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Resumo 

De que forma o município de Macaé tem atuado para a transformação de sua economia petrolífera, para uma 

economia do conhecimento? Assim, resume-se o problema inspirador desta pesquisa.  Este estudo tem por 

objetivo verificar de que forma o município de Macaé tem atuado para contribuir com o desenvolvimento da 

ciência, tecnologia e inovação no sentido de diversificar sua base econômica petrolífera, para uma economia do 

conhecimento. A pesquisa, exploratória e qualitativa, utilizou como estratégia metodológica o estudo de caso, 

focalizando o Complexo Universitário de Macaé. A partir daí, aponta-se tal mudança que leva Macaé a um novo 

rumo econômico: de Capital Nacional do Petróleo à Capital do Conhecimento. Devido a essa transição, nota-se a 

existência de uma demanda de estruturação em rede colaborativa apoiada no seguinte tripé: Academia – Estado – 

Indústria. Conclui-se que o modelo proposto só é possível por meio da participação ativa dos atores envolvidos. 

Sugere-se, ainda, a continuidade das políticas públicas, pois o fortalecimento de uma rede colaborativa demanda 

um tempo de maturação. 

Palavras-chave: Desenvolvimento local; Empreendedorismo governamental; Macaé; Políticas públicas 

municipais. 

 

1 – Introdução 

Estudos publicados por Fauré (2005, p.217) - sobre a economia de Macaé, município 

do Norte Fluminense – NF, afirmam que, nos últimos 30 anos, o crescimento econômico 

dessa região resulta da atividade petrolífera. Segundo Cruz (2005, p.56), a extração de 

petróleo na Bacia de Campos corresponde a mais de 80% de todo petróleo nacional.  É esse 

dado estatístico que confere à cidade o título de “Capital Nacional do Petróleo”. Fauré (2005, 

p.234) orienta o município a internalizar as oportunidades advindas da atividade petrolífera e 
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diversificar a economia. Por sua vez, Cruz (2005, p.49) alerta que a extração de recursos 

naturais é uma atividade econômica finita. Segundo esse autor, o grande desafio é promover a 

sustentabilidade econômica e social do município, que prosperou com a economia do 

petróleo. Por este motivo, é imprescindível estruturar um processo de desenvolvimento para a 

economia pós-petróleo. 

Conforme consulta ao portal da prefeitura, em 2006 foi elaborado o primeiro Plano 

Diretor do município de Macaé, em atendimento à Lei nº 10.257/2001, a qual é denominada 

Estatuto da Cidade. Ao longo do documento, são várias as diretrizes para o fortalecimento da 

indústria do petróleo. Entretanto, também é citada a preocupação com o declínio econômico 

do município devido à provável exaustão de tal recurso. Entre outras determinações, o Plano 

Diretor estabelece a criação de um fundo de reserva que garanta recursos às iniciativas de 

produções alternativas à indústria petrolífera. 

No mesmo portal é enfatizado o discurso em transformar a Capital Nacional do 

Petróleo em Capital do Conhecimento. Diante desse discurso político de transformação, 

indaga-se de que forma o município de Macaé tem atuado para a transformação de sua 

economia, essencialmente petrolífera, para uma economia do conhecimento. A partir do 

exposto, este estudo tem por objetivo verificar de que forma o município de Macaé tem 

atuado para contribuir com o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, no sentido 

de diversificar sua base econômica para uma economia do conhecimento. A pesquisa, 

exploratória e qualitativa, utilizou como estratégia metodológica o estudo de caso focalizando 

o Complexo Universitário. Os dados apresentados foram obtidos junto à Fundação Macaé de 

Cultura - FUNEMAC, por meio de entrevistas no ano de 2017, com os atores sociais 

envolvidos diretamente neste processo. Além disso, foram selecionadas notícias divulgadas 

no Portal da Prefeitura local, no período de 2013 a 2017, focadas nas políticas públicas para a 

ciência, tecnologia e inovação visando a articulação de redes de cooperação entre poder 

público, empresas e entidades de ensino e pesquisa. Além disso, o presente trabalho tem como 

objetivos específicos: mapear a atuação empreendedora da administração pública no 

desenvolvimento da “Capital do Conhecimento” e, principalmente, apresentar as ações 

empreendidas– de modo articulado – entre o governo e as instituições de ensino e pesquisa no 

Complexo Universitário. 
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Estudos realizados por Silva Neto (2006, p.244), mencionam que toda ação, com foco 

na empregabilidade, a ser implementada nessa região, também alcança toda a região do Norte 

Fluminense. Logo - mesmo diante do atual cenário de crise econômica brasileira, que implica 

na necessidade de dados atualizados sobre a empregabilidade do país – o tema desta pesquisa, 

bem como sua delimitação geográfica, justifica sua importância.  

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho são apresentados os conceitos de: 

empreendedorismo, inovação, empreendedorismo governamental e incubadoras de empresas, 

conforme modelos encontrados na literatura.  

 

2 – Referencial Teórico 

 

2.1. Empreendedorismo e Inovação 

 

O professor Evandro Tsufa (2009, p.14) inicia seu livro Empreendedorismo 

Governamental justificando que este tema é recente na administração pública. Isso se deve ao 

fato de que o conceito de empreendedorismo, ao longo da história, sempre esteve atrelado à 

iniciativa individual: voltado para o setor privado. De acordo com o Dicionário Aurélio de 

Português Online (2017), empreendedorismo significa “Qualidade ou caráter do que é 

empreendedor. 2. Atitude de quem, por iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos 

métodos com o objetivo de desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou quaisquer 

atividades de organização e administração”. Porém, numa perspectiva mais ampla e em 

conformidade com este estudo, identificou-se que tal conceito também envolve um conjunto 

de habilidades, as quais implicam tanto no processo de inovação como na visão de 

empreender. É o que nos mostra o Dicio - Dicionário online de Português (2017):   

 

Capacidade de projetar novos negócios ou de idealizar transformações inovadoras 

ou arriscadas em companhias ou empresas; vocação, aptidão ou habilidade de 

desconstruir, de gerenciar e de desenvolver projetos, atividades ou negócios; reunião 

dos conhecimentos e das aptidões relacionadas com essa capacidade (Dicio,2017) 
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Portanto, existe uma interligação acerca das palavras empreendedorismo e inovação, 

as quais estão diretamente relacionadas com o enfoque deste estudo. E, segundo o Dicio 

(2017), Dicionário online de Português, inovação é “novidade; aquilo que é novo; o que 

apareceu recentemente; ação ou efeito de inovar”. 

Tsufa (2009, p.14) explica que o empreendedorismo governamental é a intervenção do 

governo na ordem econômica de forma inovadora. De modo que o poder público também visa 

criar, a partir da inovação e do empreendedorismo, configurações produtivas diferenciadas 

das velhas práticas. Um exemplo desse processo de intervenção é o estabelecimento de uma 

Rede de Colaboração com o setor produtivo e com centros de pesquisa, como universidades e 

escolas técnicas, tendo em vista que a inovação resulta da construção coletiva de 

conhecimento. Porém, tal construção está relacionada com a sociedade na qual está inserida. 

Assim, o empreendedorismo e a inovação são atitudes que trazem dinamismo ao 

desenvolvimento econômico. E em geral, por consequência, desconstroem modelos 

produtivos, reorganizam o capital e, até mesmo, interferem na participação de atores políticos.  

Pinto (2012, p.101) reforça que a reestruturação produtiva, voltada para impulsionar o 

crescimento econômico, pode ser alcançada por meio de arranjos cooperativos que incluem: 

firmas, institutos de pesquisa públicos e privados e universidades. Esses arranjos são 

conceituados na literatura como Hélice Tripla.  Etzkowitz (2017, p.1) afirma que a Hélice 

Tríplice – interações entre governo-universidade-indústria, tornou-se um modelo para a 

inovação e empreendedorismo, chaves para o desenvolvimento econômico baseado no 

conhecimento. Assim, é possível reconfigurar e impulsionar o crescimento econômico através 

da criação de estruturas especiais como incubadoras de empresas e parques tecnológicos. 

 

2.2.Incubadoras de Empresas e Parque Tecnológicos 

 

Segundo a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (ANPROTEC, 2016), as incubadoras de empresas e os parques tecnológicos são 

entidades criadas para dar suporte a empreendimentos inovadores, destacando que:  
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A incubadora de empresas tem por objetivo oferecer suporte a empreendedores para 

que eles possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-las em 

empreendimentos de sucesso. Para isso, oferece infraestrutura e suporte gerencial, 

orientando os empreendedores quanto à gestão do negócio e sua competitividade, 

entre outras questões essenciais ao desenvolvimento de uma empresa (...). Os 

parques tecnológicos, por sua vez, constituem um complexo produtivo industrial e 

de serviços de base científico-tecnológica. Planejados, têm caráter formal, 

concentrado e cooperativo, agregando empresas cuja produção se baseia em 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Assim, os parques atuam como promotores da 

cultura da inovação, da competitividade e da capacitação empresarial, 

fundamentados na transferência de conhecimento e tecnologia, com o objetivo de 

incrementar a produção de riqueza de uma determinada região. (ANPROTEC, 2016)  

  

Estudos da ANPROTEC, em parceria com o SEBRAE (2016, p.4), demonstram que 

existem no Brasil 369 incubadoras em operação, as quais abrigam um total de 2.310 empresas 

incubadas e 2.815 empresas graduadas. Juntos, esses empreendimentos geram 53.280 postos 

de trabalho, cujo faturamento ultrapassa os R$ 15 bilhões. Estes são números que demonstram 

o significativo impacto econômico de uma incubadora. Portanto, esse cenário justifica os 

investimentos públicos na criação e manutenção das mesmas.  

Ramalheiro et al. (2014, p.3) afirmam que as incubadoras são consideradas, em nosso 

país, instrumentos de políticas públicas e a grande maioria é implantada e mantida com 

dinheiro estatal. Esta segunda afirmativa se baseia em levantamento realizado pela 

ANPROTEC e SEBRAE (2016) o qual aponta que cerca de 70% do custeio é proveniente de 

recursos públicos.  

Segundo Dornelas (2002, p.12), as incubadoras de empresas, a inovação, a geração de 

empregos e a promoção de desenvolvimento econômico caminham lado a lado. Desta forma, 

nota-se, não apenas a difusão de cultura para incubar empresas selecionadas, mas, também, a 

gestão do empreendimento para promover o desenvolvimento sustentável.  

 As sentenças corroboram para incentivar a implementação de políticas públicas 

visando o empreendedorismo na forma de parques tecnológicos e incubadoras. 
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3 – Metodologia 

Esta pesquisa configura-se, segundo Gil (2002, p.54), em estudo de caso, pois trata-se 

de um estudo piloto, cujo resultado não é conclusivo, visando esclarecimento de um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, e realizando entrevistas com atores 

selecionados para captar as explicações sobre o que ocorre naquela realidade. 

 A abordagem do problema, conforme explica Zanella (2009, p.75), trata de análise 

qualitativa sem utilização de instrumental estatístico, sendo o pesquisador responsável pela 

observação, seleção, interpretação e registro dos comentários e informações. Quanto ao 

objetivo, trata-se de uma pesquisa exploratória. Conforme nos ensina Gil (apud ZANELLA, 

2009, p.79), a pesquisa exploratória visa, apenas, ampliar o conhecimento sobre o objeto de 

estudo, visto que ainda não há domínio suficiente dos fenômenos para uma investigação 

descritiva. 

Nos procedimentos de coleta de dados foram realizadas pesquisas bibliográficas a fim 

de ampliar o conhecimento sobre os temas empreendedorismo governamental, incubadoras de 

empresas e parques tecnológicos, e formular preliminarmente o problema. Além disso, foram 

consultados informes da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Macaé. O 

estudo também se fundamentou em entrevistas não estruturadas com o vice-presidente da 

Fundação Educacional de Macaé - FUNEMAC, Carlos José Mattos de Andrade; com o 

coordenador de apoio à inovação e empreendedorismo, Meynardo; e com o professor Carlos 

Eduardo (UFRJ/CRIOS), atual gestor da incubadora de empresas. Durante essas entrevistas, 

foram coletadas informações sobre as ações implementadas pela prefeitura em atendimento às 

políticas públicas que visam o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação no município. 

 O processo de pesquisa e elaboração deste artigo seguiu as seguintes etapas: 

1. Definição do universo e amostra da pesquisa; 

2. Definição do problema; 

3. Levantamento do referencial teórico; 

4. Visita a campo para seleção de sujeitos; 

5. Leitura e elaboração do referencial teórico; 

6. Definição dos aspectos relevantes para coleta de dados em entrevista e visita a campo; 
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7. Análise de dados; 

8. Elaboração de resultados; e 

9. Redação final. 

      

4 – Resultados 

A cidade de Macaé, conforme citado na introdução deste artigo, prosperou nas últimas 

quatro décadas devido à atividade petrolífera. Contudo, devido ao fato da extração de recursos 

naturais apresentar-se como uma atividade econômica finita, o governo municipal, conforme 

informes constantemente divulgados no portal da prefeitura, vem implementando políticas 

públicas visando modificar esta dependência, bem como promover a diversificação da 

economia.  

Em entrevista com o vice-presidente da FUNEMAC, Carlos José Mattos de Andrade, 

em 2017, registrou-se que a transformação de Macaé em uma cidade capaz de produzir 

conhecimento, inovação e tecnologia, foi iniciada com a criação da citada instituição em 

1992. Mas, tal mudança se intensificou com a criação do Complexo Universitário, cuja pedra 

fundamental data de maio de 2008. Contudo, durante a conversa, Carlos José destacou que 

não gosta de utilizar o termo transformação para definir esse processo de transição que a 

cidade vem sofrendo. Mais adequado são os conceitos de ampliação ou diversificação da 

economia. 

Em prosseguimento à entrevista, Carlos José relata uma cronologia dos fatos mais 

importantes durante o fortalecimento das atividades da FUNEMAC e criação do Complexo 

Universitário. 

A FUNEMAC foi fundada com a finalidade de prestar apoio técnico às instituições 

públicas, filantrópicas e privadas, em programas e projetos específicos para o 

desenvolvimento do conhecimento no município. Entre as instituições que fazem parte da 

Fundação estão: a Superintendência Acadêmica, responsável pelo Centro de Extensão e 

Sociedade (Centrexs); o Centro Municipal de Idiomas (CMI); o Instituto de Administração e 

Políticas Públicas (IAPP); o Núcleo de Estudos de Educação e Diversidade Étnico-Racial 

(Neede); o Núcleo de Apoio e Fomento à Pesquisa Acadêmica (Nafpa). 
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 Em 2001, momento que se autorizou a implantação de cursos de graduação, foi 

inaugurada a Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS). Inicialmente, 

essa instituição disponibilizou o curso de Sistemas de Informação. No entanto, a mesma já 

ampliou sua oferta ao implementar os cursos de Administração e Engenharia de Produção.  A 

FeMASS é a única faculdade municipal do estado e uma das nove entre os municípios de todo 

o país.  

Em 2008, foi inaugurada a Cidade Universitária, cuja área de 95 mil metros quadrados 

abriga as universidades: FeMASS, Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, o campus é formado pelo prédio 

administrativo da FUNEMAC; um prédio específico para os laboratórios de Química; três 

prédios que totalizam 78 salas de aulas e 30 salas administrativas, que são ocupadas pela 

UFRJ, UFF e FeMASS. Existem, ainda, três auditórios, laboratórios, biblioteca, 

estacionamento e restaurante coletivo.  

As três universidades juntas ofertam 17 cursos de graduação. Esses cursos englobam: 

área de ciências da saúde (ciências biológicas, medicina, enfermagem e obstetrícia, nutrição e 

farmácia), engenharia (de produção, mecânica e civil) e ciências sociais aplicadas 

(administração, ciências contábeis e direito). Há, também, três programas de pós-graduação 

de mestrado, um doutorado e várias ações de extensão universitária, como: seminários, 

minicursos e apresentação de trabalhos acadêmicos, que visam melhorar a vida das 

comunidades por meio da difusão da ciência e do conhecimento. Desde 2006, a UFF mantém 

o Centro de Assistência Jurídica (CajUFF), escritório modelo onde os alunos do curso de 

Direito prestam atendimento à população.  

O poder público municipal, conforme mencionado pelo vice-presidente da 

FUMEMAC em sua entrevista, mostra-se como parceiro das instituições federais de ensino 

superior por disponibilizar toda a sua infraestrutura física, ou seja: prédios com sala de aula e 

laboratórios, auditórios, o fornecimento de água e energia; assim como parte dos serviços de 

limpeza que viabilizam a operacionalização das três instituições que integram a Cidade 

Universitária. Vale ressaltar que em seus primórdios, os serviços de comunicação, como 

telefonia, também foram mantidos pela FUNEMAC. 
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O Complexo Universitário é o espaço no qual se desenvolve o conhecimento. Essa 

área inclui: a Cidade Universitária, situada no bairro Granja dos Cavaleiros, o Núcleo em 

Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM/UFRJ), os polos Barreto e 

Ajuda, as instalações do Instituto Macaé de Ciência Tecnologia (IMCT) e o Hospital Público 

Municipal (HPM).  

 Completando a visão de transformação do município em Cidade do Conhecimento, a 

prefeitura mantém o Colégio de Aplicação da Fundação Educacional de Macaé (CAp-

FUNEMAC). Esse investimento no CAp visa o fortalecimento do ensino médio por meio de 

aulas em tempo integral. O objetivo dessa ação municipal é preparar os alunos da sua rede 

para ingressarem no ensino público superior. Em relação ao Centro Municipal de Idiomas 

(CMI), o foco é a formação dos estudantes da rede pública nos cursos de inglês e espanhol. 

Por serem esses cursos de longa duração - entre quatro e cinco anos - os jovens macaenses se 

beneficiam de uma formação bilíngue, considerada indispensável para o atual mercado de 

trabalho.   

Em entrevista com o professor Carlos Eduardo Lopes da Silva, da UFRJ, em 2017, foi 

possível fazer uma retrospectiva sobre o projeto de implantação de incubadoras no município, 

a partir da indicação das notícias mais relevantes sobre o Projeto Macaé Techno Park. 

No segundo semestre de 2013, durante o evento intitulado “Macaé – De Capital 

Nacional do Petróleo à Capital da Ciência, Tecnologia e Inovação” foi apresentado o Projeto 

do Parque Científico e Tecnológico de Macaé – Macaé Techno Park. Participaram desse 

encontro as seguintes instituições: o poder público municipal, o setor privado e as 

universidades instaladas no município – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF), Instituto Federal Fluminense (IFF) e Universidade Federal Fluminense 

(UFF). O setor privado contou com a participação, principalmente, do segmento de petróleo e 

gás, o qual foi representado pela Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP) e pela 

Petrobras. Outra instituição que também participou foi a Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro (FIRJAN).   

No projeto apresentado, o parque contará com setor de Administração, Núcleos de 

Inovação Tecnológica (NITs), Incubadora de Empresas, Centros de Desenvolvimento 
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Tecnológicos (CDTs) e Museu do Petróleo, além de um Espaço Ciência um espaço para 

eventos e estacionamento. Ao longo da apresentação, enfatizou-se que o sucesso do projeto de 

inovação só será alcançado se contar com a articulação colaborativa entre governo, indústria e 

academia, os atores deste processo. 

Neste evento, o professor Carlos Eduardo Lopes da Silva - então analista da 

Subsecretaria de Ciência e Tecnologia e atualmente ocupante do cargo de gestor da 

Incubadora de Empresas de Macaé - afirmou que o projeto é estratégico para o 

desenvolvimento socioeconômico do município. De acordo com suas informações é 

fundamental a colaboração entre os três setores – público, privado e instituições de ensino – 

para que o projeto seja efetivamente implantado. 

Nesse período, 2013, estavam em operação três núcleos de pesquisa e 

desenvolvimento em Macaé: Laboratório de Engenharia de Produção e Exploração de 

Petróleo da Universidade Estadual do Norte Fluminense (LENEP/UENF); o Núcleo em 

Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM/UFRJ); e o Instituto Macaé 

de Metrologia e Tecnologia (IMMT). 

Embora o Instituto Macaé de Metrologia e Tecnologia (IMMT) já tenha sido extinto, 

sua apresentação permanece indispensável, pois, as atividades que desenvolveu contribuíram 

sobremaneira para o fortalecimento da ciência no município. Em 2015, o IMMT foi 

transformado no Instituto Macaé de Ciência e Tecnologia (IMCT), órgão municipal cuja 

responsabilidade é a elaboração e o desenvolvimento das políticas de ciência e tecnologia. 

Entre seus projetos, encontra-se o planejamento do Parque Científico e Tecnológico de Macaé 

– Macaé Techno Park, o qual foi elaborado sob a perspectiva da tríplice-hélice: inter-relação 

entre o poder público, as universidades e o setor produtivo. O IMCT também teve papel 

relevante no início das ações das incubadoras, pois ele abrigou a primeira turma de empresas 

incubadas, ainda na etapa de pré-incubação. Atualmente, as instalações físicas IMCT abrigam 

laboratórios de pesquisa da UFRJ, o que demonstra a política de cooperação entre a prefeitura 

e a universidade. 

Em março de 2015, em uma ação conjunta entre a prefeitura municipal de Macaé - 

através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico - o SEBRAE 

e as instituições parceiras, UFRJ e UFF, foi realizado o lançamento do 1º Ciclo do Programa 
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de Pré-Incubação. Esta ação foi entendida como a primeira fase de implantação do Parque 

Tecnológico. Segundo notícias capturadas na página oficial da prefeitura, as quais foram 

divulgadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda 

(SEDEC, 2017):  

Desenvolver ideias criativas e inovadoras até que se tornem negócios de sucesso é o 

objetivo do programa. Reconhecendo que a criação de um empreendimento 

demanda uma série de conhecimentos, que muitas vezes fogem ao domínio dos 

empreendedores, limitando as chances de sobrevivência das empresas nascentes, a 

Incubadora de Empresas apresenta-se como peça chave para indução do 

empreendedorismo de base tecnológica no município. (SEDEC, 2017) 

 

Em pesquisa realizada no portal da Prefeitura de Macaé, constata-se que, durante o VI 

Fórum Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizado em abril de 2016, foram 

debatidas alternativas econômicas para a crise do setor do petróleo. Com a temática “Desafios 

2020: Macaé, Cidade do Conhecimento”, o evento reforçou a necessidade de implementação 

de políticas públicas, visando eliminar a dependência econômica do município pelo segmento 

petrolífero. Também foi ressaltada a importância da diversificação da economia por meio da 

ciência, tecnologia e inovação.  

 Com o agravamento da crise econômica, o início das obras do Parque Tecnológico 

precisou ser adiado. Porém, mesmo diante do cenário de crise, o projeto da Incubadora foi 

mantido. Sendo assim, a Incubadora representa a consolidação de uma etapa do Sistema Local 

de Inovação (SLI), que envolve convênios com a UFRJ e, também, conta com a participação 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), por meio do Laboratório de 

Engenharia e Exploração de Petróleo (Lenep). A fim de estruturar os primeiros Núcleos de 

Inovação Tecnológica (Nit's), faz-se necessário investir em inovação, para que tais núcleos 

possam promover o início da transformação de Macaé na Capital do Conhecimento. A 

necessidade de executar tal medida foi divulgada por meio de nota do Instituto Macaé de 

Ciência e Tecnologia (IMCT, 2017): 

 

A Capital do Conhecimento, capaz de gerar tecnologia não só para a indústria de 

petróleo e gás, mas também para outros mercados como o farmacológico, o produtor 
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de energias alternativas, medicina, logística, robótica, entre outros. Atraindo 

empresas com tecnologias diversificadas, o município se tornará menos dependente 

da cadeia de serviços para a indústria de petróleo e gás, sentindo também menos os 

impactos das crises do setor. (IMCT, 2017) 

 

Apesar da iniciativa da prefeitura, mudanças no cenário econômico alteraram o 

planejamento e a coordenação das atividades da incubadora. Atualmente, a gestão da 

incubadora está a cargo do Centro de Referências em Inovação para Operações Sustentáveis 

(CRIOS), cuja administração é do professor Carlos Eduardo (UFRJ).  

De acordo com o professor, a Incubadora está passando por um período de mudanças. 

Desse modo, deixou de ser administrada pela Prefeitura de Macaé e passou a ser conduzida 

pelos gestores do CRIOS - UFRJ. Todo o projeto desenvolvido anteriormente, incluindo o 

Planejamento Estratégico e o Plano de Negócios, está sendo reformulado pelo CRIOS-UFRJ. 

No passado, durante a gestão da prefeitura, foram realizadas as formalizações das parcerias. 

Mas, atualmente, existem apenas acordos informais entre as universidades e o poder público. 

Por esse motivo, a incubadora encontra-se sem nenhuma fonte de financiamento, e suas 

instalações e serviços são fornecidos pelo poder público, via Subsecretaria do Ensino 

Superior.  Desta forma, ela está ocupando um espaço de coworking, situado no polo 

universitário de Macaé. E, as atividades de consultoria e assessoria que realiza, dependem do 

apoio de laboratórios da universidade.  

O professor Carlos Eduardo (UFRJ) finaliza apresentando o CRIOS. Este Centro de 

Referências origina-se do Laboratório de Empreendimentos Inovadores (LEI), que integra o 

Instituto de Ciência e Tecnologia da UFF (ICT-UFF-PURO). O LEI é um laboratório de 

projetos, pesquisa e consultoria que, paralelamente, responde pelas operações da Incubadora 

de Empresas de Base Tecnológica da UFF. Ao conduzir suas atividades, o LEI busca o 

desenvolvimento regional, a partir da inovação. Nas palavras de Camatta (2012, p.9): 

 

O LEI, enquanto unidade da incubadora de empresas da UFF, acompanha todas as 

atividades desenvolvidas pelas empresas associadas e incubadas, ao longo de todas 

as etapas do processo de incubação – desde o cadastro inicial até a graduação e o 

lançamento da empresa no mercado. Na Bacia de Campos, principalmente na 
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aglomeração industrial da cidade de Macaé, o LEI se destaca por ser um dos 

principais articuladores das relações entre a universidade, o setor empresarial e os 

governos municipais, visando impulsionar o desenvolvimento sustentável da região. 

Buscando potencializar os frutos dessa relação, o LEI concentra grande parte de seus 

esforços na concepção de um Centro de Referência de Inovação para Operações 

Sustentáveis - CRIOS. (Camatta, 2012, p.9) 

 

5 – Conclusão 

Este estudo teve por objetivo verificar de que forma o município de Macaé vem 

atuando para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no sentido de diversificar 

sua base econômica petrolífera, para uma economia do conhecimento. Após visitas a campo e 

entrevistas com atores chaves deste processo, conclui-se que o poder público de Macaé, na 

última década, está implementando ações para construção de um novo arranjo produtivo. Este 

arranjo se fundamenta em um sistema de inovação, que faz uso dos espaços de conhecimento, 

e se consolida por meio das interações entre universidade, empresa e governo. 

Constata-se, portanto, um exemplo de empreendedorismo governamental, cujas ações 

são inovadoras e visam a promover a ciência, a tecnologia e a inovação, o que pode ser 

identificado pelo atual arranjo produtivo.  

Entretanto, é importante registrar que as políticas públicas implementadas durante uma 

gestão se submetem às avaliações quanto à eficiência e à eficácia e também são vulneráveis 

aos acontecimentos relacionados ao cenário macroeconômico. Devido a essa fragilidade, tais 

políticas podem ser comprometidas. Como exemplo, destaca-se que a incubadora está 

passando por um processo de replanejamento, com poucas empresas incubadas, e o adiamento 

da instalação do Parque Científico e Tecnológico de Macaé – Macaé Techno Park está longe 

de ser alcançado, devido à crise financeira instalada não só no município, mas em todo o país. 

Contudo, o discurso da transformação permanece, como bem explorado no evento 

“Desafios 2020: Macaé, Cidade do Conhecimento”. Para finalizar, sugere-se uma nova 

pesquisa para 2020, abordando como as universidades, incubadoras e demais centros de 

pesquisa, de fato, contribuíram para esta transformação. 

 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

14 

 

6 – Referências 

 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. 
Disponível em<http://anprotec.org.br/site/menu/incubadoras-e-parques/> Acesso em 
10/03/2017. 
 
__________. Estudo de impacto econômico: segmento de incubadoras de empresas do Brasil. 
Brasília, DF: ANPROTEC: SEBRAE, 2016. Disponível em 
<http://www.anprotec.org.br/Relata/18072016%20Estudo_ANPROTEC_v6.pdf> Acesso em 
10/08/2017. 
 
CAMATTA, Diogo et all. A Articulação entre academia e indústria na Bacia de Campos 
(RJ): evidências a partir da atuação do laboratório de empreendimentos inovadores na região.  
Disponível em<http://www.inovarse.org/sites/default/files/T12_0500_3039.pdf> 
Acesso em: 10/10/2017 
 
CRUZ, José Luiz Vianna da. Rio de Janeiro: Os desafios na região brasileira do petróleo. In: 
CRUZ, José Luiz Vianna da (Org.); ARAÚJO, Tânia Bacelar de; SCHREIBER, Waltraud 
Maria et al. Brasil, o desafio da diversidade: experiências de desenvolvimento regional. Rio 
de Janeiro: Ed Senac Nacional, 2005. 288p.   
 

Dicionário Aurélio de Português online. Disponível em 
<https://dicionariodoaurelio.com/empreendedorismo> Acesso em: 10/08/2017 
 

Dicionário Online de Português: Dicio. Disponível em<https://www.dicio.com.br/> Acesso 
em: 10/04/2017. 
 
DORNELAS, José. Planejando Incubadoras de Empresas: como desenvolver um plano de 
negócios para incubadoras. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
 
ETZKOWITZ, Henty; ZHOU, Chinyan. Hélice Tríplice: inovação e empreendedorismo 
universidade-indústria-governo. Instituto de Estudos Avançados da USP, vol.31, no 90. São 
Paulo: maio/agosto 2017.Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142017000200023&script=sci_arttext> 
Acesso em 10/03/2018.  
 
FAURÉ, Yves-A. Macaé: internalizar as oportunidades do petróleo e diversificar a economia 
municipal. P. 215-322. In: FAURÉ, Yves-A. e HASENCLEVER, Lia. O desenvolvimento 
local no estado do Rio de Janeiro – estudos avançados nas realidades municipais. Rio de 
Janeiro: E-Papers Serviços Editoriais, 2005. 460p. 
 
PINTO, Míriam de Magdala. Tecnologia e Inovação. Florianópolis: UFSC; Brasília: 
CAPES: UAB, 2012. 
 
Prefeitura Municipal de Macaé. Disponível em <https://macae.rj.gov.br> 

http://anprotec.org.br/site/menu/incubadoras-e-parques/
http://www.anprotec.org.br/Relata/18072016%20Estudo_ANPROTEC_v6.pdf
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T12_0500_3039.pdf
https://dicionariodoaurelio.com/empreendedorismo
https://www.dicio.com.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142017000200023&script=sci_arttext
https://macae.rj.gov.br/


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

15 

 

_________. Instituto Macaé de Ciência e Tecnologia. Disponível 
em<http://macae.rj.gov.br/imct/leitura/noticia/macae-inaugura-incubadora-de-
empreendimentos-tecnologicos-na-proxima-semana> Acesso em: 10/03/2017. 
_________ . Plano Diretor do Município de Macaé (2006). Disponível em< 
http://www.macae.rj.gov.br/planodiretor/conteudo/titulo/apresentacao> Acesso em: 
10/03/2017. 
__________. Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia. Disponível em 
<http://www.macae.rj.gov.br/sedec/conteudo/titulo/ciencia-e-
tecnologia><http://www.macae.rj.gov.br/imct/leitura/noticia/ciencia-e-tecnologia-sao-
alternativas-de-fontes-economicas> Acesso em: 10/03/2017 
__________. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – 
SEDEC.Disponível em<http://www.macae.rj.gov.br/sedec/conteudo/titulo/programa-de-pre-
incubacao> Acesso em: 10/08/2017.  
 
RAMALHEIRO, Geralda Cristina de Freitas; CAMPANHA, Lucas José; SARTORELLI, 
Nathalia Luiza; BARBOZA, Ricardo Augusto Bonotto; FONSECA, Sergio Azevedo. 
Avaliação de Incubadoras: Estudo de Caso – Incubadora de Empresas de Araraquara. 
ANPROTEC - XXIII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de 
Empresas. Disponível 
em<http://anprotec.org.br/anprotec2014/files/artigos/artigo%20(40).pdf> Acesso em: 
10/03/2017. 
 
SILVA, Carlos Eduardo Lopes da; NARCIZO, Ramon Baptista; RODRIGUES, Joelson 
Tavares. Parque Científico e Tecnológico de Macaé. ANPROTEC - XXIII Seminário 
Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. Disponível 
em<http://anprotec.org.br/anprotec2014/files/posters/poster%20(7).pdf>Acesso em: 
10/08/2017. 
 
SILVA NETO, Romeu. Indústria e desenvolvimento na região Norte Fluminense: 
crescimento econômico e o problema da extrema heterogeneidade econômico-espacial no 
Estado do Rio de Janeiro.  In: CARVALHO, Ailton Mota de e TOTTI, Maria Eugenia 
Ferreira. Formação histórica e econômica do Norte Fluminense. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2006.328p. 
 
TSUFA, Evandro. Empreendedorismo Governamental. Florianópolis: UFSC; Brasília: 
CAPES: UAB, 2009. 
 
ZANELLA, Liane C. H. – Metodologia de Estudo e de Pesquisa em Administração. 
Florianópolis: UFSC; Brasília: CAPES: UAB, 2009. 

 

 

http://macae.rj.gov.br/imct/leitura/noticia/macae-inaugura-incubadora-de-empreendimentos-tecnologicos-na-proxima-semana
http://macae.rj.gov.br/imct/leitura/noticia/macae-inaugura-incubadora-de-empreendimentos-tecnologicos-na-proxima-semana
http://www.macae.rj.gov.br/planodiretor/conteudo/titulo/apresentacao
http://www.macae.rj.gov.br/sedec/conteudo/titulo/ciencia-e-tecnologia
http://www.macae.rj.gov.br/sedec/conteudo/titulo/ciencia-e-tecnologia
http://www.macae.rj.gov.br/imct/leitura/noticia/ciencia-e-tecnologia-sao-alternativas-de-fontes-economicas
http://www.macae.rj.gov.br/imct/leitura/noticia/ciencia-e-tecnologia-sao-alternativas-de-fontes-economicas
http://www.macae.rj.gov.br/sedec/conteudo/titulo/programa-de-pre-incubacao
http://www.macae.rj.gov.br/sedec/conteudo/titulo/programa-de-pre-incubacao
http://anprotec.org.br/anprotec2014/files/artigos/artigo%20(40).pdf

