
Evento Salão UFRGS 2015: SIC - XXVII SALÃO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA UFRGS

Ano 2015

Local Porto Alegre - RS

Título Análise de Políticas Públicas: formulação e implementação da 
política econômica local em Porto Alegre protagonizada pelo 
Gabinete de Inovação Tecnológica

Autor GIANNA VARGAS REIS SALGADO DIAS

Orientador LUCIANA LEITE LIMA



Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Análise de Políticas Públicas: formulação e implementação da política econômica local
em Porto Alegre protagonizada pelo Gabinete de Inovação Tecnológica

Gianna Vargas Reis Salgado Dias
Orientadora: Luciana Leite Lima

O crescimento econômico é uma das dimensões do desenvolvimento
social.  Portanto,  ocupa  um  espaço  permanente  na  agenda
governamental. Nesse quadro, o presente estudo centra-se na análise
da  formulação  e  implementação da  política  pública  voltada  para  o
crescimento  econômico  local,  tendo  como  locus a  estrutura
burocrática  criada  para  atender  essa  demanda  em  Porto  Alegre,  o
Gabinete  de  Inovação  e  Tecnologia  (INOVAPOA)  da  prefeitura
municipal. Atualmente, o município, em virtude da globalização e da
descentralização,  é  um  ator  central  nas  iniciativas  voltadas  ao
crescimento econômico, em que este último ocorre a partir da criação
e inserção de inovação e sua consequência, o progresso tecnológico.
Para que o crescimento econômico seja um processo de longo prazo e
autossustentado, instituições públicas e privadas, através de políticas
econômicas locais, impulsionam a criação e difusão de inovações e de
conhecimento  no  sistema  produtivo,  a  organização  flexível  da
produção, a geração de economias de aglomeração e de diversidade
nos territórios e o tecido institucional.  Com base na abordagem do
estado  inserido,  destaca-se  que  a  eficiência  e  a  efetividade  das
políticas  públicas  estão  relacionadas  com  as  características  da
estrutura burocrática das instituições do Estado e com sua capacidade
de  estabelecer  parcerias  com  atores  sociais.  Busca-se  descrever  a
estrutura  institucional  do  INOVAPOA,  identificar  as  ações
desenvolvidas, e descrever as relações estabelecidas entre o governo e
a sociedade na formulação e  implementação da política pública de
crescimento econômico. Para tanto, dados primários de entrevistas em
questionário  semiestruturado,  dados  secundários  de  revisão
documental e de busca de informações em endereços eletrônicos serão
apreciados  através  de  análise  de  conteúdo  com  a  utilização  do
software *NVivo. 


