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Formulou-se a Política de Coesão 
para diminuir as diferenças entre 
países e regiões da UE



Esta é a política que orienta o 
uso dos Fundos Europeus 
Estruturais (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e 
Fundo Europeu Social), e do 
Fundo de Coesão



Nos anos 2000 se iniciam, na    
UE, pesquisas sobre Estratégias 
Regionais de Inovação (RIS)





A Inovação como uma
necessidade



Globalização e concorrência: 
no mundo moderno a 
dinâmica econômica é 
alimentada pela concorrência 
entre regiões e países; 
crescimento zero não é uma 
opção viável



Cada vez mais mais 
são as ideias que 
geram valor e não os 
objetos



Inovação é uma resposta 
natural e necessária à 
concorrência













Agendas de transformação 
integradas e geograficamente 
localizadas



Governança e 
participação 
dos atores 
relevantes



Definição 
adequada do 
conceito de 
região



Combinação de fundos públicos e 
privados



Processo, no final do qual, 
estratégias regionais/nacionais 
devem identificar as atividades em 
que investimentos são 
susceptíveis de estimular o 
crescimento baseado no 
conhecimento



Focalizam políticas 
públicas e investimentos 
em prioridades regionais 
e nacionais chave



Valorizam as vantagens 
competitivas e o potencial 
da região



Valorizam as vantagens 
competitivas e o potencial 
da região

Apoiam a inovação e 
se propõe estimular 
o investimento 
privado



Dependem do 
envolvimento total dos 
atores chave 
(“stakeholders”) e 
incentivam a 
experimentação



Se baseiam nos fatos e 
incluem sólidos sistemas de 
monitoramento e avaliação



ATORES

Processo de Descoberta Empreendedora



RIS3

Análise
Governança

Visão

Monitoração e Avaliação

Mix de Políticas
Priorização





As Especializações Inteligentes na União Europeia



Fonte: EU-Latin America cooperation on regional innovation strategies in the framework of 
regional policy, União Europeia, 2015

Estratégias Regionais de Inovação 
na América Latina



Iniciativas:
Brasília 2060 (IBICT, iniciativa em curso)
Brasília 2060 (GDF, relatórios da Jurong Consultants, 
2013-14)

Pontos positivos de Brasília com relação a outras regiões
do Brasil

Maior PIB per capita do Brasil
Alta qualidade do capital humano (maior percentual
com educação superior)



O desencadeamento de um 
processo RIS3 em Brasília 
daria importante impulso ao 
desenvolvimento de uma visão 
de longo prazo para a região




