
Receita gerada pela fruticultura no VSF
Região é um polo de saúde e educação
Estrutura do Perímetros irrigados
PIB per capita da região
Oferta de produtos na entressafra
Know How para exportação de Frutas

Proporção de empresas exportadoras com sede nos municípios
Conhecimento acumulado sobre processos de certificação, conformidade ambiental e exportação de frutas in natura
Extração de Minério
Geração de energia elétrica 
HealthTechs do Vale ganhando notoriedade no cenário brasileiro (Sysvale)
Pequenas, Médias e Grandes empresas que demandam digitalização
Serviço de Inspeção Municipal
Portal de acesso para outras regiões 
Crescente demanda por serviços digitais ()
Presença e Formação de especialistas em Fruticultura
Presença do SEBRAE, 
Implantação do polo de Agricultura Irrigada com Frutas Organicas
Projeto de cidades inteligentes e criação de Sandbox em  Petrolina
Localização central no sertão nordestino (equidistante das capitais)
rede de contatos e parcerias estabelecidas
Pólo de Construção Civil
Força da pecuária
Prog. de Desenv. Territorial que busca modernizar a atividade Caprinovinocultura, no TSSF lado baiano e pernambucano

Comercialmente, Juazeiro tem o quinto ceasa do Brasil.

Lei de inovação municipal de Petrolina em discussão avançada
Produtos de TCC de Programas de Mestrados voltados à Inovação, incluindo áreas de IoT, Indústria 4.0, etc.
Programa de pós-graduacao em inovação (PROFNIT)
Proporção de Mestres e Doutores atuando na cidade
Tamanho da economia criativa (  )
União  dos diversos atores que desenvolvem programas no Vale (SEBRAE, IFSERTAO, Embrapa ) junto com as instituições de 
ensino e empresas...  
Implantação do projeto de Cidades Inteligentes em Petrolina
Criação de um Sandbox em Petrolina
Acesso a dois sistemas S (Pernambuco e Bahia)
Centros de pesquisa de grande empresas internacionais instalados na região (Bayer)
Sistema S para capacitar mao de obra e empresário com apoia de outros atores 
Presença dos Órgãos de Apoio as Atividades Produtivas (Sistema S)
Integração com ecossistema de inovação de PE e BA
Presença de instituições de pesquisa e educação
Processo de implementação do marco legal de inovação em Santa MAria da Boa Vista
Localização central no sertão nordestino (equidistante das capitais)
Incubadoras presentes na região  (Facape, IF-Sertão, Univasf).

Incubadoras: INTECVASF, INVASF e ISA
Centro de recondicionamento de computadores existentes na Univasf

Total de pessoas formadas em TIC por ano 
polo educacinal diversificado
crescimento e  atualização constante de profissionais especializados 
cursos de tecnologia que temos na região
Empresas Juniores
Pesquisadores em Desenvolvimento Tecnológico
Empresas Juniores(Concretize - Eng. Civil, Cultive - Agrícola e Ambiental, Energize - Eng. Elétrica, Solucione - Eng. de Produção e 
Mecânica, Paraser - Psicologia, I9 - Eng. de Computação, Prospére - Administração)
boas instituições de formação (universidades, escolas técnicas,institutos de pesquisa
Centro de Excelência de Fruticultura (CNA, FAEB, SENAR) 
núcleos de inovação e tecnologia nos municípios e Instituições de ensino 
polo educacional referencia 
Mão de obra qualificada(Engenheiros, técnicos especificos, mestres e doutores formados na região) 

SENAI
Sistema S para capacitar mao de obra e empresário com apoia de outros atores 
Juazeiro desde 2010 tem a disciplina obrigatória de empreendedorismo do sexto ao nono ano.
Centro de recondicionamento de computadores existentes na Univasf
Doutorado em agroecologia e mestrado em extensão rural

Formatação de Leis de Inovação

Infraestrutura de Conectividade em Fibra Óptica no Polo

Localização geográfica central (atende o sertão nordestino e equidistante das capitais da região)
Localização estratégica do aeroporto, por onde ha varias rotas que passam por cima
Projeto de Lei em andamento acerca da PI do município de Petrolina-PE

Forças do Polo
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Infra estrutura rodo-aeroviária
Lei de Inovação promulgada em Pernambuco
Lei Geral da MPE implantadas nos municiípios da RIDE
Portal de acesso para outras regiões 
Localização central no sertão nordestino (equidistante das capitais)
aeroporto internacional
Bioma único
Certificação de indicação geográfica

Recursos do FNE
FACEPE
FAPESB
FINEP
CNPq
CAPES
INVESTIMENTOS MDR 
MAPA/MDS
INVESTIMENTOS ABDI
Recursos reembolsavéis e não reembolsáveis (FNE, FUNDECI)
BNB
recursos cooperação internacional
Orçamento municipal
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Alto Custo para Exportação de Frutas via aérea
Tecnologias Inovação o AGRO, ainda não chegam para o produtor de micro, pequenas e médias 
empresas. (Grande volume produzido por assentados da Reforma Agrária)
PIB fraco de algumas cidades da RIDE
Baixa transformação dos produtos objetivando agregação de valor
CEASA de Juazeiro muito desogarnizado... 
Tempos de processos: abertura e legalização de empresas
Pagamento de muitos Royalties 
Poucos outputs de inovação: empresas com patentes e tamanho da indústria criativa
Importação de insumos
Excesso de intermediação para a comercialização no mercado interno

Expansão de Frutas para outros PAÍSES, hoje só conseguimos exportar 3% da produção!!!

Municípios sem estrutura de inspeções sanitárias e ambientais, exceto Petrolina e 
Juazeiro, o que dificulta as pequenas agroindustrias se regularizarem para entrar em 
mercados até vizinhos. 
Industrialilzação baixa
muitas fazendas da região sem acesso à internet

Pouca maturidade institucional das Incubadoras presentes na região  (Facape, IF-Sertão, 
Univasf).
falta de adoção de tecnologias em forma massiva pelos diversos setores

Interesses políticos que centralizam os programas para algumas cidades... Não 
permitindo desenvolvimento de outras áreas do território 

FALTA DE INTERESSE NO CONHECIMENTO PELOS EMPREENDEDORES DO AGRO 
Baixo nível de investimento em P&D segundo as necessidades do APL
Empresários da Região querem TUDO de graça. 
Desvalorização do desenvolvimento endógeno (artesanato, cultura etc.)

Sistema de formação não atende a demanda que o mercado necessita
capacitação de modo tradicional, não voltada para formação empreendedora e/ou à 
atender demandas de mercados de futuro
muitos munícipes dependentes de empregos da prefeitura 
Falta da cultura de cooperação - cooperativismo
capacitação para o uso de tecnologias por produtores rurais

Falta de uma política de atração de investimento
aumentos de cursos EAD nacionalmente
IDEB ainda baixo.
Notas no ENEM ainda baixas
Alunos matriculados em cursos de alta qualidade ainda baixo

Falta de integração como os programas de mesma área.
Falta de divulgação do marco regulatório de inovação
Os municípios, exceto Petrolina e Juazeiro, não tem marcos legais de inovação. Imagina 
que Petrolina está fazendo agora
falta uma agência territorial de desenvolvimento para unificar ações do território/Rota 
Falta de protagonismo do empresariado nas instâncias de governança
Descontinuidade administrativa.
Desvalorização da história, cultura e identidade.
Taxa de homicídios (elevada)
Domicílios com acesso à banda larga fixa 
Poucos Serviços Públicos on-line
IDH baixo.
Desigualdade entre os municípios.

Fraquezas do Polo
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Falta de um Fundo Garantidor
Falta de incentivo fiscal para investimento por parte do setor privado
Temos apenas investidores tradicionais
Falta da cultura de investidores anjos
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Desenvolvimento de projetos de Agritech
população jovem, mentes brilhantes, sedentas de criar, aprender, inovar 
Expandir a industria pois aqui há aeroporto e terminal de cargas (TECA) que dá para exportar para o mundo 
Possibilidade de desenvolver produtos para população idosa que vem crescendo.
Pandemia reforça potencial do setor de TIC

Projetos em cidades inteligentes
Projetos para cidades sustentáveis (geração de energia limpa)
Desenvolvimento e fortalecimento das incubadoras já existentes
Soluções tecnologicas - Agronegócio
desenvolvimento e expansão dos ecossistemas de inovação nacionais

capacitação EAD disponível em centros de referência nacionais e internacionais
aumentos de cursos EAD nacionalmente

Atualizar a Lei Geral da MPE. Nela poderá ter o Marco legal da inovação, a Lei da Liberdade Econômica

fundos de investimentos nacionais e internacionais ( ) 
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Oportunidades para o Polo
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Ecossistema ainda voltado para dentro
Aumento das barreiras e certificações para poder exportar.
baixa competitividade nacional e internacional
expansão da fruticultura em outros países produtores

rápido desenvolvimento de tecnologias nos pólos internacionais e nacionais que atendam 
ás demandas da RIDE

Fuga de profissionais para outros mercados (SP, exterior)
Fuga de competências
Melhores capacitações em regiões de polos  consolidados
aumentos de cursos EAD nacionalmente
Pouca quantidade e qualidade do capital humano
falta de capacitação empresarial e dos gestores.

Falta de acesso ao crédito para as PMEs
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Ameaças para o Polo
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