
 

 
 

 
 

PACTO DE COOPERAÇÃO E ATIVAÇÃO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DO 

ALTO VALE DO ITAJAÍ 

 

O caminho para uma economia competitiva e sustentável passa pelo 

desenvolvimento do ecossistema empreendedor e inovador1. Esse caminho precisa 

ser pensado, articulado e incentivado por lideranças que entendem sua urgência e 

importância. Por isso, este Pacto pela Inovação formaliza o compromisso das 

partes pactuantes de promover a ativação e articulação do Ecossistema de 

Inovação do Alto Vale do Itajaí, bem como de cooperar ativamente com a 

consolidação de uma cultura da inovação e do empreendedorismo. 

 

NOSSO MANIFESTO  

Somos o Alto Vale do Itajaí. Nosso ecossistema regional está situado na região ao 

centro de Santa Catarina e inclui a união de 28 municípios. Nossa particularidade está 

em representar a maior associação de municípios do Estado. Esta particularidade nos 

impõe o grande desafio de unir formalmente o que está dividido, fomentando a 

sustentabilidade de uma cooperação para o desenvolvimento da nossa região.  

Pensar em inovação nos conduz a unir pontos e a delinear um espaço que nos 

proporcione uma ideia de referência, justamente o que buscamos como ecossistema. 

Também nos permite criar uma base, projetar, construir, elevar e definir coordenadas 

rumo a um ponto estratégico. Neste exercício de autoconhecimento e de identificação 

de nossos maiores potenciais enquanto Alto Vale, estamos constantemente 

mapeando atores e iniciativas nas nossas cidades. Buscamos colocar em evidência o 

conjunto de oportunidades presentes na diversidade de economias que formam o 

nosso habitat.   

Vislumbrando um futuro próximo promissor, no qual nossa região seja reconhecida 

como um local de abundância em qualidade de vida, onde as pessoas encontrem as 

oportunidades de que necessitam e queiram trabalhar e morar, pactuamos no 

presente o compromisso com a ativação de nosso ecossistema da inovação. Nossa 

                                                           
1 Um Ecossistema Empreendedor e Inovador é uma comunidade de atores que interagem em 
ambientes complexos, alinhados a uma visão compartilhada, em busca da inovação no seu território 
(Conceito da VIA Estação Conhecimento). 



 

 
 

proposta de valor é “Impulsionar a Cultura Inovadora por Meio da União de 

Esforços, Gerando Resultados e o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí”. 

 

OBJETIVO DO PACTO 

O objetivo do Pacto de Cooperação e Ativação do Ecossistema de Inovação do Alto 

Vale do Itajaí é fomentar, articular e multiplicar ações para fortalecer o Ecossistema, 

consolidando uma cultura de inovação e empreendedorismo que torne a economia 

local mais competitiva e inovadora, sustentável e com impacto no desenvolvimento 

regional.  

 

QUEM PACTUA 

Pactuam atores do ecossistema de inovação: atores públicos, empresariais, de 

conhecimento, de habitats de inovação, institucionais, de fomento e sociedade civil.  

 

PRINCÍPIOS QUE NOS REGEM  

CONFIANÇA MÚTUA: cultivamos um ambiente onde as pessoas sentem 

segurança para se conectar, trocar ideias e concretizar negócios, pois este é o único 

terreno onde a inovação prospera.  

COLABORAÇÃO: acreditamos que o trabalho coletivo e colaborativo potencializa 

nossa capacidade de consolidar e perpetuar os avanços. Sozinhos, vamos mais 

rápido. Juntos, vamos mais longe.  

PROPÓSITO COLETIVO: temos por foco que nossas ações beneficiem o maior 

número de pessoas possível. Com um ecossistema vibrante e próspero, todos 

serão beneficiados.  

COMPARTILHAMENTO: incentivamos a otimização das estruturas que já estão 

disponíveis nas cidades, priorizando a eficiência e a sustentabilidade. 

EMPREENDEDORISMO: fomentamos a atitude empreendedora proativa, que se 

propõe a identificar e solucionar problemas locais e globais. 

INOVAÇÃO: promovemos a incorporação da inovação como parte da estratégia de 

crescimento de cada organização, inspirando uma cultura de inovação aberta e 

colaborativa. 

 

O QUE ESTAMOS PACTUANDO  



 

 
 

Atuação conjunta nas ações em favor do território nas seguintes funções: 

Governança, Informação, Visibilidade, Talentos, Inovação, Capital, Territórios 

Inteligentes, Sociedade, Redes Nacionais e Internacionais de Inovação e 

Internacionalização.  

Em 2020, começamos um movimento de reconhecimento e articulação de atores 

do Ecossistema conduzido pela metodologia do Grupo VIA Estação do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Identificamos alguns 

atores com os quais iniciamos um trabalho rumo a um diagnóstico do Ecossistema 

Regional. Tendo o diagnóstico como base, buscamos construir uma visão coletiva, 

que permitisse delimitar necessidades mais urgentes e definir funções prioritárias. 

Desde então, distribuídos em três Grupos de Trabalho (Governança, Informação e 

Talentos), seguimos empenhados em construir dinâmicas de trabalho coletivo e um 

Plano de Ação para o fortalecimento do Ecossistema de Inovação do Alto Vale do 

Itajaí. O Plano de Ação está composto por:  

 

⎯ novas ações/projetos propostos por uma entidade ou por um conjunto de 

entidades;  

⎯ ações que aportam ao fortalecimento do Ecossistema e que são parte do 

escopo natural das entidades;  

⎯ expansão de ações bem-sucedidas já praticadas pelos atores.  

- comprometimento das entidades de participação no desenvolvimento no 

próximo plano de ação a ser estruturado para o Ecossistema. 

 

Um resumo do plano de ações já executadas, em andamento e planejadas está 

disponível pelo link: www.cinf.com.br/planodeacao 

 

Todas as entidades pactuantes se comprometem a participar das ações do 

ecossistema, informar sobre eventos e notícias para a divulgação no ecossistema. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENTIDADES PACTUANTES E REPRESENTANTES 

ENTIDADE REPRESENTANTE ASSINATURA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


