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Inova Canoas
É imprescindível que as cidades tenham características naturais, econômicas e sociais que se
transformam em oportunidades para seu crescimento e desenvolvimento. Canoas, outrora uma
cidade dormitório, acordou para o desenvolvimento industrial, que hoje se soma ao crescimento
impulsionado pelo Serviço e pelo Comércio. Diante dessa nova realidade, Canoas desata o cordão
umbilical com a Capital e se transforma numa cidade referência na região metropolitana e no RS.
O PCI - Parque Canoas de Inovação surge com importante papel. Proporciona à cidade dos aviões
alçar voos mais altos, como um polo de desenvolvimento de tecnologia e inovação no Estado do RS
e no Brasil.
A área disponível no PCI comporta mais de 100 empresas desenvolvedoras de produtos, serviços e
soluções para os mais diversos setores da economia, e esse é o desafio que temos para trilhar nos
próximos 20 anos. Nossa meta é de consolidarmos o PCI como um polo de tecnologia e inovação,
constituindo um ecossistema nas mais diversas áreas, setores e tipos de negócios, permeando a
eletroeletrônica, saúde, tecnologia da Informação, internet das coisas, indústria 4.0, cidades
inteligentes, robótica, sustentabilidade, transformação digital, biotecnologia, inteligência artificial,
educação do futuro, agrotech, e-commerce, energia, fármacos, cosméticos e beleza, mobilidade,
entretenimento, infoprodutos, dentre tantos outros que tiverem a inovação como DNA.
O PCI tem como base a relação de sinergia entre a Indústria/Serviço, as Universidades, os ICTs e o
Poder Público. A participação das Instituições de Ensino e Pesquisa é fundamental para a
transferência de conhecimento (capital intelectual) para a iniciativa privada e o empreendedorismo,
capitalizando o surgimento de novas tecnologias e inovações, o que resulta em ganho para toda a
sociedade.
Canoas tem uma localização privilegiada, pois conecta as demais cidades da Grande Porto Alegre,
capitaneando recursos humanos, logística, mobilidade, universidades, Institutos de ciência e
tecnologia, área para implantação de novas empresas, entretenimento e qualidade de vida, tudo
isso a 10 minutos do aeroporto da Capital.
A CICS, que nasceu junto com o Município e sempre trabalhou pelo seu desenvolvimento, enxerga
na inovação e tecnologia o caminho para o futuro de Canoas e de seus empreendedores, pois uma
coisa é certa, a nova economia mudará significativamente os negócios, estabelecendo novos
desafios e oportunidades.
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