que pode
demorar de cinco a dez horas para ficar pronta para o preparo da farinha.
Com o macaco, a massa de mandioca
leva apenas 40 minutos para secar.
Além da redução do tempo no preparo, a prensa hidráulica tem maior
durabilidade e maior capacidade de
processamento que a prensa rústica.
Enquanto, a tradicional processa 60
litros a cada, a primeira consegue beneficiar 100 litros de massa.
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Fotos: Arquivo Emater

Tecnologias
sociais e
criatividade

Modelo tradicional da prensa da mandioca, utilizada para a produção de farinha em aldeias Munduruku.

O técnico em Agropecuária da
Emater, Delival Batista de Souza, e
o Diretor de Assuntos Indígenas da
Prefeitura de Jacareacanga, José Augusto Martins, são os responsáveis
pelo desenvolvimento do Projeto.
Com a supervisão deles, atualmente, trinta famílias conseguiram aumentar a renda familiar em 80%.
Para garantir a sustentabilidade do
projeto, os indígenas são treinados

para construírem sua própria prensa, tornando-se aptos a reaplicarem
a técnica. “Para as comunidades o
custo é zero e o retorno é imediato e
visível. As aldeias beneficiadas pelo
projeto adquiriram novos produtos,
como motor gerador de energia elétrica, equipamentos para a casa de
farinha, motor rabeta para locomoção e transporte da farinha e outras
melhorias”, conta Delival Souza.

Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará

Prensa hidráulica construída por indígenas Munduruku, sob supervisão do técnico da Emater Delival Souza
(primeiro à direita). Projeto foi apresentado na Mostra de Itaituba.
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Silvaneide Guedes

A programação da Mostra contou, ainda, com uma exposição do
projeto “Encauchados de Vegetais da
Amazônia”, desenvolvido pelo Polo
de Proteção da Biodiversidade e Uso
Sustentável dos Recursos Naturais
(Poloprobio). O público visitante teve
a oportunidade de conhecer de perto
a Tecnologia Social que consiste na
técnica da pré-vulcanização artesanal
do látex e na adição de substratos naturais para formar um composto homogêneo que pode ser utilizado na
fabricação de bolsas, toalhas de mesa,
embalagens, pinturas a mão com látex pigmentado em camisetas e artesanatos, entre outras possibilidades
de aplicação. Atualmente, o projeto
conta com 48 unidades produtivas
implantadas em quatro estados da
Amazônia, gerando renda para mais
de 1.200 famílias envolvidas.
BALANÇO
Para o titular da Secti, Claudio Ribeiro, as expectativas foram superadas
e o balanço é bastante positivo, principalmente em relação à qualidade dos
trabalhos apresentados e ao interesse
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das pessoas. “Esses números são bastante expressivos porque mostram que
existe nos municípios visitados uma
vocação muito forte para a produção
do conhecimento científico-tecnológico e para o empreendedorismo inovador. Com a Mostra queremos valorizar isto e potencializar a descoberta
de talentos”, destacou.
“As Mostras foram muito importantes para fortalecer a presença do
Sebrae no interior do Estado, onde
já atuamos com diversas atividades e
com resultados que vêm mudando a
realidade dos empreendedores e dos
pequenos negócios dos municípios, a
exemplo dos casos de empresas que
estiveram nas Mostras”, enfatiza Vilson Schuber.
Nos cinco municípios por onde
passou, a Mostra de CT&I contou
com a participação de diversos parceiros, que contribuíram para o sucesso do evento. Foram mais de 40
instituições parceiras, entre órgãos
públicos, instituições de ensino e
pesquisa, organizações não-governamentais e empresas dos mais diversos
segmentos.

“Projeto Encauchados de Vegetais
da Amazônia” apresenta produtos
feitos a partir da técnica de prévulcanização do látex.
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As Mostras foram muito importantes para fortalecer
a presença do Sebrae no interior do Estado, onde já
atuamos com diversas atividades e com resultados
que vêm mudando a realidade dos empreendedores
e dos pequenos negócios dos municípios, a exemplo
dos casos de empresas que estiveram nas Mostras”
Vilson Schuber, diretor-superintendente do Sebrae no Pará.
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A MOSTRA
EM IMAGENS
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1 - O Projeto Casa Ecológica, da Escola
Municipal E.F. Prof. Antônio de Sousa
Pedroso
2/3/4 - Estande da Secretaria
Municipal de Educação de Santarém
atrai interesse do público ao reutilizar lixo
eletrônico
5 - Dirigentes visitam estande do
Projeto Arranjos Vegetais de Itaituba, sob
coordenação da Emater
6 - Despolpadeira é destaque do
estande da empresa TSA, na Mostra de
Santarém
7 - Estudantes de Marabá aprendem
e se divertem com Programa Natureza,
conduzido pelo Museu Goeldi
8 - Visitantes da Mostra em
Redenção aprendem com pesquisadores
da UFRA a como fazer hortas suspensas
9 - Artesanato Munduruku é atração
de estande da Mostra de Itaituba

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

27

10

A MOSTRA
EM IMAGENS
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10 - Estudantes de Santarém ficam sabendo
como são feitos os bancos produzidos pela
Cooperativa Mista da Flona do Tapajós
11 - Empresa Siga Bem, de Santarém, inova
ao fabricar mangueira de irrigação e conduítes
com plástico reciclado
12 - Estudantes de Redenção fazem fila para
ver o Planetário Móvel da Uepa
13 - Exposição de animais taxidermizados
ameaçados de extinção despertam interesse de
jovens de Redenção
14 - Robô apresentando na Mostra de CT&I de
Altamira. Foto: Silvaneide Guedes
15 - Palestra sobre Agriculturas Urbanas atraí
grande público em Marabá
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Silvaneide Guedes

Representante da Associação de
Mulheres Agricultoras Artesãs
do Município de Trairão expõe seus
produtos feitos à base de fibra da
bananeira, na Mostra de Itaituba
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Ambiente
virtual para
inovar
Secti lança Portal
Paraense de Inovação
para conectar atores
estratégicos e aumentar
investimento em
inovação no Pará
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Por Igor de Souza

A

na possui uma promissora empresa de cosméticos e deseja desenvolver
um novo produto à base
de um fruto especifico
da região. Paulo é pesquisador, possui um grupo de pesquisa que está
buscando investimento para estudos
com o mesmo fruto visado pela empresária. Paulo e Ana são personagens fictícios, mas a situação criada
exemplifica realidades que poderiam
dialogar entre si para o desenvolvimento do Estado pautado pela aplicação da Ciência e da Tecnologia na
inovação de processos e produtos e
no aproveitamento racional das potencialidades da biodiversidade amazônica.
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INOVAÇÃO
Unir tais realidades é a missão do
Portal Paraense de Inovação (PPI),
um projeto da Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Secti) criado para divulgar informações online referentes a ofertas e
demandas de competências, e alternativas de financiamentos existentes,
de modo a promover a integração
dos entes envolvidos no processo de
inovação no Pará.
O projeto foi idealizado em 2011
para ser a principal ferramenta tecnológica viabilizadora do Sistema
Paraense de Inovação (SPI) – um
modelo de governança do Governo
do Estado para estimular o surgimento de ações capazes de resultar
em inovação, a partir de articulações
entre o Poder Público, as Instituições
de Ciência e Tecnologia e o setor

empresarial. O Portal é gerido pela
Diretoria de Inovação Tecnológica
da Secti (DIT), e a sua operacionalização conta com o apoio da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da
Empresa de Processamento de Dados
do Estado do Pará (Prodepa).
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Ferramenta
cruza ofertas
e demandas
em CT&I
Conectar pessoas, universalizar
informações e estimular ações colaborativas são as características mais marcantes no desenvolvimento da internet após a sua popularização no final
do século passado. O Portal Paraense
de Inovação incorpora todas essas características ao colocar à disposição,
em um único ambiente virtual, um
amplo banco de dados relacionados
às ofertas e demandas na área de inovação no Estado, o que potencializa a
conexão de agentes estratégicos dispersos geograficamente, mas com interesses comuns capazes de gerar uma
parceria inovadora e contribuir para o
aumento da competitividade do Pará.
“A grande importância do PPI é o
fato dele ser um instrumento de concentração e de divulgação de tudo o
que tem a ver com inovação no nosso Estado. Isso é um grande avanço,
pois facilita a busca de informações,
antes dispersas, por parte daqueles
que buscam inovar ou já trabalham
com Inovação. Além disso, o Portal
serve, também, para dar visibilidade
ao mundo todo acerca do cenário da
inovação no Pará”, esclarece o titular
da Secti, Claudio Ribeiro.
Ao acessar o Portal, o visitante
encontra, de imediato, os principais
serviços do ambiente virtual. O eixo
“Oportunidades para inovar” cadastra e disponibiliza as necessidades
do setor produtivo em relação a inovações capazes de criar ou melhorar
processos, bens e serviços. Há, também, um campo para que o visitante
cadastre ofertas de competência para
que elas sejam listadas em buscas no
banco de dados do Portal.
Para melhor usufruir desse eixo, o
usuário poderá efetuar um cadastro
pelo qual informará seu perfil. O Por-
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tal trabalha com o cadastro de quatro
perfis ao todo: o de Empresa, o de Governo, o de ICTs (instituições desenvolvedoras de projetos em CT&I) e o
de Profissionais que desejam cadastrar
suas ofertas e demandas por competências tecnológicas. A partir do cadastro, e com base na identificação de
atividades ou segmentos em comum,
o Portal poderá sugerir contatos que
possam responder à oferta ou demanda por competência divulgada, o que
facilita a integração entre os usuários
e possibilita futuras parcerias.
Outro eixo importante é o “Onde
Inovar”, no qual o visitante poderá
identificar as regiões e setores produtivos com expectativas promissoras
para o desenvolvimento em inovação
de determinadas cadeias produtivas,
como a do açaí, do palmito, do baba-

1

• Oportunidades para Inovar:
Cadastre e visualize todas as
demandas de competências em
inovação.

2

• Onde Inovar: Saiba as regiões e
os setores produtivos do Pará com
expectativas promissoras para o
desenvolvimento em inovação.

3

• Competências no Estado:
Cadastre e visualize todas as ofertas de
competências em inovação.

4

• Integração Institucional:
Ambiente de integração dos agentes
de CT&I do Pará.

5

• Formas de capacitação: Saiba
quais instituições podem oferecer
cursos de capacitação em CT&I.

6

• Instrumentos de Apoio:
Encontre os instrumentos de apoio
financeiro ou tecnológico para
o desenvolvimento baseado em
inovação.

çu, entre muitas outras. O eixo utiliza
indicadores estatísticos que auxiliam
a disponibilização de dados sobre a
estrutura produtiva das 12 regiões
de integração do Estado, indicando
quantas empresas existem no segmento da atividade procurada pelo
visitante, os projetos de inovação que
vêm sendo realizados nela e se o setor
está em declínio, em expansão, estagnado ou dinâmico.
No eixo, “Formas de capacitação”, o visitante poderá conhecer as
principais instituições do Estado que
podem oferecer e apoiar cursos em
áreas voltadas à inovação, contemplando informações sobre palestras,
oficinas, cursos de aperfeiçoamento
profissional, cursos à distância, entre
outras capacitações. Além disso, uma
ampla biblioteca virtual está à dis-
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posição dos visitantes, com artigos,
livros e revistas eletrônicas, vídeos e
legislações referentes ao cenário da
Ciência, da Tecnologia e da Inovação
no Brasil e no mundo.
Assim, o Portal pode auxiliar tanto o futuro empreendedor que necessita de informações sobre as cadeias
produtivas para sanar as suas dúvidas
acerca do tipo de empreendimento
que deseja iniciar, quanto o empresário que já possui um negócio, mas
deseja saber sobre técnicas inovadoras que garantem competitividade à
sua empresa, por exemplo.

“Os exemplos que sempre vemos
de inovação são de grandes empresas,
como a Natura, a Garoto e a Nestlé, o
que foge muito da realidade do empresariado local, e isso acaba inibindo
a criatividade e a inovação nas empresas da região. Mas, a partir do momento em que temos uma ferramenta
com informações voltadas para o contexto local, conseguimos notar que o
processo de inovação não é tão difícil
e nem impossível de realizar”, afirma
o gerente administrativo, Claudio Alvarenga, da empresa Guaraná Xingu,
que atua há 27 anos em Altamira.

A grande importância
do Portal é o fato dele
ser um instrumento
de concentração e de
divulgação de tudo o que
tem a ver com inovação
no nosso Estado”
Claudio Ribeiro, titular da Secti
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Instrumentos de
apoio reunidos
em um só local
Outra vantagem apresentada pelo PPI é
a disponibilização de informações sobre os
agentes de fomento que podem auxiliar a
execução de ideias inovadoras, por meio de
instrumentos de apoio financeiro ou técnico, bolsas, prêmios, entre outros incentivos. O Portal divulga, também, chamadas
públicas de editais regionais, nacionais e
internacionais para o desenvolvimento de
projetos baseados em inovação.
Um exemplo de edital divulgado pelo
Portal foi o do Programa de Incentivo à
Inovação em Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – InovaPará/Tecnova,
realizado este ano pela Fundação Amazônia Paraense Amparo à Pesquisa (Fapespa) em parceria com a Secti. Pelo edital,
o Governo do Estado investiu mais de 10
milhões para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores por meio
da concessão de recursos econômicos às
empresas paraenses selecionadas, as quais
atuam com projetos ligados a setores econômicos considerados estratégicos ao
Pará, como o de petróleo e gás, energias
alternativas, mineração, agricultura e pecuária, pesca e aquicultura, bionegócios e
sustentabilidade ambiental.
Para o empresário Bruno Monteiro,
que trabalha com a reciclagem de alumínio
e fabrica produtos voltados às atividades
da pesca e da agricultura, em Santarém,
o Portal facilitará o acesso a informações
sobre incentivos financeiros às empresas
mais afastadas da capital do Estado.
“Muitas das entidades de apoio às empresas que desejam crescer estão em Belém,
e, devido a isso, as soluções e as informações não chegam ou demoram a chegar até
aqui em Santarém, por exemplo. Além disso, será muito bom acompanhar, num único local, exemplos de casos de sucesso relacionados às práticas de inovação e ofertas
de prêmios que reconhecem e recompensam as empresas que investem em inovação
como fator de competitividade”, opina Bruno Monteiro.
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O Portal representa uma ferramenta
importante para a criação de um
cenário positivo aos pequenos
negócios paraenses, pautado na
inovação como fator primordial
para a competitividade dos
empreendimentos”.
Domingas Ribeiro, diretora técnica do Sebrae no Pará.
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Portal recebe
apoio do Sebrae
Em julho deste ano o Portal ganhou o auxílio do Serviço de Apoio
à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae no Pará), a partir da celebração
de um convênio com a Secti para
fomentar práticas de inovação e empreendedorismo no Estado.

“O Portal representa uma ferramenta importante para a criação de
um cenário positivo aos pequenos
negócios paraenses, pautado na inovação como fator primordial para
a competitividade dos empreendimentos. Por isso o Sebrae é parceiro
no projeto, pois acreditamos que os
empresários e empreendedores paraenses terão oportunidade de oferecer
suas competências e seus serviços, e
ampliar a participação no mercado

ao cadastrar seus perfis na plataforma e fazerem parte de um banco de
dados sobre ofertas e demandas na
área de inovação no Estado”, acredita
a diretora técnica do Sebrae no Pará,
Domingas Ribeiro.
Em 2015, o PPI passará por um
melhoramento em sua interface para
que todos os serviços do Portal sejam acessíveis, também, por meio de
dispositivos móveis, como tablets e
smartphones.

Órgãos
Governamentais que
desejam cadastrar
seus projetos ligados
à CT&I
Profissionais
que possuem
competências e
desejam divulgá-las

Empresas que
desejam cadastrar
suas ofertas e
demandas
Instituições
que realizam
atividades
de C&T

Acesse o Portal Paraense de Inovação: www.ppi.pa.gov.br.
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UFPPA
UF
UFPA

ESPAÇO
INOVAÇÃO

ELETROBRAS
ELETRONORTE

PCT-GUAMÁ

Espaço Inovação
reunirá empresas de
base tecnológica e
laboratórios de P&D
38
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MUSEU PARAENSE
EMÍLIO GOELDI
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Com lançamento de
edital, local situado no
PCT Guamá é entregue
para início das atividades
Por Solange Campos

E

mpresas de base tecnológica,
em especial das áreas de biotecnologia, energia, tecnologia da informação e comunicação, tecnologia ambiental
e tecnologia mineral, assim como laboratórios de pesquisa e desenvolvimento (P&D), terão a oportunidade
de operar em um ambiente de inovação sinérgico, dinâmico e competitivo. O Espaço Inovação, situado no
Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), já está concluído
e passa por adequações técnicas para
receber os laboratórios, instituições e
empresas inovadoras.

O secretário Claudio Cavalcanti
Ribeiro, titular da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Secti), destaca que o Espaço Inovação oferecerá um ambiente com
infraestrutura adequada para empreendimentos de base tecnológica
e propício ao fortalecimento do empreendedorismo inovador na região.
"O Espaço Inovação é um local onde
queremos concentrar empresas inovadoras e laboratórios prestadores de
serviços. A ideia é instalar um ambiente favorável à inovação, tanto no
âmbito do desenvolvimento de produtos e serviços tecnológicos, quanto
na melhoria do processo de gestão
empresarial. A entrega do Espaço
representa um ganho para o Estado
do Pará, que passa a contar com um
lócus privilegiado destinado a transformar, de forma sustentável, nossas
potencialidades em bens de agregado
valor”, acredita o titular da Secti.
Com seis mil metros quadrados
de área e investimentos de R$ 14 milhões, o Espaço Inovação abre as portas para a instalação de cinco laboratórios de pesquisa e desenvolvimento

das áreas de biotecnologia tecnologia
da informação e comunicação vinculados à Universidade Federal do
Pará (UFPA) e à Embrapa Amazônia
Oriental.
A ideia é que haja, também, agentes locais de inovação que atuem
dentro desse espaço para apoiar as
empresas que estão no PCT Guamá.
Um desses agentes é o Sebrae, que
implantará uma unidade de atendimento dentro do Espaço Inovação, o
que pode representar uma excelente
ajuda aos empreendedores instalados
no Espaço, com apoio no processo
de gestão empresarial e com a oferta
contínua de capacitações. “O Sebrae
procura estar sempre perto de seus
clientes, não medindo esforços para
atender suas necessidades. Para isso,
prestamos atendimento de forma
presencial, por telefone e via internet,
em 11 escritórios regionais e pontos
de atendimento em todas as regiões
paraenses, por meio de parcerias. É
o caso da unidade que teremos no
Espaço Inovação, que, com certeza,
estreitará ainda mais essa relação,
facilitando o acesso aos nossos produtos e serviços pelas empresas que
se instalarão no Parque Tecnológico”,
acredita o diretor-superintendente
do Sebrae no Pará, Vilson Schuber.
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Kaio Marques

Espaço Inovação oferece um ambiente com infraestrutura adequada para empreendimentos com potencial inovador

Edital para
empresas
Para ter uma base no Espaço Inovação, empresas devem participar do
Edital de Seleção Pública de Empresas para o Espaço Inovação do PCT,
lançado em novembro pela Secti e
pela Fundação Guamá. O diretor-presidente do PCT Guamá, Antônio Abelém, enfatiza que cerca de 30
empresas já demonstraram interesse
em participar do edital, prospectadas
ainda na fase de construção do Espaço Inovação.
Além do espaço físico no PCT
Guamá, as empresas que vão se instalar no prédio também terão o suporte da unidade de negócios Guamá
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Business, que envolve atendimentos
nas frentes de gestão empresarial,
proteção do conhecimento e captação de recursos. “O lançamento do
edital e a consequente operação deste ambiente vai trazer uma dinâmica
estratégica para a inovação, estimulando a sinergia entre laboratórios
e empresas com projetos complementares. Também vai incrementar
a receita do PCT Guamá, a partir
das locações das salas, contribuindo para a autossustentabilidade do
Parque, e será um ponto de encontro
para a realização de eventos e ações
mais frequentes na área de empreendedorismo inovador, estimulando o
intercâmbio constante entre os profissionais e interessados no setor”,
comenta Antônio Abelém.

O lançamento do edital
que seleciona empresas
para o Espaço Inovação e
a consequente operação
deste ambiente vai trazer
uma dinâmica estratégica
para a inovação,
estimulando a sinergia
entre laboratórios e
empresas com projetos
complementares”
Antonio Abelém, diretor-presidente
do PCT Guamá.

Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará

O Espaço Inovação é um local onde
queremos concentrar empresas inovadoras
e laboratórios prestadores de serviços. A
entrega do Espaço representa um ganho
para o Estado do Pará, que passa a contar
com um lócus privilegiado destinado a
transformar, de forma sustentável, nossas
potencialidades em bens de agregado valor”
Claudio Ribeiro, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Para participar do processo seletivo, as empresas devem ter perfil
inovador nas áreas prioritárias de trabalho do PCT Guamá (biotecnologia,
energia, tecnologia da informação e
comunicação, tecnologia ambiental
e tecnologia mineral) e, por meio de
sua instalação nas dependências do
Espaço Inovação, agregar valor ao
seu negócio, ao PCT Guamá e seus
diversos atores. “Ao se instalarem
no maior corredor científico-tecnológico da Amazônia Oriental, as empresas aumentam as oportunidades
de inovar e se tornarem mais competitivas. Por isso, o edital selecionará empreendimentos com elevado
potencial de interação e cooperação
com outras empresas, instituições,
programas, projetos e parceiros estra-

tégicos do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá”, ressalta o secretário
de CT&I, Claudio Ribeiro.
Vilson Schuber enfatiza que as
micro e pequenas empresas terão
inúmeras vantagens ao se submeter
ao edital do Parque Tecnológico. O
superintendente do Sebrae destaca o
fato de as empresas terem a oportunidade de serem apoiadas gerencialmente e tecnologicamente, através da
aproximação com o Sebrae e com os
laboratórios disponíveis para prestação de serviços tecnológicos. “Isso,
com certeza, será muito importante para que esses negócios ampliem
suas participações no mercado”.
O Espaço Inovação está situado
no maior corredor científico-tecnológico da Amazônia Oriental. Posi-

ção estratégica para empresas e laboratórios com perfil inovador

Laboratórios

O Laboratório de Engenharia Biológica; o Laboratório de Instrumentação para Produtos Agroindustriais
(AGROIND); o Laboratório de Óleos
Vegetais e Derivados; o Laboratório
de Referência em Fitossanidade e
Manejo e o Laboratório de Sensores
e Sistemas Embarcados (LASSE) são
os cinco laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento que vão operar, no
Espaço Inovação, contemplados por
projetos, que envolvem aportes de recursos estaduais e federais, por meio
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Secretaria de Estado de
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Soluções em
Tecnologia da
Informação e
Comunicação
O Laboratório de Sensores e Sistemas Embarcados (LASSE) , na área
de TIC, trabalha para transformar
ideias em produtos e serviços, fomentando a indústria de base tecnológica. De acordo com o coordenador do laboratório, o professor e
pesquisador Aldebaro Klautau, atualmente o LASSE desenvolve diversos projetos com empresas do sul e
sudeste do Brasil e do exterior. “Um
grande desafio é atuar em conjunto
com as empresas regionais e startups.
A mudança para o Espaço Inovação,
no PCT Guamá, permitirá aumentar
nossa visibilidade, proverá o espaço
adequado para nossas ações e dará ao
LASSE as condições para contribuir
significativamente com o desenvolvimento da nossa região”, declara.
Klautau também destaca a importância do LASSE migrar para um
espaço físico maior e para a possibilidade de interagir de maneira mais
próxima com outros laboratórios,
pesquisadores e empreendedores.
“Não é surpresa o impacto da atmosfera de empreendedorismo que
regiões como o Vale do Silício ou os
parques de C&T já consagrados no
Brasil trazem às ações dos que os ha-
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Roberto Ribeiro

Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Fundação Amazônia Paraense de
Amparo à Pesquisa (Fapespa) e PCT
Guamá. “Estes projetos financiam os
equipamentos para os laboratórios
que vão ter base no Espaço Inovação”,
acrescenta Antônio Abelém. A previsão é de que os laboratórios e instituições instalados estejam em pleno
funcionamento em março de 2015,
quando será realizada a cerimônia de
inauguração do “Espaço Inovação”.

Laboratório de Engenharia Biológica, da UFPA, migrará para o Espaço Inovação, possibilitando a ampliação da
equipe e a inédita prestação de serviços em genômica e bioinformática no Estado

bitam. E é por isso que nossa expectativa em relação ao PCT Guamá é a
mais otimista possível. O estado do
Pará é carente em diversas áreas, mas
essas mesmas carências são molas
propulsoras para soluções inéditas de
engenharia. A ação de catalisador do
PCT Guamá será certamente mensurada pelo aumento dos indicadores
de produção para a academia e indústria de laboratórios como o LASSE”, comenta.

Genômica e
Bioinformática
Para o pesquisador e coordenador do Laboratório de Engenharia
Biológica, Artur Luiz da Costa da

Silva, da UFPA, a migração para o
Espaço Inovação vai possibilitar a
ampliação da equipe e a inédita prestação de serviços em genômica e bioinformática, tornando o laboratório
pioneiro nesta dinâmica no Brasil.
"Pela primeira vez no país, estas pesquisas serão realizadas de maneira
conjugada. Com a implantação no
Espaço Inovação também teremos
equipamentos adequados, viabilizados por meio de projetos financiados pelos governos federal e estadual
com as interfaces da Secti, Fapespa
e PCT Guamá, que vão viabilizar o
pleno desenvolvimento de pesquisas
e a prestação de serviços envolvendo
a comunidade científica e direcionados para a indústria e a sociedade",
declara o pesquisador.
A consequente interface mais for-

Kaio Marques
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Um grande desafio
é atuar em conjunto
com as empresas
regionais e startups.
A mudança para o
Espaço Inovação, no
PCT Guamá, permitirá
aumentar nossa
visibilidade, proverá o
espaço adequado para
nossas ações e dará
ao LASSE as condições
para contribuir
significativamente com
o desenvolvimento da
nossa região”
Aldebaro Klautau, coordenador do Laboratório
de Sensores e Sistemas Embarcados.
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te com outros laboratórios da área
de biotecnologia no PCT Guamá
foi destacada pelo coordenador do
Laboratório de Engenharia Biológica. "Com a migração do CVACBA
e a criação do Parafarma, teremos
maior sinergia porque poderemos
também atender as demandas de
análises destes laboratórios", comenta o pesquisador.

Rede
O PCT Guamá tem o papel de
estimular o empreendedorismo
inovador e a transferência de tecnologia para o desenvolvimento de
produtos e serviços de maior valor
agregado e que sejam fortemente
competitivos, visando contribuir
com um modelo econômico orientado à inovação e ao desenvolvimento sustentável no Pará. Este
parque tecnológico tem gestão da
Fundação de Ciência e Tecnologia
Guamá, por meio de um convênio
entre Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a
UFPA e a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), e conta
com aporte financeiro da Secti, do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) por meio da Fundação
Amazônia Paraense de Amparo à
Pesquisa (Fapespa).
Também tem o apoio da Embrapa Amazônia Oriental, da Eletrobrás/Eletronorte, do Sebrae-PA,
do Banco da Amazônia, da Universidade do Estado do Pará (UEPA),
do Museu Paraense Emílio Goeldi,
da Agência de Inovação da UFPA
(Universitec/UFPA), do Núcleo de
Inovação Tecnológica do Centro
Universitário do Estado do Pará
(Cesupa), do Programa Redes Inovação e Sustentabilidade Econômica, da Federação das Indústrias do
Estado do Pará (Fiepa) e da Secretaria de Estado, Indústria, Comércio e
Mineração (Seicom).
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Com a implantação
no Espaço Inovação
também teremos
equipamentos
adequados,
viabilizados por
meio de projetos
financiados pelos
governos federal e
estadual, que vão
viabilizar o pleno
desenvolvimento
de pesquisas e a
prestação de serviços
envolvendo a
comunidade científica
e direcionados
para a indústria e a
sociedade”
Artur Luiz da Costa da Silva, coordenador
do Laboratório de Engenharia Biológica.
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INFRAESTRUTURA
Empresas de áreas
tecnológicas interessadas
em implantar bases no
Espaço Inovação deverão
apresentar propostas ao
edital deste ambiente,
que terá fluxo contínuo
e está disponibilizado no
site do PCT Guamá: www.
pctguama.org.br. Estão
sendo disponibilizadas
salas destinadas à
instalação de empresas
e/ou instituições
dedicadas à realização de
atividades científicotecnológicas, de
atividades de pesquisa,
desenvolvimento e
inovação alinhados
às áreas prioritárias
de atuação do parque
paraense: biotecnologia,
energia, tecnologia
da informação e
comunicação, tecnologia
ambiental e tecnologia
mineral.

Público
Empresas de base
tecnológica com
atuação no mercado.

72
salas

sendo 42
disponibilizadas por
meio do edital.

Dimensões
72m² e 108m²

Investimento
por m²
R$ 30,00 (mensal,
incluindo serviços do
Guamá Business)

Mais
informações
(91) 3321-8900
ascom@fundacaoguama.org.br
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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FICHAS TÉCNICAS
DOS LABORATÓRIOS DE P&D
LABORATÓRIO DE
ENGENHARIA BIOLÓGICA
Este laboratório é especializado na realização de serviços
que demandam técnicas de engenharia genética,
produção de proteínas recombinantes e outros insumos
básicos para o setor biotecnológico. Reúne mestres e
doutores em genética, computação, física e química.
SERVIÇOS
• Diagnóstico;
• Produção de insumos e de kits de diagnósticos;
• Sequenciamento de ácidos nucléicos;
• Bioinformática;
• Produção de moléculas recombinantes;
• Manutenção e produção de células;
• Quantificação da expressão de genes.
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LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO
PARA PRODUTOS
AGROINDUSTRIAIS (AGROIND)
Oferece uma estrutura de análises laboratoriais
de referência no suporte à pesquisa agronômica e
agroindustrial no Pará, visando a agregação de valor aos
produtos da biodiversidade e da agricultura regional e
a busca da promoção de geração de tecnologia para os
diferentes setores envolvidos. Realiza serviços de análises
para a caracterização de produtos da biodiversidade, para
a caracterização de alimentos e para a identificação de
agrotóxicos, além das atividades de pesquisa.
Na área alimentícia são prestadas assessorias voltadas
para micro e pequenas empresas da área de alimentos
de forma a capacitá-las e também auxiliá-las no
desenvolvimento de novos produtos e processos. Outra
linha de atuação do AGROIND é a prestação de serviços
às cadeias produtivas do açaí e dendê. Reúne mestres
e doutores no segmento. A equipe deste laboratório
está inserida no Programa Palma de Óleo, do Governo
Federal, e está desenvolvendo tecnologias para a
dendeicultura na região.
PRODUTOS E SERVIÇOS
• Caracterização e análise de produtos da
biodiversidade;
• Caracterização e análise de produtos alimentícios;
• Identificação de contaminação por agrotóxicos em
alimentos;
• Assessoria para empresas do setor alimentício
regional;
• Assessoria agroindustrial na cadeia produtiva
do dendê;
• Assessoria agroindustrial na cadeia produtiva do açaí;
• Material genético de dendê;
• Material genético de açaí;
• Pesquisa e desenvolvimento em dendeicultura;
• Pesquisa e desenvolvimento com produtos da
biodiversidade.

LABORATÓRIO DE ÓLEOS
VEGETAIS E DERIVADOS
Especialista no estudo de oleaginosas para a obtenção
de produtos de uso corrente nas indústrias química
e alimentícia. É certificado junto à Agência Nacional
de Petróleo. A equipe, que reúne doutores em físicoquímica orgânica e inorgânica, trabalha há 30 anos na
área.
SERVIÇOS
• Análise físico-química completa de óleos vegetais
segundo normas nacionais e internacionais (mais de 20
tipos diferentes de análises);
• Identificação do melhor método de extração de uma
determinada espécie de oleaginosa;
• Análise físico-química completa dos derivados de óleos
vegetais (ex: biodiesel), segundo normas nacionais e
internacionais (mais de 20 tipos diferentes de análises);
• Padronização de diferentes tipos de óleos vegetais
oriundos da região amazônica;
• Testes catalíticos e processos químicos envolvendo
óleos vegetais;
• Escolha do antioxidante mais apropriado para óleos
vegetais e derivados;
• Estudo de novas composições de óleos vegetais para as
indústrias do setor.
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LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM
FITOSSANIDADE E MANEJO

LABORATÓRIO DE SENSORES E
SISTEMAS EMBARCADOS (LASSE)

Capacitado para realizar diagnose de vírus de plantas
por meio do teste sorológico Elisa e molecular PCR.
Para diagnose de doenças bacterianas, o laboratório
realiza o teste bioquímico e de PCR. Para a identificação
de fungos fitopatogênicos, é realizado o isolamento
dos mesmos em BDA, seguido da observação em
microscópio óptico para a avaliação da estrutura
fúngica. Os insetos-praga serão avaliados macro e/
ou microscopica-mente para sua identificação. Para
o controle biológico, agentes microbiológicos como
fungos, bactérias e vírus, poderão ser estudados como
controladores de insetos-praga. Para fitopatógenos,
serão estudados agentes indutores de resistência de
plantas como extratos de plantas e microorganismos
como o Tricoderma sp.
Este laboratório também oferecerá cursos sobre pragas
e doenças bem como seu manejo, visando a capacitação
de profissionais e alunos. A equipe reúne doutores
com especialidades em virologia, bacteriologia,
epidemiologia e fungos de plantas. Também há
pesquisadores doutores com especialidade em controle
biológico de insetos-praga, acarologia, pragas de
grandes culturas (arroz, milho e soja) e entomologia
florestal.

O LASSE é referência nacional no desenvolvimento
de soluções tecnológicas que envolvem o projeto
e construção de novos equipamentos eletrônicos,
tipicamente envolvendo hardware e software
customizados sob a forma de um sistema embarcado
inovador. Desenvolve novas tecnologias para diversas
áreas, destacando-se telecomunicações, monitoramento
online de estruturas de construção civil, mineração,
segurança residencial e comercial, automação bancária,
tecnologias assistivas, monitoramento de animais e
florestas.
O LASSE se destaca pela capacidade de realizar projetos
desde o levantamento dos requisitos e circuito elétrico
até o layout, confecção e montagem da placa PCB
(hardware), incluindo o desenvolvimento do software.
Possui profundo know-how e as devidas licenças para
uso de algumas das mais difundidas ferramentas de
projeto de sistemas eletrônicos (ECAD), incluindo
Matlab, Proteus e os pacotes da Mentor Graphics,
Cadence, Agilent, Freescale e Texas Instruments.
A equipe envolve engenheiros, mestres e doutores
com formação em engenharia elétrica, engenharia da
computação, ciência da computação, telecomunicações
e áreas afins, reunindo significativa experiência e um
portfólio diverso de projetos de sistemas embarcados
finalizados com sucesso.

SERVIÇOS
• Clínica de doenças e insetos-pragas de culturas de
importância econômica;
• Metodologias de controle biológico, químico e cultural
para doenças e
insetos-praga de importância econômica;
• Cursos de capacitação para estudantes, técnicos,
agrônomos e extensionistas.
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SERVIÇOS
• Desenvolvimento de projetos digitais, incluindo
sistemas embarcados usando FPGA;
• Projeto e montagem de placas eletrônicas (PCB);
• Automação de processos, monitoramentos, etc.;
• Projetos de novos produtos envolvendo tecnologias
emergentes como inteligência
computacional, processamento digital de sinais e rede
de sensores.

Solange Campos
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Programa Estadual
de Qualificação de
Empresas Paraenses
de Software
apresenta
primeiros
resultados
Quatro empresas já foram
contempladas para receber a
certificação do Melhoria de Processo
de Software Brasileiro (MPS.BR)
Por Ana Carolina Pimenta

A

indústria de software
desponta, mundialmente, como uma das mais
importantes no contexto
das atividades tecno-econômicas, produzindo sistemas para
os mais diversos setores, como mineração, educação, saúde e demandas
administrativas em geral. Apesar da
importância, a indústria local é ainda pouco desenvolvida. Para ajudar a
reverter esse quadro, a Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), por meio da Diretoria
de Ciência e Tecnologia, lançou, em
2012, o Programa Estadual de Qua-
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lificação de Empresas Paraenses de
Soft-ware, o qual visa contribuir para
o aumento da qualidade e competitividade da indústria paraense de software através de projetos coordenados
pela Secti.
A totalidade das empresas paraenses de software é de micro ou pequeno porte e apresenta dificuldades
para se manter e expandir os seus
negócios. Um dos principais desafios
postos é a concorrência desigual com
grandes empresas situadas fora do
estado, mas com inserção no mercado paraense. Além disso, o desenvolvimento de software e a consultoria
tecnológica avançada são, em geral,
atividades caras, que exigem equipes
multidisciplinares, bem qualificadas

e experientes. Para pequenas empresas, é difícil conjugar isso com preços
finais compatíveis com os praticados
no mercado.
Desta forma, ainda em 2012, a
Secti lançou o Edital que convidava
microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas no Estado do
Pará a participar da Seleção Pública
para Melhoria do Processo de Empresas Paraenses de Software. O objetivo é certificar empresas paraenses
ligadas ao desenvolvimento de sistemas, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Programa de Melhoria
de Processo de Software Brasileiro
(MPS.BR), coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do
Software Brasileiro (Softex).

Micro e pequenos empresários do setor de software foram selecionados por meio do edital lançado pela Secti

O investimento
governamental na
certificação é um
importante passo para
reduzir a defasagem
do setor de Engenharia
de Software no Pará
e, assim, incentivar o
desenvolvimento da
economia local”
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação, Claudio Ribeiro

O MPS.BR visa aumentar a competitividade da indústria brasileira
de software, por meio de programas
de qualificação e de melhoria da avaliação de processos e produtos de
software brasileiros, a um custo acessível às empresas de menor porte. O
custo da certificação para uma empresa pode ser de até 50 mil reais, o
que se torna oneroso para empresas
de micro, pequeno e médio porte.
O titular da Secti, Claudio Ribeiro, ressalta que o Programa de Qualificação de Empresas Paraenses de
Software vem para apoiar as micro
e pequenas empresas paraenses de
software a enfrentarem os grandes
desafios impostos pelo mercado e
crescerem, gerando emprego e renda. “O investimento governamental na certificação é um importante
passo para reduzir a defasagem do
setor de Engenharia de Software no
Pará e, assim, incentivar o desenvolvimento da economia local”, opina o
secretário.

O coordenador executivo do Programa MPS.BR, Kival Weber, destaca
que o cenário é favorável para o desenvolvimento do setor de Software
no Estado do Pará. “Nas ocasiões
em que estive no Pará a trabalho, foi
possível perceber as potencialidades
da engenharia de software no Pará.
O estado tem uma Academia bastante atuante, tanto na formação de
pessoas, quanto na P&D nesta área,
especialmente após a criação do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá,
um Governo com políticas públicas
voltadas para a promoção do setor de
software, e uma Indústria constituída
por empresas paraenses de software
com grande potencial de crescimento para competir no mercado local,
regional, nacional e global”, observa.
Kival Weber conta que a certificação influencia diretamente na melhoria do desempenho das empresas envolvidas. “O modelo MPS-SW para
Software totalizou 600 avaliações realizadas ate agora, com mais de 95%

dos clientes satisfeitos. Há evidências
concretas da contribuição da certificação para a melhoria dos processos
de software (impacto técnico) e para
a melhoria do desempenho organizacional das empresas (impacto nos
negócios)”, destaca. Para o coordenador, a iniciativa da Secti em apoiar
as pequenas empresas do setor de
software deve servir de exemplo para
outras Unidades da Federação, de todas as regiões do país.
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Divulgação

Durante os processos de seleção e certificação, as empresas participaram de treinamentos
realizados no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá

Empreeendedorismo
e inovação
Em todo o país, 343 empresas já
foram certificadas pelo MPS.BR. Na
região Norte, apenas dez empresas
têm o selo do programa, o que, de
acordo com o coordenador do Programa Estadual de Qualificação de
Empresas Paraenses de Software, Rodrigo Quites, é muito pouco se comparado às outras regiões.
Até a certificação das quatro empresas por meio do Programa Estadual, apenas uma figurava como a
única empresa paraense de software
cerfiticada pelo Programa MPS.BR.
O proprietário, Sebastião Farias Júnior, explica que sua empresa, ao ser
certificada com recursos próprios
em 2010, tornou-se apta a inovar
nos processos de produção e gestão.
Com a certificação, eles passaram a
ter mais controle sobre o processo de
desenvolvimento de produtos, a estabelecer padrões de qualidade, inserir o cliente em todas as etapas de
produção. “Adquirimos know- how
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para aprimorar o desenvolvimento
de sistemas, melhoramos a relação
com o cliente, a satisfação final e,
assim, aumentamos nossa produtividade e lucratividade”, afirma o empresário.
Sebastião Farias Jr. conta que a
certificação aumentou, inclusive o
nicho de mercado de sua empresa,
ao habilitá-la a concorrer em diversas licitações que impõem como pré-requisito o selo da certificação. “Passamos a participar de alguns editais
de órgãos públicos que antes eram
restritos para nossa empresa e isso foi
uma conquista”, garante.
A expectativa é a de que o investimento no setor possa contribuir para
a geração de empregos, por meio da
expansão dos empreendimentos e da
fixação de mão-de-obra especializada, uma vez que, nos dias atuais, o
mercado local não absorve os profissionais paraenses voltados ao desenvolvimento de software.
Outro importante eixo estruturante da Política Estadual de CT&I
atendido pelo Programa de Qualificação de Empresas Paraenses de

Soft-ware é o que diz respeito à disseminação do empreendedorismo
inovador no estado. No geral, as
empresas paraenses de software trabalham por encomenda. Elas produzem sistemas para atender demandas
específicas de empresas e instituições
ligadas às mais diferentes áreas. Com
a certificação, abre-se a perspectiva,
também, para que as empresas de
software tornem-se aptas a desenvolverem suas próprias linhas de produtos e alcancem novos mercados.

Primeiros
resultados
Um ano após a contratação dos
projetos via Edital, a iniciativa pioneira já rende frutos. Quatro empresas foram selecionadas e tiveram o
processo de certificação subsidiado
pelo Governo do Estado, por meio da
Secti. São elas: CS – Consoft Consultoria e Sistemas Ltda; Jambu Tecnologia, Consultoria e Engenharia Ltda;
Rede de Informática e Soluções em
Tecnologia da Informação Ltda.

Receber apoio da Secti e ter passado pelo processo de
certificação do MPS.BR nos deu a perspectiva de que
podemos ir além. Hoje, buscamos não só melhorar o
acesso ao mercado regional, mas atuar globalmente,
buscando mercados antes aparentemente
inalcançáveis, desenvolvendo processos inovadores e
parcerias estratégicas e duradouras”
Marcelo Sá, proprietário da primeira empresa paraense do setor de software certificada com
apoio do Programa Estadual de Qualificação de Empresas Paraenses de Software

Durante os processos de seleção
e certificação, as empresas participaram de cursos e reuniões de acompanhamento, realizadas no Parque de
Ciência e Tecnologia Guamá (PCT-Guamá), sob gerência da Fundação
Guamá. Elas passaram por atividades
de treinamento e consultorias no Laboratório de Tecnologia de Software,
situado no Parque.
De acordo com o titular da Secti,
Claudio Ribeiro, o investimento no
setor é estratégico para o desenvolvimento de outros setores da economia
paraense. “Ao serem certificadas, as

empresas paraenses oferecerão melhores produtos e serviços aos clientes, contribuindo, também, para o
processo de inovação em empresas
paraenses de outros setores”, destaca.
Da Amazônia para o mundo - A
Jambu Tecnologia Consultoria e Engenharia Ltda. foi a primeira empresa a ser certificada com o apoio do
Programa Estadual de Qualificação
de Empresas de Software. A empresa
atua, desde 1996, em projetos de consultoria e gestão de TI (Tecnologia
da Informação), além do desenvolvimento e customização de software de

gestão de conteúdo corporativo com
software livre. Entre seus clientes, estão grandes varejos, indústrias, empresas de serviço, instituições públicas e outras que utilizam a TI como
base de seus processos de negócio.
Dentre os produtos de Software
desenvolvidos pela Jambu, está o
aplicativo “Coordenação de Força Tarefa em Campo” (Mobile Work Force
Management), utilizado por empresas para coordenarem a atuação de
suas equipes em campo, sejam elas
equipes técnicas, de vendas, auditores, equipes de pesquisa de opinião,
logística, equipes esportivas e outras.
Mesmo com 18 anos de atuação
no mercado, e negócios firmados em
outros estados e até países, Marcelo
conta que tinha dificuldades para firmar contratos para projetos maiores
no Pará. “O simples fato de termos
sido selecionados em 2012 já nos
deu a visibilidade e o respaldo que
precisávamos no âmbito local. Hoje,
buscamos não só melhorar o acesso
ao mercado regional, mas atuar globalmente, buscando mercados antes
aparentemente inalcançáveis, desenvolvendo processos inovadores e
parcerias estratégicas e duradouras”,
destaca o proprietário Marcelo Sá.
O empresário explica que a qualificação, consubstanciada pelas certificações, é imprescindível para que
uma empresa possa se manter sólida
e se projetar no mercado de engenharia de software. “Receber apoio
da Secti e ter passado pelo processo
de certificação do MPS.BR nos deu a
perspectiva de que podemos ir além,
de que estamos no caminho certo.
Assim como nós, outras empresas
locais precisam perceber isso e merecem ser apoiadas e incentivadas a
inovar e a buscar níveis reconhecidos
de maturidade”, aponta Marcelo Sá.
A Secti, por meio do Programa
Estadual de Qualificação de Empresas
Paraenses de Software, pretende lançar
novos editais de apoio à engenharia de
software no Estado, avançando nas
ações de incentivo ao setor no Pará.
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Governo
implanta
Redes de
Pesquisa
Secti e Fapespa se unem para promover
estudos em setores estratégicos
Por Ana Carolina Pimenta e Igor de Souza

O

Pará tem diversas cadeias produtivas de elevada importância para sua população, seja no contexto histórico, sociocultural e/ou econômico. Para elevar o potencial e as oportunidades destas cadeias estratégicas,
aumentando os impactos no desenvolvimento sustentável do Estado, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação (Secti), por meio da Diretoria de Ciência e Tecnologia, e
a Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa (Fapespa)
se uniram, em 2012, para implantar o Programa Redes de Pesquisa
Para o Desenvolvimento Sustentável.
A partir da iniciativa, quatro editais foram lançados, em 2013,
voltados a estabelecer redes de pesquisas cooperativas, intra e interinstitucionais nas seguintes áreas: Plantas Medicinais e Fitoterápicos; Fruticultura Tropical (açaí e cacau); Software. Os projetos
aprovados foram divulgados em 2014, e as respectivas Redes já estão
sendo contratadas, com início das atividades para janeiro de 2015.
Dentre os objetivos do Programa estão a melhoria da qualidade dos processos e produtos ofertados à sociedade, a elevação da
competitividade do Pará, o fortalecimento de grupos de pesquisa
locais e a formação e qualificação de recursos humanos para atuar
nas áreas apoiadas. “Pretendemos apoiar estudos que se desdobrem
diretamente em produtos e processos inovadores, mais sustentáveis
e com maior qualidade e valor, contribuindo assim para a melhoria
das condições de vida da população paraense”, afirma o secretário de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Claudio Ribeiro.
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Pretendemos apoiar estudos que se desdobrem diretamente em
produtos e processos inovadores, mais sustentáveis e com maior
qualidade e valor, contribuindo assim para a melhoria das condições
de vida da população paraense”
Claudio Ribeiro, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O coordenador de Avaliação, Desempenho e Indução em C&T, Leonardo Bello, explica as vantagens de
se estimular a implantação de redes
integradas de cooperação científica.
“As características mais marcantes
nas ações de apoio à constituição das
Redes de Pesquisa são a otimização
de recursos e a rapidez na criação e
disseminação do conhecimento, pela
união e co-participação de competências e responsabilidades”, ressalta
o coordenador.
O investimento inicial é de R$ 2,9
milhões, distribuídos entre as cinco
Redes selecionadas via editais públicos. As atividades que serão fomentadas por esses editais estão ligadas a
realização de pesquisas sobre aumento da competitividade em software,
melhoramento da cadeia produtiva
do açaí e do cacau e plantas medicinais e fitoterápicos.
O “Edital de Apoio ao Desenvolvimento de Rede Paraense de Pesquisa em Software” pretende contribuir com a implantação do pólo de
software no Pará, com repercussão
no aumento da qualidade e competitividade das empresas que atuam
nesse setor. Esta rede deve atuar em
Capacitação de Recursos Humanos;
Desenvolvimento de Ferramentas de
Software Especializadas; e Melhoria
do Processo de Software. A “Rede Paraense de Inovação em Tecnologia de
Software”, coordenada pelo pesquisador do Instituto Tecnológico Vale de

Desenvolvimento Sustentável, Cleidson Ronald Botelho de Souza, foi a
selecionada.

Frutas de
melhor
qualidade
Símbolo cultural da Amazônia, o
açaí é um dos produtos florestais mais
rentáveis no Pará, que desponta como
o maior produtor nacional da fruta.
O Pará responde por 56% da produção da fruta no país, com um mercado estimado em R$ 336 milhões.
Porém, mesmo sendo uma fonte de
renda para muitas famílias no Pará,
o açaí é uma fruta que possui obstáculos em sua comercialização, como

sua característica altamente perecível
e problemas higiênico-sanitários em
seu manejo e conservação.
Uma polpa de açaí mal higienizada, mesmo congelada, pode ser
veículo para transmissão da doença
de Chagas, por exemplo, quando o
consumidor ingere fezes do inseto
transmissor da doença contendo o
protozoário Trypanosoma cruzi, ou o
próprio inseto, popularmente conhecido como Barbeiro, triturado. Para
desenvolver métodos de higienização
correta do fruto e consolidar um ambiente propício ao melhoramento do
processo e da qualidade da fruta para
o consumo, a Secti e a Fapespa selecionaram duas redes de pesquisa por
meio do “Edital de Apoio ao “Desenvolvimento de Rede de Pesquisa em
Fruticultura Tropical: Melhoramento
da Cadeia do Açaí”.
A Rede “Ações pluridisciplinares
de pesquisa e formação para o melhoramento da cadeia do açaí”, coordenada pelo pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA),
Hervé Rogez, e a Rede “Controle do
pulgão Cerataphis brasiliensis (Hemiptera: aphididae) e biprospecção
do Trypanosoma cruzi em açaizais
no estado do Pará”, coordenada pela
pesquisadora da UFPA, Telma Batista trabalharão propostas de métodos
rápidos para o monitoramento da
qualidade do fruto e do suco do açaí
e para o monitoramento do inseto
transmissor da doença de Chagas.
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Também ligado à fruticultura está
o “Edital de Apoio ao Desenvolvimento de Rede de Pesquisa em Fruticultura Tropical: Melhoramento da
Cadeia do Cacau”, que tem por objetivo apoiar atividades integradas de
pesquisa científica, tecnológica e de
inovação que visem à consolidação da
cadeia produtiva do Cacau. As pesquisas desenvolvidas devem envolver
os temas: Caracterização microbiológica, química, física, físico-química e
organoléptica de amêndoas de cacau
amazônico; Estudo do processamento pós-colheita (Fermentação e secagem); Estudo do aperfeiçoamento
de produtos artesanais do cacau. No
caso específico deste edital, não houve propostas aprovadas. Assim, será
lançado, em breve, novo edital destinado a aprimorar a cadeia do cacau
no estado que é o segundo maior
produtor nacional da fruta.

Medicamentos
da floresta
O Pará detém grande potencial
para aproveitamento econômico
dos insumos voltados à produção
de medicamentos à base de plantas,
os chamados fitoterápicos. Apesar
dessa vocação, a produção paraense
é pouco desenvolvida, com número
reduzido de laboratórios e empresas
focadas na pesquisa e exploração comercial dos fitomedicamentos. Para
potencializar o mercado de fitoterápicos e garantir o acesso a plantas
medicinais e serviços relacionados
à fitoterapia, com segurança, eficácia e qualidade, por parte da população, foram contratadas duas Redes
de Pesquisa, por meio do “Edital de
Apoio ao Desenvolvimento de Rede
de Pesquisa em Saúde - Plantas Medicinais e Fitoterápicos”.
A “Rede para o Desenvolvimento
de Fitoterápicos no Estado do Pará”,
coordenada pelo professor da UFPA,
Milton Nascimento da Silva, e a Rede
“Extratos de Plantas da Amazônia e
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O melhoramento da cadeia do
açaí, um dos frutos mais rentáveis
do Pará, será trabalhado por meio
de duas Redes de Pesquisa.

seus Principais Ativos como Agentes Anti-inflamatórios e Neuroprotetores em Modelos Experimentais
de Acidentes Vascular Encefálico
e Traumas Craniocenfálicos e da
Medula Espinhal”, coordenada pelo
pesquisador Walace Gomes Leal, foram as duas propostas selecionadas
para atuar em consonância com os
objetivos de implantação do Pólo de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos
do Estado do Pará e focados no desenvolvimento e consolidação desta
cadeia produtiva.
Os projetos inseridos nas Redes
envolverão estudos em temas prioritários, como: Mercado, produtos
e comercialização; Análises fitoquímicas e perfil cromatográfico, extratos e isolamento dos constituintes
químicos; manipulação e a dispensação de preparações magistrais e
oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos.
ACOMPANHAMENTO
E PERSPECTIVAS
Os projetos contratados terão
uma vigência de 24 meses. A cada seis
meses, serão realizadas avaliações e,
anualmente, haverá um seminário de
acompanhamento para discussão dos

projetos, realização de possíveis adequações técnicas e, principalmente,
para divulgação dos resultados. “Um
dos diferenciais do Programa está
vinculado à busca pela transferência
de conhecimento tecnológico aliado
diretamente às necessidades da sociedade. A avaliação, por exemplo,
será realizada por meio de metodologia específica que medirá indicadores
quantitativos, mas, principalmente,
os qualitativos, focados nos benefícios sociais acarretados”, explica Leonardo Bello.
A proposta do Programa Redes
de Pesquisa para o Desenvolvimento
Sustentável é gerar um novo modelo
de desenvolvimento para o Estado,
baseado na transferência do conhecimento. A expectativa é de que ele se
consolide e se expanda para atender
outras áreas portadoras de futuro,
tais como: Biotecnologia aplicada à
Agricultura Tropical e Pecuária, Mineração; Monitoramento e Qualidade
Ambiental; Verticalização da Cadeia
Produtiva do Dendê. Para tanto, Secti
e Fapespa estão com uma agenda permanentemente aberta para a articulação de novas parcerias entre agentes
institucionais, com desdobramentos
inovadores no setor produtivo.
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Alexandre Moraes

Secti e Fapespa contrataram duas redes de pesquisa por meio do “Edital de Apoio ao Desenvolvimento de Rede de Pesquisa em Saúde - Plantas Medicinais e Fitoterápicos”.

Um dos diferenciais do
Programa está vinculado à
busca pela transferência de
conhecimento tecnológico
aliado diretamente às
necessidades da sociedade”
Leonardo Bello, coordenador de Avaliação,
Desempenho e Indução em C&T da Secti.
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OUTROS
DESTAQUES
DE 2014
Funasa e Rede Paraense de Tecnologias Sociais
(RTS), coordenada pela Secti, instalam tecnologia
social de captação e tratamento de água do rio
para o consumo, na Ilha do Maracujá
Thiago Ara[ujo

Secti e Fapespa lançam o edital
“Tecnova Pará”, que destinou mais de
R$ 10 milhões para incentivar projetos
empresariais inovadores

Janeiro

Fevereiro

Governo do Estado e Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP) inauguram redes metropolitanas de
Santarém, Marabá e Altamira
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Março

Início da Mostra de Ciência e Cultura 2014, que
percorreu oito municípios no primeiro semestre

Lançado Plano de Ciência, Tecnologia
e Inovação para o Desenvolvimento da
Amazônia Legal (PCTI/Amazônia)

Alessandra Serr’ao - NIDComus

Prefeitura de Belém adere à fibra óptica do Navegapará

Maio

Junho

Ricardo LIma

Abril

Secti, Tribunal de Justiça e Prodepa assinam termo
de cooperação que prevê a ampliação da rede de
fibra óptica do Navegapará até Castanhal

Secti realiza “Seminário Inclusão digital, cultura
e desenvolvimento local
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OUTROS
DESTAQUES
DE 2014

Secti capacita profissionais paraenses para a gestão de
qualidade em laboratórios

Divulgação Sebrae

Secti e Sebrae assinam convênio para
fomentar a inovação paraense

Julho

Agosto

Setembro

Implantados cinco novos infocentros
do Navegapará nos municípios de
Santo Antonio do Tauá e São Caetano
de Odivelas, a partir do edital que
seleciona prefeituras interessadas em
implantar centros de inclusão digital

Secti e Fundação Guamá organizam o
“XXIV Seminário de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas”, maior evento sobre
empreendedorismo inovador da América Latina
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Secti realiza Mostra Horácio Schneider de
Ciência e Cultura em escolas estaduais de Belém
e Região Metropolitana

Outubro

Secti participa de Fórum sobre parceria
Brasil-União Europeia em CT&I. Evento
integrou XXIV Seminário da Anprotec

Secretaria de Turismo, em parceria com a Secti, lança
aplicativo voltado ao turismo “Vem pro Pará”

Novembro

Secti realiza II Fórum Paraense de Tecnologias Sociais
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Com o namedida, você melhora
a gestão da sua empresa e fica
mais preparado para lidar com
situações difíceis.
Cursos, consultorias e oficinas:
Gestão Financeira
Gestão de Pessoas
Empretec

Ligue 0800 570 0800
sebrae.com.br/namedida

Especialistas em pequenos negócios

