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Região do Conhecimento 

Um conceito a ser vivenciado 

Plataforma de  

integração,  

fluidez e 

conexão de interações entre: 

 

 

- Pesquisadores e professores dos Parques Tecnológicos 

- das Universidades 

- Empresários 

- Pesquisadores  de Centros de pesquisas universidades 

- Empreendedores 

- Gestores públicos 

- Estudantes 

 

Situada a Norte de Portugal, a 

Região Minho é delimitada, a 

Norte, pela fronteira com a 

Galiza, Espanha, e, a Oeste, pelo 

Oceano Atlântico. 

A Universidade do Minho tem procurado ser  

o agente indutor da Região do Conhecimento 



Região do Conhecimento x Cidade Criativa 

Inovação 

Conectividade 

Cultura 

Ana Carla Fonseca Reis 



as novas dinâmicas do saber em rede  

A dinâmica da inovação é conhecida nos EUA como “grass roots”.  

Traduzindo ao pé da letra: grass é grama; roots significa raiz.  

O empreendedorismo digital devem considerar a raiz, a base.  

Aí reside o espírito da inovação. 

CTI na Região do Conhecimento 

 

http://www.mercadosdofuturo.com.br/o-espirito-da-inovacao-e-sustentabilidade/
http://www.mercadosdofuturo.com.br/o-espirito-da-inovacao-e-sustentabilidade/
http://www.mercadosdofuturo.com.br/o-espirito-da-inovacao-e-sustentabilidade/
http://www.mercadosdofuturo.com.br/cti-na-regiao-do-conhecimento/


 

 

 

 

 
Região Metropolitana de Campinas 
 

Desafio 

alinhar a universidade e centros de pesquisa com o mercado 

“A Sustentabilidade da Inovação”  

 

Os Parques Tecnológicos mais avançados do mundo fazem pulsar a inovação em 

rede neste contexto e conseguiram entender a dinâmica das startups. 



 

 

 

 

 
Mapeamento do ecossistemas inovativos 
 

“A vez dos Parques Tecnológicos” 
Impactos econômicos 

 

 

O aspecto mais importante do Vale do Silício é a sua rede 

Japão destina 3,8 % do PIP para a área  

tecnológica, tendo como resultado 84 mil  

patentes. A China está desperta para este 

segmento, com investimento de 2,8% do PIB,  

apresentando um resultado de 7 ml patentes.  

O Brasil direciona 1,19% com um retorno 

 de 7 mil patentes. 



 

 

 

 

 

Mapeamento do ecossistemas inovativos 
 

“Redes Colaborativas”  
Tour em modelos de parques tecnológicos brasileiros 

 

- Sistema Mineiro de  

  Inovação (SIMI), intitulada BH.Tec 

 

- Parque Tecnológico de  

  São José dos Campos 

 

- Puc do Rio Grande do Sul  

http://www.simi.org.br/
http://www.simi.org.br/
http://www.simi.org.br/
http://www.simi.org.br/
http://www.simi.org.br/
http://http/www.sjc.sp.gov.br/sde/parquetecnologico.asp
http://http/www.sjc.sp.gov.br/sde/parquetecnologico.asp
http://http/www.sjc.sp.gov.br/sde/parquetecnologico.asp
http://http/www.sjc.sp.gov.br/sde/parquetecnologico.asp
http://www.pucrs.br/agt/tecnopuc/
http://www.pucrs.br/agt/tecnopuc/
http://www.pucrs.br/agt/tecnopuc/


 

 

 

 

 
Mapeamento do ecossistemas inovativos 
 

“União Européia em Rede” 
Referência européia 

 

 



 

 

 

 

 
Mapeamento do ecossistemas inovativos 
 

“Cases de Economia Criativa” 
   Estratégias de articulação e mobilização em rede 

 

- Brasil Foundation 

- ArtRio   

- Art Sp   

- Instituto Inhotim 

- Catarse 

- Incentivador  

- Itsnoon 

- Mobz  

- Bookers   

 

 

http://www.brazilfoundation.org/portugues/index.php
http://www.brazilfoundation.org/portugues/index.php
http://www.brazilfoundation.org/portugues/index.php
http://www.brazilfoundation.org/portugues/index.php
http://www.artriofair.com.br/pt/
http://www.artriofair.com.br/pt/
http://www.artriofair.com.br/pt/
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http://sp-arte.com/web/inicio/?M&2011-SP__FOTO-2011-1003--INICIO-0-a-
http://sp-arte.com/web/inicio/?M&2011-SP__FOTO-2011-1003--INICIO-0-a-
http://sp-arte.com/web/inicio/?M&2011-SP__FOTO-2011-1003--INICIO-0-a-
http://sp-arte.com/web/inicio/?M&2011-SP__FOTO-2011-1003--INICIO-0-a-
http://www.inhotim.org.br/
http://www.inhotim.org.br/
http://www.inhotim.org.br/
http://www.inhotim.org.br/
http://catarse.me/pt
http://catarse.me/pt
http://catarse.me/pt
http://www.incentivador.com.br/
http://www.incentivador.com.br/
http://www.incentivador.com.br/
http://itsnoon.net/
http://itsnoon.net/
http://itsnoon.net/
http://www.mobz.com.br/
http://www.mobz.com.br/
http://www.mobz.com.br/
http://www.bookess.com/
http://www.bookess.com/
http://www.bookess.com/


 

 

 

 

 
Mapeamento do ecossistemas inovativos 
 

“Economia Criativa e Região do Conhecimento” 
Conceitos e valores da cultura digital e ciência de redes 

 

A era da reputação 

 
Capital Social 

http://www.mercadosdofuturo.com.br/a-era-da-reputacao/


 

 

 

 

 
Mapeamento do ecossistemas inovativos 
 

 
Google bikes (com as cores da logomarca), espalhadas por todo o Googleplex  

para incentivar uma opção saudável de locomoção para todos os funcionários 



 

 

 

 

 
Mapeamento do ecossistemas inovativos 
 

 
Intervenções criativas para marcar território da Região do Conhecimento 



 

 

 

 

 
Valores e conceitos da ciência das redes 
 

Novos modelos de negócios, ambientes e conceitos da Nova Economia 

CrowdAngels, Cool Hunting, Designer Thinking, Economia Criativa, Coworking... 

Metodologias colaborativas 

CrowdAngels: negócios milionários 

 

http://www.mercadosdofuturo.com.br/crowangels-negocios-milionarios/
http://www.mercadosdofuturo.com.br/crowangels-negocios-milionarios/


   Lógica da Análise sistêmica dinâmica 

 

- Metodologia de análise sistêmica dinâmica - nasceu na Alemanha há mais de 30 anos  

- Totalmente consagrada em toda a Europa 

- Utilizada em bancos e em setores da economia estruturados em cadeias 

   produtivas complexas, a exemplo da indústria automobilística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste em tecer conexões  

- Considera o todo, sem perder o foco nas soluções 

- Motiva o despertar das soluções valorizando os recursos internos  

  presentes na própria organização 

 

 



Educação não formal  

se desenvolve a partir de um objeto de interesse  

cria estruturas de conhecimento colaborativas 

 

Isso se dá rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito que tem tudo a ver com a dinâmica e lógica da Nova Web  

e do Planejamento Digital Sistêmico 

Valores e conceitos da ciência das redes 

 



 

 

 

 

 
Viver os valores e conceitos da ciência das redes 
 

Disseminar conceito de Células de Inovação nas organizações 

Estímulo da aprendizagem em rede – Cultura Digital 

Região do Conhecimento em células 

 

http://www.mercadosdofuturo.com.br/regiao-do-conhecimento-e-celulas-de-inovacao/


 

 

 

 

 
Região do Conhecimento x Ciência de Redes 

Propostas: 

- Formação de Gestores Netweavers (Jornalismo Digital) nas instituições  

  (responsável em ativar redes, desenvolver estratégias, gerir projetos com  

    visão multimídia mapear oportunidades) 

 

 

- Criação de agenda de encontros 

   de um programa de alianças 

   institucionais (selo) 

 

Valorização de “cases” 

 

 



 

 

 

 

 
Região do Conhecimento x Ciência de Redes 

grupos de educadores, capitalistas de risco, advogados,  

headhunters, engenheiros, empresários / associações de classe e grupos de comércio 

                                    visão multimídia 

 

O pulsar da inteligência digital 

http://www.mercadosdofuturo.com.br/o-pulsar-da-inteligencia-digital/


 

 

 

 

 
Região do Conhecimento & Ciência de Redes 

- Sistema de segurança do capital intelectual  

- Resguarde do capital intelectual valorizando os jovens cientistas e pesquisadores 

- Mecanismos de benefícios do sucesso e do risco 

 

Gerar engajamento 

Construir reputação 



 

 

 

 

 
Região do Conhecimento & Ciência de Redes 

- Incentivar para lançamento de novos produtos, novas ideias de forma otimizada 

- Gerar valor para todos da cadeia produtiva 

- Incentivar sistema de parceria entre todos os atores  

- Resgatar a plataforma de inovação - lógica dos Parques Tecnológicos 

- Integrar plataforma que abra espaço para que fundos e investidores anjos 

 

 



 

 

 

 

 
Benefícios e aplicações do conceito de 

Redes de Cooperação Empresariais no contexto da 

Região do Conhecimento 

 

- Atendimento de demandas a ISO 26.000 –  

programas de responsabilidade sócio-ambientais 

 

-Atendimento a nova lei dos resíduos sólidos 

  

 

Gestão da Inovação para Sustentabilidade 

 

“Inovação e Sustentabilidade” 

  case da Simens no Projeto Manhãs da Inovação  

Qual é o alcance da inovação para a sustentabilidade? 



 

 

 

 

 
GAIA – Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem em organizações 

 

DNA 2.0 x multimídia 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Novas rotas    -      Estratégias  e posicionamento 



 

 

 

 

 Momento de se reinventar 

atitude 

valores 

comportamento engajar 

reputação 

Pense diferente: é possível Reinvente-se Resignifique-se 



 

 

 

 

 
Redes de Cooperação 

 

 

Viver em rede 

 

Gil Giardelli 

Aprender em rede 

Vc é o que compartilha 

 

Era da reputação   

Era da generosidade coletiva 



 

 

 

 

 Região do conhecimento:  

as novas dinâmicas do saber em rede 

Josué de Menezes 

 

 

Editor do Blog Mercados do Futuro 

www.mercadosdofuturo.com.br 

 

Gestor Netweaver 

www.acinews.ning.com 

 

Cel. 19  9840.0177 

 

@mercadosfuturo 

Facebook – Josué de Menezes 

Grato !!!! 

http://www.mercadosdofuturo.com.br/
http://www.acinews.ning.com/

