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RESUMO
Título: Avaliação da Gestão de Ambientes de Inovação: Aplicação do Amaral’s
model for innovation environment management (AMIEM) em Parques
Tecnológicos do Estado do Rio de Janeiro.
Objetivo do trabalho: O principal objetivo deste trabalho foi aplicar o modelo AMIEM
em Parques Científicos e Tecnológicos e de Inovação em operação e em implantação no
Estado do Rio de Janeiro, a fim de avaliar a gestão dos mesmos.
Procedimentos/Método para a solução do problema: Para a consecução do objetivo
do artigo, foram utilizados a metodologia de estudo de múltiplos casos. Como ferramentas
de coleta de dados, foram empregadas uma pesquisa bibliográfica e documental, que
permitiram a construção do referencial teórico e das descrições dos objetos do estudo. O
método adotado para realizar a análise e discussão dos resultados foi a Análise de
Conteúdo. Posteriormente à aplicação da Análise de Conteúdo, aplicou-se o Modelo
AMIEM.
Resultados: O esforço da pesquisa retornou um robusto corpo de resultados. Percebeuse que há questões críticas para o desenvolvimento dos Parques, como estrutura de
governança, atuação do Poder Público e a relação com universidades e centros de
Pesquisa. Os resultados apontam ainda para uma distinção latente entre a concepção da
realidade dos Parques em operação e a perspectiva de atuação dos Parques na fase de
projeto. Além disso, demonstra que o tempo de maturidade, de existência de um Parque
não é fator preponderante para o atingimento de maturidade e consolidação das relações
no âmbito da abordagem da Hélice Tríplice.
Implicações práticas: Os resultados obtidos indicam que ainda que fatores comuns
estejam presentes em todos os ambientes estudados, particularidades locais,
características específicas, vocações regionais e outros elementos impactam no
desempenho e, por conseguinte, na gestão dos Parques, indicando a necessidade da
elaboração de políticas de incentivo, oriunda do setor público, e de maior atuação do setor
privado em ações de fomento e apoio.
Originalidade e contribuições: O modelo AMIEM já havia sido aplicado anteriormente,
mas nunca em ambientes de avaliação como parques tecnológicos em fase de
implantação, permitindo um comparativo entre duas realidades e perspectivas distintas.
O estudo possibilita ainda um comparativo entre a região metropolitana e interior do
Estado do Rio de Janeiro, no que tange a Parques Tecnológicos, Científicos e de Inovação
e a um panorama da dinâmica econômica regional. Outra contribuição reside na
possibilidade de fornecimento de informações para a elaboração de políticas públicas
voltadas aos Parques Tecnológicos do estado.
Produção Técnica/Tecnológica: A pesquisa tem caráter teórico, com proposta de
aplicação prática do modelo de avaliação AMIEM. Foram construídos quadros e tabelas
que fornecem informações pertinentes quanto aos objetos estudados. A análise
desenvolvida fornece ainda dados úteis aos estudiosos do tema, aplicáveis em possíveis
trabalhos correlatos futuros.
Palavras-Chave: Ambientes de Inovação, Parque Tecnológico, Modelos de
Avaliação, AMIEM.
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ABSTRACT
Title: Evaluation of Innovation Environment Management: Application of
Amaral's model for innovation environment management (AMIEM) in
Technology Parks of the State of Rio de Janeiro.

Study goal: The main objective of this work was to apply the AMIEM model in Science,
Technology and Innovation Parks in operation and in implementation in the Rio de
Janeiro State, in order to evaluate their management.
Procedures / Method to solve the problem: To achieve the article goal, the
methodology of multiple cases study was applied. As data collection tools, a bibliographic
and documentary research was used, which allowed the construction of the theoretical
reference and descriptions of the study objects. The method adopted to perform the
analysis and discussion of the results was Content Analysis, structured into categories of
analysis that allowed a discussion of the objects, under the theoretical framework. After
Content Analysis application, the AMIEM Model was applied.
Results: The research effort returned a robust body of results. It was noticed that there
are critical issues for the development of the parks, such as governance structure,
government action and the relationship with universities and research centers. The results
also point to a latent distinction between the conception of the reality of parks in operation
and the perspective of action of parks in the design phase. Moreover, it demonstrates that
the maturity time of the existence of a Park is not a major factor in achieving maturity
and consolidating relationships under Triple Helix's approach.
Practical implications: The results obtained indicate that even though common factors
are present in all studied environments, local particularities, specific characteristics,
regional vocations and other elements impact on the performance and therefore
management of the Parks, indicating the need for policy making from the public sector,
and from the private sector.
Originality and contributions: The AMIEM model had been previously applied, but
never in evaluation environments such as technology parks being implemented, allowing
a comparison between two different realities and perspectives. The study also allows a
comparison between the metropolitan and inland region of the State of Rio de Janeiro,
regarding Technology, Scientific and Innovation Parks and an overview of regional
economic dynamics. Another contribution lies in the possibility of providing information
for the elaboration of public policies aimed at the State Technology Parks.
Technical / Technological Production: The research has theoretical character, with
proposal of practical application of the AMIEM evaluation model. Boards and tables were
built that provide pertinent information about the studied objects. The developed analysis
also provides useful data to the scholars of the subject, applicable in possible future
related works.
Key-words: Innovation Environments, Technology Park, Evaluation Models,
AMIEM.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização
O fenômeno da globalização produziu novas demandas relacionadas a políticas e
instrumentos de estímulo à geração do conhecimento como fundamento para o
desenvolvimento e a competitividade de mercado, visando o crescimento da economia
(Cassiolato, 1999; Zoauin, 2003).
A globalização acarretou diluição das barreiras nacionais no âmbito dos negócios
(Hitt, Ireland & Hoskisson, 2008), elevando o nível de competição entre países e
empresas (ROBBINS, 2005). A abertura comercial eleva o número de competidores,
acirrando a competição entre as empresas e demandando maior atenção quanto ao
desempenho econômico (Vedovello, 2000). Conforme o tempo avança, surgem novas
demandas e oportunidades e mudanças nas relações e na sistemática de desenvolvimento,
produção e consumo, emergindo nesse contexto, novas oportunidades para as
organizações (Spolidoro & Audy, 2008).
No bojo desse entendimento, o final do século XX vivenciou um novo marco na
história da humanidade, em que uma nova revolução emergiu: o advento da era do
conhecimento e da informação. Esta mudança nas relações produtivas transformou a
sociedade baseada em bens de capital, industrial, em uma sociedade baseada em
conhecimento, com predomínio do saber tecnológico e informacional (Galbraith, 1982).
Harvey (1992) postulou o surgimento desta nova dinâmica. De acordo com esse
pesquisador britânico, nas últimas décadas do século XX emergiu um paradigma técnicoeconômico, em decorrência da elevação do conhecimento, tendo como propagador a
difusão das tecnologias de informação e comunicação (Harvey, 1992). Com este cenário
posto, saltos e difusões de tecnologias e inovações foram presenciados mundo afora,
imprimindo novas características economia e na sociedade como um todo (Archibugi et.
al, 1999).
Diversos são os pesquisadores que se voltaram à análise do estudo dos fenômenos,
processos e mudanças que levaram o mundo a esse novo paradigma. Daniel Bell, em livro
publicado na década de 1970, intitulado “The coming of post-industrial society”,
sustentava a tese de que o mundo adentrava em uma configuração com maior ênfase nas
relações de conhecimento e de informação, de produção de saberes, em substituição a
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uma era industrial, de produção de bens. A essa nova era denominou “sociedade do
conhecimento”. Segundo o autor, a economia mundial vinha modificando sua dinâmica,
deixando de ser estritamente industrial, em que a maioria das pessoas estava envolvida
na produção de bens, para uma era pós-industrial, na qual o trabalho estava cada vez mais
envolvido com a produção de conhecimentos. De acordo com ele:
A sociedade industrial caracteriza-se pela coordenação de máquinas e
homens para a produção de bens. A sociedade pós-industrial está
organizada em torno do conhecimento para alcançar o controle social e
a direção da inovação e da mudança, e isso, por sua vez, dá origem a
novas relações sociais e novas estruturas que devem ser abordadas
politicamente (Bell, 1974, p. 34).

Outra denominação para este período foi utilizada por Santos (1996). O geógrafo
brasileiro classificou a nova fase de sociedade técnico-científico-informacional, como
consequência da globalização (Santos, 1996). Outros autores já utilizam o termo
“sociedade da informação” ou “sociedade informacional” (Bell, 2006; Lojkine, 1995;
Castells, 1999; Hargreaves, 2004; Gorz, 2005).
O termo “sociedade do conhecimento” é aplicado por diversos autores (Cetina,
1997; OCDE, 2005; Lastres, Cassiolato, 2005). O sociólogo espanhol Castells (1999)
emprega ainda a denominação “sociedade em rede”, ao analisar as mudanças nas
dinâmicas econômicas e produtivas da sociedade atual. Para o autor, o que diferencia um
período de outro, no que tange ao modo de produção e relações produtivas é a tecnologia
atrelada aos modos de desenvolvimento humano. A humanidade vivenciou inicialmente
o modo agrário de produção, posteriormente modo industrial e têm vivido o modo
informacional, que possui por base a disseminação de conhecimento e de tecnologia
(Castells, 1999). Apesar do entendimento coeso quanto à ruptura com o padrão
predominante (industrial para informacional/conhecimento), sendo iniciado nas últimas
décadas do século XX, há um entendimento minoritário de que na realidade o paradigma
vivido atualmente teve início no começo do século XV, com a invenção da prensa
tipográfica por Gutemberg (Postman, 1992). Esta invenção revolucionou o modo de
escrever e de difundir conhecimento, levando à produção em massa de livros (Mcluhan,
1962).
Mais recentemente, o termo indústria 4.0 foi cunhado e tem ditado as relações
industriais modernas, levando ao emprego ainda maior de tecnologia no processo
produtivo (Liao et al, 2017; Liu & Xu, 2017).
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Todas essas classificações, ainda que difiram em algum ponto ou outro,
convergem no sentido de entenderem a sociedade atual como uma rede de relações
apoiadas na informação e no conhecimento. Assim, o valor do binômio informaçãoconhecimento é de suma importância para as empresas de base tecnológica, atores-chave
nesta configuração da economia mundial. Nessa nova configuração, o conhecimento
permeia as relações entre os atores, atuando como um elemento cultural que conduz as
articulações da sociedade (Cetina, 1997). O advento do novo paradigma técnicoeconômico em escala global, rompendo com o antigo padrão então posto, acarretou em
diversos rearranjos nas estruturas de produção dos mercados estabelecidos. Esse novo
estratagema tem levado as empresas, cadeias produtivas e países a repensarem suas
configurações, de modo a implementar novos processos e elementos.
Parte destacada desta mudança implica em incorporação de novas tecnologias e
substituição de insumos locais/nacionais por importados (Spolidoro, 1997). O cenário,
que se estabelece é composto por um mercado global cada vez mais fluído e conectado,
em que a intensidade da concorrência, rápida globalização e contínua atualização das
tecnologias de informação e de comunicação fazem da inovação um fator imprescindível
na busca por oportunidades no desenvolvimento de produtos e crescimento do próprio
mercado (Lobianco; Ramos, 2004; Kubota, 2009).
Nesse contexto, novos arranjos e estruturas organizacionais emergem para atender
às demandas da globalização dos mercados e para fazer frente aos desafios decorrentes
da competição internacional. Um arranjo organizacional que agrega estrutura física,
qualificação intelectual, com geração, transferência de conhecimento são os parques
científicos, tecnológicos e de inovação (PCTI). Esses espaços são ambientes fecundos
para o surgimento e desenvolvimento de empresas de base tecnológica e de interações
entre essas empresas, universidades, centros de pesquisa e instituições governamentais.
Um dos resultados percebidos nesta rede de interações é a produção de conhecimento,
produção de bens e serviços e regulação da atividade econômica (Amaral, 2015). Segundo
Link e Scott (2006), PCTI são relevantes, desempenhando uma ponte para a transferência
de conhecimentos da academia para as empresas, possuindo como consequência uma
alavancagem do crescimento econômico nacional e regional.
De acordo com a International Association of Science Parks (IASP), os PCTI são
áreas de inovação de alta especialização que empregam dinamismo e inovação em
políticas, programas e espaço físico de qualidade, além da oferta de serviços
especializados no meio em que se localizam. São ambientes que tem como principal
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objetivo facilitar o acesso de empresas e das regiões ao redor a um panorama de
conhecimento, tecnologia e informação (IASP, 2018). Etzkowitz e Zhou (2018) entendem
os PCTI como espaços onde objetivos de desenvolvimento econômico e social se
conectam com a ciência, o mercado e a sociedade civil. Os PCTI enquanto ambientes de
inovação que são, agregam conhecimento e dinamismo a países e regiões, conferindo
maior competitividade frente ao cenário nacional e mundial.
No entanto, para que cumpram efetivamente este papel de promotores do
desenvolvimento, necessitam ser bem geridos, de modo que seus objetivos sejam
alcançados e a contribuição à inovação e ao desenvolvimento possa ocorrer e de fato levar
riqueza e valor à comunidade ao seu redor (Fernandes, 2014). Nesse sentido, a literatura
científica afeita à temática de ambientes de inovação, apesar de apresentar pesquisas e
estudos de mensuração e avaliação do desempenho administrativo destes ambientes,
necessita de maior contribuição, maior aprimoramento dos modelos e instrumentos afins.
Alguns modelos encontrados são o Estrategigrama, proposto por Luiz Sanz, diretor da
IASP, em 2006; em Onze fatores de sucesso, de Pedro Paulo Da Poian, concebido em
2008; e o Cerne, plataforma de promoção de maturidade em ambientes de inovação,
elaborada pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (ANPROTEC), entre outros (Sanz, 2006; Da Poian, 2008; ANPROTEC,
2009).
O presente trabalho tem como propósito avaliar a gestão de ambientes inovadores
no Estado do Rio de Janeiro, especificamente PCTI, utilizando como ferramenta para tal
o modelo Amaral’s Model for Innovation Environment Management (AMIEM), traçando
um comparativo entre parques estabelecidos, maduros, e parques em fase de implantação
e/ou desenvolvimento. O modelo AMIEM foi desenvolvido pelo professor e pesquisador
Marcelo Gonçalves do Amaral, integrando características dos modelos comentados e,
disponibilizando um instrumento mais completo de avaliação dos ambientes de inovação
(Amaral, 2015).
O texto que segue é estruturado seguindo um fluxo de atividades realizadas ao
longo do esforço da pesquisa, não necessariamente indicando uma ordem cronológica ou
uma relação dede dependência entre as seções. O capítulo 1 é introdutório. Busca situar
o leitor no contexto da pesquisa e justificar o esforço de realização da mesma. Os
objetivos do trabalho também são apresentados nessa seção. O capítulo seguinte apresenta
o referencial teórico adotado, pontuando conceitos, trajetórias e desdobramentos
pertinentes à temática proposta, visando percorrer o estado da arte da literatura sobre
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parques tecnológicos e abordagens afins. No capítulo seguinte, encontram-se os
procedimentos metodológicos adotados na pesquisa e no capítulo final. Em seguida, o
texto apresenta os objetos do estudo de múltiplos casos, discorrendo sobre os parques
analisados. Por fim, a análise e discussão dos dados colhidos, as interpretações a respeitos
dos mesmos e conclusões sobre a pesquisa são apresentadas.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
O objetivo principal deste trabalho é aplicar o modelo AMIEM em PCTI em
operação e em implantação no Estado do Rio de Janeiro, a fim de avaliar a gestão dos
mesmos e ampliar o conhecimento sobre esse fenômeno.
1.2.2 Objetivos Específicos
1)

Elaborar um panorama com histórico, desenvolvimento e características

dos PCTI estudados;
2)

Desenhar a configuração das relações e interações entre os atores dos PCTI

em estudo, sob a ótica teórica da Hélice Tríplice, Quádrupla e Quíntupla.
3)

Aplicar e discutir o AMIEM em cada um dos PCTI selecionados como

modelo de avaliação e gestão.
1.3 Justificativa
A inovação é um elemento motriz da competitividade empresarial. Em
decorrência disso, diversos países de economia desenvolvida despendem esforços no
sentido de favorecer e aprimorar o ambiente inovador (Fagerberg, Srholec & Verspagen,
2009). A inovação tem sido o motor do desenvolvimento econômico e social das nações
desenvolvidas, tanto no quesito bem-estar social, como na participação no mercado
mundial (Freeman, 1995).
A inovação, na sociedade do conhecimento, não é apenas uma vantagem
competitiva para as empresas que a possuem, mas constitui-se um fator imprescindível
de sobrevivência (Tasca et. al, 2017).
Os PCTI como será discutido em capítulo específico desta dissertação, são
ambientes propícios e fecundos para a instalação e o desenvolvimento de empresas de
base tecnológica, que agregam competências e recursos específicos, visando a geração de
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produtos, serviços e soluções inteligentes. São espaços que fornecem uma rede de
recursos para estas empresas tecnológicas (Lofesten & Lindelöf, 2002). Além disso, são
ambientes em que há a presença de universidade(s), que atuam de modo a fomentar as
relações com as empresas e demais atores presentes nos AI. De acordo com Boschma
(2005), os PCTI’s têm vocação para favorecer a proximidade não apenas organizacional,
mas também cultural, social e tecnológica dos agentes, fatores importantes para os
processos de inovação. Desta monta, tais ambientes são percebidos como arranjos
organizacionais de relevante importância na contribuição do desenvolvimento econômico
e social, por meio do fomento da inovação e dos seus consequentes desdobramentos. A
importância e o protagonismo desses ambientes têm tido reconhecimento crescente. Da
década de 2000 em diante, os PCTI têm-se mostrados como componente central na
transferência de conhecimento entre universidades e empresas, o que fomenta os
processos de inovação (Jimenez-Zarco, Cerdan-Chiscano, & Torrent-Sellens, 2013).
No tocante à perspectiva das empresas instaladas em PCTI, estarem localizadas
nestes espaços, pertencendo a uma rede de inovação, com fluxo de conhecimento,
experiências e facilidades estimula a postura e visão organizacionais, possibilitando uma
elevação nos níveis de competitividade e de eficiência nos processos produtos. Lastres e
Cassiolato sustentam que:
A aglomeração de empresas e o aproveitamento das sinergias coletivas
geradas por suas interações, e destas com o ambiente onde se localizam,
vêm efetivamente fortalecendo suas chances de sobrevivência e
crescimento, constituindo-se em importante fonte geradora de vantagens
competitivas duradouras (Lastres & Cassiolato, 2003, pg.5).

Nesse sentido, o estudo e a pesquisa sobre temáticas que envolvam os PCTI
enquanto arranjos organizacionais, ambientes promotores de conhecimento, inovação e
desenvolvimento que são, se fazem relevantes e necessários. Este estudo volta-se a um
tema específico: a escassez de modelos de avaliação de PCTI.
Na literatura científica voltada ao tema, apesar de ser um assunto emergente,
pouco se encontra a respeito de modelos, instrumentos e ferramentas de medição de
desempenho ou de avaliação especificamente da gestão destes ambientes de inovação,
carecendo esses objetos de métricas adequadas quanto à sua avaliação (Amaral, 2015;
Santana & Hansen, 2016; Ribeiro et al, 2017). Modelos e técnicas de gestão privada e
também os da gestão pública são úteis, mas não totalmente adequados a PCTI, devido a
sua natureza peculiar e objetivos específicos (Dabrowska, 2011). Esta lacuna de
ferramentas de avaliação da gestão de ambientes de inovação na literatura resulta em
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iniciativas inócuas e frustrantes país afora, no sentido de resultados alinhados às suas
expectativas iniciais, tendo como consequência uma participação mínima das empresas
oriundas de incubadoras e parques, no total de empresas atuantes no mercado (Amaral,
2015).
Diante deste cenário, essa questão se apresenta como uma problemática a ser
estudada, buscando na aplicação de um modelo de avaliação de gestão de um ambiente
de inovação (AI), respostas práticas que auxiliem nas tomadas de decisão estratégicas
nestes espaços, o que justifica o esforço despendido nesta dissertação.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
A seguinte seção apresenta temas que propiciam um arcabouço teórico para
discussão, construção e desenvolvimento de PCTI. Sistemas nacionais e regionais de
inovação têm suas características e relevância apontadas. Também é trazido ao texto um
recorte teórico sobre ambientes de inovação para então, discorrer sobre PCTI, seu
histórico, suas características, sua tipologia e sua evolução. Sistemas e ambientes de
inovação estão intrinsecamente ligados relacionados à discussão a respeito de PCTI, pois
enquanto um parque tecnológico se apresenta como um ambiente de inovação, um sistema
de inovação é uma teia que permite relações entre atores envolvidos em um ecossistema
de geração de inovação e de valor, em cujo interior pode estar e atuar um PCTI.

2.1 Metáforas de Análise e Abordagem de Redes de Inovação
É bastante difundida a importância da inovação no âmbito econômico, enquanto
elemento diferencial de competitividade e desenvolvimento. A discussão a respeito dos
ambientes de inovação (AI) enquanto local integrador da academia e do mercado perpassa
pela compreensão do conceito de inovação e de sistemas de inovação (Schumpeter, 1988;
Calderan; Oliveira, 2013).
Países com economias mais desenvolvidas, com maior presença de capacidade
produtiva voltada aos bens tecnológicos e uma sociedade mais equilibrada, com maior
qualidade de vida são aqueles que dispuseram de políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento da ciência e tecnologia. As economias com maior produção de bens
tecnológicos e alto nível de qualidade de vida em suas cidades estão em países que
traçaram uma trajetória de políticas públicas e práticas culturais voltadas à ciência e
tecnologia. A atuação do poder público é premente no sentido de fomentar as ações de
ciência e tecnologia, pavimentando caminhos mais perenes para a atuação das instituições
de ensino e pesquisa, bem como do setor produtivo. O fomento dessas atividades por parte
do Estado é fundamental para a formação e o desenvolvimento de uma economia, na era
do conhecimento que o mundo presencia (Castells, 1999).
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A atuação do poder público via incentivos, fomento e formulação de políticas
públicas, somada à convergência dos interesses do mercado e à aderência da função das
instituições de ensino e de pesquisa, configura um sistema, uma rede de atores com
esforços voltados à produção de soluções inovadoras para os desafios modernos, visando
à competitividade dos países, regiões e cidades. Com efeito, a competitividade e o
crescimento econômico e social, e a dinâmica de inovação estão diretamente interligadas,
dependendo de um sistema de inovação sólido.
Nesse contexto, a atuação do Estado é primordial para dar azo à concretização de
ideias e desenvolvimento de bens diversos, por parte de setor produtivo, e de facilitar as
parcerias entre empresas e instituições, entre outras medidas que avançam no sentido do
desenvolvimento econômico e social. O Estado se faz presente ainda, na formulação de
leis que caminhem no sentido de promover o desentrave de problemas e obstáculos que
impedem ou retardam o crescimento das instituições envolvidas nesse sistema de
inovação. Para a OCDE (2015), a inovação e a tecnologia são elementos essenciais para
o aumento da competitividade, de modo que o governo deve atuar com investimento
público voltado ao seu estímulo e fomento.
A relação entre desenvolvimento econômico e produção científica e tecnológica é
atestada na academia, no mercado e na esfera pública (De Negri & Cavalcanti, 2013).
Os modelos de crescimento e desenvolvimento econômico têm paulatinamente
envolvendo ações diversas no âmbito de ciência, tecnologia e inovação em seus preceitos.
Uma das lentes que abordam esta questão é a discussão a respeitos dos sistemas nacionais
de inovação (Dosi et al., 1988; Nelson, 1993).
No tocante a sistemas de inovação, a construção de ambientes propícios à
interação dos atores que gravitam em torno do objetivo comum de geração de inovação e
tecnologia é cada vez mais relevante, tendo em vista a crescente complexidade do
conhecimento e o seu consequente desdobramento em diferentes tipos de organização,
assim como pela velocidade com que esse conhecimento é transformado em novos
produtos e processos, retornando à sociedade (Freeman, 2000; Lundvall, 1992; Nelson,
1993).
De Negri e Cavalcante (2013) sustentam que há dois modelos de interpretação do
processo de inovação: o modelo linear, que pressupõe que o processo de inovação se dá
por etapas que se sucedem, de atividades de pesquisa básica e pesquisa aplicada para o
desenvolvimento experimental e, em seguida, para a produção e comercialização; o
modelo sistêmico, que tem base em uma concepção mais ampla e complexa do fenômeno
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da inovação, dando ênfase à influência simultânea de fatores organizacionais,
institucionais e econômicos nos processos de geração, difusão e uso de ciência e inovação.
É o segundo modelo que tem fundamentado a formulação de políticas públicas de
direcionadas à inovação em grande parte dos países, cuja visão se sustenta no conceito de
sistema nacional de inovação. Esse sistema se prolonga em uma rede de instituições
públicas e privadas de pesquisa e de produção, em que as atividades e interações dão
origem, promovem, transferem, desenvolvem e difundem tecnologias (De Negri &
Cavalcanti, 2013).
O conceito de sistema nacional de inovação engloba a atuação do setor produtivo,
da academia e do Estado. Depreende-se ainda desse conceito, uma abordagem derivada,
a ideia de sistema regional de inovação. Em todos os casos, é preemente a atuação do
poder público, para incitar os demais atores do sistema, de modo a atingir o objetivo
comum e maior: o desenvolvimento econômico vigoroso, com reflexos sociais em
geração de emprego, renda e ações de inclusão e assistência aos desfavorecidos da
sociedade.
Um sistema nacional de inovação (SNI) é fator essencial para alavancagem do
desenvolvimento tecnológico, provendo de conhecimento, tecnologia e inovações a
sociedade e o mercado (Nelson, 1993). Esses sistemas compreendem a rede de iniciativas
e de esforços de atividades inovadoras. Lundvall (1992) e Nelson (1993) desenvolveram
o conceito de SNI, que preconiza as configurações de relacionamento entre universidade
e empresas (Calderan & Oliveira, 2013). Existem ainda os sistemas regionais de
inovação, composto por infraestrutura institucional, com a presença de institutos de
pesquisa e desenvolvimento, organizações de apoio profissional, e outras instituições
locais, todas voltadas à contribuição para difusão de inovação nas empresas (Cooke,
1998).
O sistema nacional de inovação e a abordagem da Hélice Tríplice (3H) são as
principais abordagens de compreensão do processo inovativo e tecnológico, com
percepções distintas do processo. Enquanto o SNI analisa o sistema, redes com foco na
empresa e na estrutura nacional de ciência e tecnologia, com foco maior na empresa, a
Hélice Tríplice aborda a “integração institucional considerada como um processo em
espiral desenvolvido a partir das negociações e interações reflexivas oriundas da
sobreposição de três esferas” (Amaral, Magacho & Lima, 2009), com destaque maior
para o papel da universidade (Calderan e Oliveira, 2013).
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A 3H, modelo de análise relacional de inovação proposto por Henry Etzkowitz e
Loet Leydesdorff (1995), compreende as relações entre empresa (agente de produção de
bens e serviços), academia (agente produtor de conhecimentos) e governo (agente
regulador e de fomento). No entanto, a 3H não opera apenas no relacionamento entre
estas esferas, mas se preocupa também com as transformações internas de cada uma
destas (Etkowitz & Leydesdorff, 2000). A abordagem da 3H analisa os papéis e funções
que formam uma integração complexa de comunicação, processos, atuação e integração
entre os atores envolvidos no AI, preconizando a importância dessa integração para o
desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, pautado na sociedade do
conhecimento (Brisolla et. al, 1997).
Tendo como base a abordagem da 3H, Carayannis e Campbell (2009; 2014)
pensaram uma quarta hélice para o modelo, adicionando a sociedade, (pessoas,
consumidores, organizações da sociedade civil e público de modo geral), concebendo
assim o conceito de Hélice Quadrupla (4H). Ideias associadas à cooperação e influência
da mídia e cultura também estão relacionadas nessa quarta hélice.
Recentemente, uma quinta hélice foi adicionada ao modelo. A questão da
sustentabilidade, tema que tem sido fonte de discussão e preocupação serviu de base para
a inserção do meio ambiente como uma esfera que se relaciona, causa impactos e é
impactada nas ações e relações dentro da esfera de atuação universidade-empresagoverno-sociedade/mídia/cultura (Carayannis & Campbell, 2012).

2.1.1 Sistemas Nacionais e Regionais de Inovação
O caminho que leva à inovação é construído por relações humanas, baseadas no
conhecimento, dentro de uma dinâmica sistêmica e social. Esse quadro é traduzido em
sistemas de inovação (Sartori, 2011). Esses sistemas são constituídos em termos
institucionais, com ações deliberadas que viabilizam os fluxos necessários para a
inovação tecnológica (Dosi, Freeman & Nelson, 1988). No atual estágio tecnológico da
humanidade, em que é presenciada uma economia cada vez mais baseada no
conhecimento, os sistemas de inovação se fazem importantes na geração de inovações,
no fortalecimento e na sustentação da competitividade nacional e regional.
O termo “sistema de inovação” despontou como conceito na década de 80. Foi
concebido como um conjunto de elementos que compõem arranjos sociais, envolvem
estruturas públicas e privadas, regidos por regras e regulações, erigidos em uma
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perspectiva histórica (Nelson, 1982; Freeman et. al, 1988; Lundvall, 2007). Sintetiza a
organização, distribuição e atuação dos diferentes atores econômicos, políticos e sociais,
além de fatores culturais e ambientais que somados, constituem o desenvolvimento de
ambientes com capacidade de promover, incitar e coordenar as ações e processos de
inovação e de circulação de conhecimento de um país, região ou em esfera menor, de
uma cidade (Cassiolato & Lastres, 2005). Assim, os processos de inovação são
catalisados pelo processo de globalização, que instigam as organizações a competirem
com maior eficiência e se imbuírem na criação de produtos diferenciados, tendo em vista
as pressões do mercado local e global (OCDE, 2005). A abordagem dos sistemas de
inovação comporta a função das relações entre os agentes atuantes nesses sistemas.
Compreende ainda o entendimento do papel estratégico destes sistemas para a atuação
do poder público. A abordagem de SNI, em especial para países em desenvolvimento
como o Brasil, se mostra acertada na estruturação das ferramentas e ações de Ciência,
Tecnologia e Inovação, aderente às características e necessidades do país, de modo a
também auxiliar a definição de instrumentos para a aplicação de políticas públicas para
a área (Manzini, 2012).
Sartori (2011) desenhou uma classificação do sistema nacional de inovação
brasileiro. De acordo com esse pesquisador, o SNI nacional é classificado, segundo a
composição dos seus atores, como heterogêneo, marcado pelo baixo dinamismo, em
virtude de desarticulação dos seus atores. O autor pontua que o atingimento de um
patamar de maior eficiência no SNI carece de maior articulação e interação entre os
membros do sistema.
O termo sistema regional de inovação, é uma derivação do conceito de SNI. A
implantação deste conceito secundário auxilia governos estaduais e municipais, além de
universidades e empresas, a compreender a dinâmica dos processos de inovação em
âmbito regional, suas particularidades, forças e fraquezas. Cooke (2006) elaborou no
início da década de 90 o conceito de sistema regional de inovação (SRI), contribuindo
para a retomada da importância dos recursos e ações regionais no estímulo ao
desenvolvimento tecnológico e econômico. Dessa forma, o sistema nacional ou o sistema
regional de inovação é percebido como um fator primordial na criação, e integração de
inovações, com capacidade para iniciar e acelerar processos de desenvolvimento
tecnológico e econômico (Casali, Carvalho & Silva, 2010).
O SRI é percebido como uma gama de interesses públicos e privados
convergentes, além de organizações arroladas nos arranjos institucionais e relações
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favoráveis para a geração, uso e disseminação do conhecimento (Doloreaux; Parto,
2004).
Um sistema regional de inovação é um AI, constituído de “uma rede de
instituições públicas e privadas, organizações governamentais e não governamentais que
atuam na geração, explicitação, uso e disseminação do conhecimento” (Doloreaux &
Parto, 2004; Labiak Junior, 2012).
Nonaka e Takeuchi (1997) sustentam que um SRI deve ser pensado para ser
instalado em regiões que mantenham um ambiente propício à geração e à disseminação
do conhecimento, bem como possuir interações de conhecimento em nos diversos níveis,
para que se caracterize o processo de inovação regional. Souza (2005) sustenta que o SRI
possui como base a interação entre o setor produtivo e instituições de pesquisa e apoio.
Figura 1. Sistema nacional de inovação

Fonte: Silveira et al, 2015

No contexto de competitividade globalizada, faz-se necessário que atores locais
e regionais se organizem na busca em prol do desenvolvimento econômico. Desta forma,
o papel dos atores locais nesse processo de desenvolvimento se faz relevante. Alguns dos
principais atores nesse contexto são: universidades, centros e laboratórios de pesquisa,
instituições e agências públicas e privadas de fomento, associações comerciais,
institucionais e industriais, prefeituras, órgãos (Souza, 2005).
No Brasil, poucos são os exemplos de interações entre setor produtivo e
academia, percebidos como de grande impacto e maior relevância na economia nacional.
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Alguns deles são: a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e as instituições e empresas associadas, o
Departamento de Ciência de Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o complexo de
pesquisa associado ao setor de petróleo no Rio de Janeiro, com a presença Centro de
Pesquisas da Petrobras (CENPES) e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação
e Pesquisa de Engenharia (COPPE), localizados no Parque Tecnológico do Rio de
Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Denegri & Cavalcanti, 2013).

2.2 Tripla, Quádrupla e Quíntupla Hélices
A abordagem da Hélice Tríplice, desenvolvida por Etzkowitz e Leydesdorff
(1997; 2002), faz uma leitura da inovação, fator chave na busca, desenvolvimento e
manutenção de vantagens competitivas e geração de valor para as organizações (Chaia &
Shihb, 2016), como resultado de processos resultantes de produção e transferência de
conhecimento no âmbito da relação universidade-empresa-governo (U-E-G) (Etzkowitz,
2009). Essa abordagem foi constituída como uma alternativa à visão dos sistemas
nacionais de inovação, que pressupunham serem as empresas as condutoras do processo
de inovação, ou que delega ao estado (poder público) esta função (Etzkowitz &
Leydesdorff, 2002).
O modelo da Hélice Tríplice pressupõe uma configuração de relacionamentos
paralelos entre os atores. A hélice que representa o governo se relaciona com o setor
produtivo (empresas), enquanto essa se relaciona com a academia, podendo esta estar
também desenvolvendo paralelamente atividades em conjunto com o poder público
(Leydesdorff, 2012). Dessa forma, a abordagem da Hélice Tríplice prevê uma
coordenação de esforços para interações bi ou trilaterais (Carayannis & Grigoroudis,
2016).
A lógica da Hélice Tríplice pressupõe que as instituições inseridas no contexto de
geração de inovação o fazem por meio da execução de seus papéis de forma integrada à
realização das atividades dos outros atores, ao mesmo tempo em que exercem suas tarefas
e funções individuais. Elas continuam atuando em seus ramos e atividades, mas operam
em paralelo, em conjunto com as outras organizações no seio do trinômio U-E-G,
formando novos papéis (Ivanova & Leydesdorff, 2014). Para esta abordagem, torna-se
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possível e viável que uma organização se relacione com outras, desempenhando múltiplas
funções, sem perder de vista seus interesses particulares (Faria & Ribeiro, 2016).
Etzkowitz (2003) prevê que cada uma das hélices (U-E-G) influencia e é
influenciada pela atuação, transformação e contribuição das demais hélices. Nessa ótica,
quando as atividades, recursos e interesses se unem ou se entrelaçam, não há conflito ou
competição, mas surge um tipo de cooperação, definida como coopetição (Bellgardt, et
al., 2014).
Com o passar do tempo, pesquisadores e estudiosos perceberam que o modelo da
Hélice Tríplice não era suficiente para abarcar todos os atores que compõem o
ecossistema de inovação, de modo a excluir alguns destes atores de sua avaliação ou de
reduzir sua participação no processos (Carayannis & Campbell, 2009; Yoon, Yang &
Park, 2017). Como um tipo de resposta, de reação a essa limitação, Carayannis e
Campbell propuseram a adição de uma quarta hélice ao modelo, com a participação de
entidades não governamentais, de representação da sociedade, da cultura, da mídia
(Carayannis & Campbell, 2009).
Carayannis (2009) pontua que a abordagem da Hélice Tríplice está calcada nos
denominados Modo 1 e Modo 2 de produção de conhecimento, Para o autor, no Modo 1
as instituições se ocupam do desenvolvimento de pesquisa básica, voltado ao interior da
academia, num sistema semelhante a um sistema linear de produção, enquanto o Modo 2
enfatiza o desenvolvimento de aplicações em problemas e demandas, baseadas em
conhecimento, incentivados por uma esforços interdisciplinares e não homogêneos
(Carayannis et al., 2017). Já a Hélice Quádrupla se desenvolve na concepção do Modo 3,
agregando a sociedade civil para contribuir com a formatação de um sistema que em a
produção do conhecimento e inovação se dá por meio de relações em multicamadas e
multi formas, tendo como resultado processos de coopetição, co-especialização e coevolução (Carayannis & Grigoroudis, 2016). Sob a ótica da Hélice Quádrupla, os
cidadãos, por meio dos mais diversos entes de representação social, não seriam somente
atraídos a participarem dos processos de geração e transferência de conhecimento e de
inovação, mas seriam incentivados e teriam o poder de propor inovações (Carayannis &
Rakhmaullin, 2014).
Por fim, outra hélice foi adicionada ao modelo, criando a concepção da Hélice
Quintupla Carayannis et. al (2012) conceberam o modelo com mais esta hélice, que diz
respeito ao meio ambiente, à natureza, à agregação da questão da ecologia no âmbito dos
processos de geração de inovação. Esta abordagem prevê não apenas a inclusão das
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questões ambientais nas discussões e estudos em torno da inovação e conhecimento, mas
a ponderação desta temática como propulsora do avanço e desenvolvimento dos sistemas
de produção e de inovação (Carayannis & Campbell, 2011).
O modelo apresentado e já bastante discutido na literatura, teve início na década
de 90, com a composição das três hélices como membros do mesmo corpo, que estão
unidas e entrelaçadas. O conceito evoluiu para abranger agentes representativos da
sociedade, em seu aspecto cultural, de mídia, política, social entre outros elementos. Por
fim, a quinta hélice foi adicionada, com a inclusão do meio ambiente como fator
motivador e direcionador das pesquisas e esforços de inovação. Como fica claro, o
modelo não é estático, engessado. Ele recebe contribuições diversas para que se aprimore
e desenvolva, configurando-se na verdade como um modelo de N-hélices, no qual cabem
quantas mais hélices forem sendo desenvolvidas (Leydesdorff, 2012).
2.3 Ambientes de Inovação (AI)
A inovação, entendida como agente promotora de desenvolvimento econômico,
tem estado no centro das discussões da academia e do mercado. A primeira e mais
importante definição do conceito de inovação foi desenvolvido por Schumpeter (1934).
O renomado autor conceituou a inovação como um processo de ruptura no sistema
econômico, alterando as relações e formas de produção, gerando diferenciação para as
empresas que dela se valem (Schumpeter, 1988). Ainda segundo Schumpeter, a inovação
representa papel fundamental no desenvolvimento econômico de uma região ou país.
Após Schumpeter, diversos outros estudiosos se voltaram ao desenvolvimento do
tema, contribuindo com pesquisas e teorias em contextos variados. A inovação se
apresenta como um elemento de alavancagem da competitividade global. Tem sido
compreendida como um fator-chave de sucesso econômico de organizações e das nações
(Cassiolato & Szapiro, 2003). Nesse sentido, países desenvolvidos ao redor do mundo
buscam-se empreender múltiplos esforços para incentivar e aprimorar o ambiente
inovador (Fagerberg, Srholec & Verspagen, 2009).
A inovação como um tema complexo, demanda cooperação em transferência de
conhecimentos, entre outros fatores (Hoffmann et. al, 2010). É percebida como elemento
fundamental na consecução de resultados no clima dos negócios do século 21 (Lundström
& Zhou, 2011).
Mudanças tecnológicas aliadas a mudanças nas esferas política, social e
econômica vêm se contribuindo para uma implosão das fronteiras globais da economia
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com os processos sociais, políticos e econômicos está produzindo uma globalização da
economia, com importante contribuição da inovação neste sentido (Hoffmann et. al,
2010). As organizações a nível local e global vêm se atentando quanto a estas mudanças
há tempos. No entanto, os recursos e habilidades das empresas por si só não bastam para
fazer frente aos novos desafios. Assim, todas as organizações, grandes ou pequenas
necessitam reavaliar seus portfólios de produtos, serviços e a forma como conduzem suas
operações, visando se adequarem à realidade em que a inovação se faz imperativa
(Hidalgo & Albors, 2008).
Chaia e Shihb (2016) afirmam que a inovação tecnológica exerce um papel de
destaque na sociedade do conhecimento, visto que nesse contexto vantagens competitivas
são garantidas por meio da inovação. Percebe-se na sociedade do conhecimento ainda
uma ligação da inovação tecnológica a processos de geração e transferência de
conhecimento (Senge & Carstedt, 2002 ). Helpman (2004) estima que 80% do
crescimento econômico é fruto da inovação e de novos conhecimentos.
Discorrendo ainda na seara da sociedade do conhecimento e da influência da
inovação em seu funcionamento, Bulsara et. al (2015) afirmam que a inovação resulta em
competitividade, que é ligada a geração de novas tecnologias, bem e empresas de base
tecnológica. Assim, múltiplos espaços e ambientes são criados, com o propósito de
favorecer o florescimento de ações de inovação (Bulsara, Gandhi, & Chandwani, 2015).
Desta feita, variados espaços podem ser considerados como locais promotores
dessa integração, visando a geração de conhecimento e tecnologia para a inovação, com
papéis distintos e complementares no processo, tais como as empresas, universidades,
centros de pesquisa, agências de fomento, incubadoras de empresas, parques
tecnológicos, entre outros (Hoffmann et. al, 2010), e ainda centros de inovação
tecnológica, pré-incubadoras, cidades inovadoras, parques de pesquisa, tecnopólis, áreas
de inovação (Nikina, Piqué & Sanz, 2016), habitats de inovação (Figlioli & Porto, 2012),
habitats para inovação (Lee, 2000) e distritos de inovação (Katz & Wagner, 2014),
tecnópole, pólo setorial, rede de inovação, parque científico, núcleos de inovação, centros
de apoio a negócios inovadores (incubadoras e aceleradoras de empresas) (Spolidoro &
Audy, 2008). Estas organizações muitas vezes são frutos de esforços locais e regionais,
com reflexos e alcance a nível nacional (Gaino & Pamplona, 2004). Cabral e Dahab
(1996) citam nesse contexto, o surgimento destes ambientes pensados estrategicamente
em termos de vantagem competitiva e transferência de conhecimentos, que emergem
como alternativas para superar as barreiras existentes na trajetória da inovação.
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A literatura utiliza ainda termos diversos para definir estes espaços, como
ambientes de inovação e ecossistemas de inovação, para descrever espaços de
desenvolvimento citados acima, entre outros. A International Association of Science
Parks and Areas of Innovation (IASP) define estes espaços como áreas de inovação cujas
estruturas de desenvolvimento econômico e tecnológico visam fornecer bases para o
incentivo à economia pautada na criação e difusão de conhecimento decorrente da
pesquisa científica e tecnológica e das relações entre empresas e corporações com órgãos
governamentais e do poder público, congregados num ambiente que forneça estrutura
física e suporte a estes agentes (IASP, 2018). Já a organização americana Association of
University Research Park (AURP), uma associação de parques de pesquisa ligados a
universidades conceitua os habitats de inovação como ambientes de desenvolvimento
tecnológico regional, com utilização da transferência de tecnologia e de intermediação
entre empresas e universidades. Para esta associação, um habitat de inovação possui ainda
a característica de estimular e atrair novas empresas e instituições de tecnologia, bem
como investimentos e projetos de pesquisa de empresariais e de instituições de ensino e
pesquisa (AURP, 2018).
Segundo Amaral (2015), ambientes de inovação são espaços físicos que reúnem
uma série de ações conjuntas entre produtores e usuários de conhecimento, traduzidas nas
relações universidade-indústria ou indústria-indústria, que resultam em desenvolvimento
de novos bens e serviços, além de novos processos e negócios, gerando como produto
final impacto positivo na economia (Amaral, 2015).
De outra forma, estes espaços são definidos como ecossistemas de inovação.
Neste prisma, ecossistemas de inovação são definidos como relações entre agentes
econômicos bem como relações entre agentes não econômicos, envolvendo instituições,
tecnologia, interações sociais e culturais (Del Giudice, et. al, 2017). A literatura traz ainda
definição de ecossistema de inovação como a integração de ambientes naturais e sociais
com ênfase na importância da pluralidade e diversidade de elementos presentes neste
ecossistema. Alguns representantes desta pluralidade seriam universidades e centros de
pesquisa, pequenas, medias e grandes empresas entre outros, dispostos em uma rede de
inovação heterogênea (Carayannis & Campbell, 2011). Estes espaços são propícios para
fornecer as relações e interações características de sistemas produtores de inovação e
conhecimento (Bulsara et. al, 2015).
A cooperação dos agentes econômicos no sentido da promoção de inovação, pode
ser entendida como uma rede de inovação, definidas por Tidd e Bessant (2014) como um
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grupo ou sistema complexo e interconectado. Um contexto em que as condições sejam
mais favoráveis para a profusão da inovação, demandaria elos entre as organizações
presentes, caracterizando um hibridismo em sua configuração (Tidd & Bessant, 2014).
Os AI conhecidos como PCTI serão o objeto de estudo mais aprofundado nesta
seção de revisão teórica. Os parques tecnológicos são muitas vezes descritos na literatura
com conceitos diversos, tais como parques de pesquisa, parques de inovação ou parques
científicos. A denominação parques tecnológicos, de ciência e de inovação (PTCI) será
usada neste trabalho para fazer referência a estes espaços.

2.4 Parques Científicos, Tecnológicos e de Inovação (PCTI)
O mundo vivencia a denominada sociedade do conhecimento. Neste paradigma,
arranjos institucionais como os PCTI, são preponderantes para impulsionar o
desenvolvimento sustentável, valendo-se da inovação. As iniciativas dos parques ao redor
do planeta, inspirados pela abordagem da Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 1999;
2000) desempenham um papel de agentes promotores de desenvolvimento
socioeconômico. A adoção dos parques como modelos de aglutinação de esforços
inovadores e de desenvolvimento, levou ao rompimento de paradigmas estabelecidos no
setor produtivo, levando pequenas empresas a um aumento de competitividade por meio
da transferência de conhecimentos e de tecnologia, sustentados pela abordagem da Hélice
Tríplice (Etzkowitz, 2009).
Nos últimos anos, estudos e pesquisas sobre PCTI vêm tendo maior frequência na
literatura científica (Albahari, Catalano, & Landoni, 2013), e muitos estudiosos já se
lançaram a pesquisar o tema (Sternberg, 2004; Hu, 2007). No entanto, não há um
consenso quanto à padronização de nomenclatura destes espaços, sendo encontrados
diversas denominações similares e correlatas (Löfsten & Lindelöf, 2005).
Há diversas razões para a pluralidade de conceitos e definições sobre os PCTI.
Essa diversidade é motivada pela busca e inserção de distintos agentes sociais presentes
nestes ambientes, como universidades, centros e institutos de pesquisa, agências de
fomento, representantes de governos nas esferas municipais, estaduais e federal, além de
empresas de diferentes portes (Vedovello, Judice & Maculan, 2006).
Desde a década de 1980, termos e expressões diversos são cunhados para nomear
os PCTI. Autores como Currie (1985), Eul (1985) e Monck et al., (1988) pesquisavam as
diferenças entre as terminologias distintas já presentes na época.
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Castells e Hall (1994) utilizam a terminologia tecnopólo, parque tecnológico,
cidades científicas, tecnópolis e ainda, complexo industrial-tecnológico. Já Lofsten e
Lindelof (2005) acrescentam a este rol as expressões parque de pesquisa, centros de
inovação, incubadoras, parque científico, entre outras. Cidades tecnológicas é o termo
empregado por Link e Scott (2007). Por sua vez, autores como Currie (1985), Eul (1985)
e Monck et. al (1988), na década de 80 empregavam, entre outros, a expressão parque de
negócios. São encontradas em artigos e em publicações razões para justificara pluralidade
de terminologias distintas existentes. Gainoa e Pamplona (2014) afirmam que os termos
empregados variam conforme a região de instalação dos parques. Assim, o termo parque
científico seria mais utilizado na Europa, enquanto o termo parque de pesquisa, nos
Estados Unidos. Já os países do continente asiático adotaram, majoritariamente, o termo
parque tecnológico (Link & Scott, 2007).
Outros autores sustentam que a diversidade de termos empregados para nomear
estes AI decorre da inserção de diferentes agentes no cenário inovativo em questão:
universidades, instituições e centros de pesquisa, agentes financeiros e de fomento,
empresas de porte diverso e entes públicos municipais, estaduais e federais (Vedovello,
Judice & Maculan, 2006). Apesar da multiplicidade de denominações referente aos
parques, e de suas diferentes interpretações, todas as terminologias convergem no sentido
de reconhecer o interesse e papel destes ambientes em alimentar o desenvolvimento das
localidades e regiões em que estão instalados (Ratinho & Henriques, 2010). Algumas das
diferentes definições sobre PCTI e outros ambientes semelhantes são apresentadas no
quadro 1.
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Quadro 1. Conceitos e definições sobre PCTI e ambientes de inovação
Autor(es)

Categoria

Aslani,

Parques
Pesquisa

Eftekhari &
Didari
(2015).

Definição
de Espaços com a presença de laboratórios públicos e
privados de pesquisa.

Parques
universidadeindústria
Parques
industriais

Locais de facilitação de interações entre empresas e a
academia.
Parques com alta densidade de indústrias e empresas
de base tecnológica.

Cidades
científicas

European
Comission
(2007)

Espaços localizados em áreas urbanas, com a
presença de universidades, indústria e laboratórios de
pesquisa.
Regiões
de Grandes extensões territoriais, como o Vale do Silício
ciência
nos Estados Unidos, que reúne universidades e
centros de pesquisa, com baixos custos de
implantação para empresas, atraindo e facilitando a
formação destes AI.
Parque
Estrutura de cunho empresarial cuja principal
científico
atividade dos estabelecimentos instalados é a pesquisa
e desenvolvimento de produtos e processos.
Parque
de Neste espaço, geralmente não há produção, exceto
Pesquisa
para a de desenvolvimento de protótipos. O autor
pontua que um parque de pesquisa seria uma categoria
especial de parque científico. A principal diferença
entre os dois ambientes de inovação seria A ênfase
maior do parque de pesquisa nas obrigações
contratuais relacionadas à transferência de tecnologia
entre empresas e universidades e instituições de
ensino e de pesquisa.
Parque
Por sua vez, este AI é uma área de atividade
Tecnológico
econômica composta por universidades, centros de
pesquisa e por instalações industriais que realizam
atividades de base tecnológica, com exploração das
ações de P&D, com estímulo a produção e
comercialização de bens e serviços.

Fonte: Elaboração própria a partir de European Comission (2007) e ASLANI, EFTEKHARI & DIDARI
(2015).

A Associação Nacional de Entidade Promotoras de Empreendimentos Inovadores
(ANPROTEC), em conjunto com a Associação Brasileira da Indústria (ABDI), realizou
um estudo em 2008, de prospecção e análise dos PCTI brasileiros. As entidades também
propuseram uma organização dos vários conceitos e definições sobre PCTI. Segundo
estas organizações, os PCTI podem ser entendidos, a priori, sob dois eixos de maior
enfoque, (científico/tecnológico e empresarial) e sob o prisma de quatro categorias

22

derivadas (consolidado, científico/tecnológico, empresarial e emergente). O quadro 2
organiza os conceitos e a classificação elaborados pelas duas associações.

Eixos principais

Quadro 2. Conceitos e categorização de PCTI
Considera diretrizes e indicadores atributos do PCTI e da
região ao redor, no tocante à base de conhecimento
existente que leva em conta os parâmetros, indicadores
e características do parque tecnológico e da região entorno
Científico/tecnológico no que diz respeito à base de conhecimento existente
na
região (universidades, centros de pesquisa,
infraestrutura para pesquisa, investimentos públicos e
privados em P&D, entre outros);

Empresarial

Categorias

Consolidado

Diz respeito aos fatores relacionados à densidade de
empresas de caráter de inovação tecnológica e à cultura de
empreendedorismo presente na região do PCTI. Alguns
destes fatores são empresas de base tecnológica instaladas,
venture capital e globalização dos negócios;

Envolve as empresas, projeto e iniciativas de base em
ciência e tecnologia, abarcando ainda os empreendimentos
de base empresarial com destaque em nível nacional e
mundial;

PCTI com destaque da base de ciência e tecnologia em
Científico-tecnológico relação à base empresarial;

Empresarialtecnológico

De forma inversa à categoria anterior, englobam PCTI que
se destacam por possuírem base empresarial em relação à
base de ciência e tecnologia

Emergente

PCTI com a presença de base de ciência e tecnologia e
também empresarial a nível regional.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em ANPROTEC e ABDI (2008).

A literatura acerca da temática explorada nesta dissertação apresenta ainda outra
categorização de PCTI. Autores como Annerstedt e Haselmaeyr (2004), ABDI e
ANPROTEC (2008), adotam uma classificação com base na época de criação dos PCTI,
elencando as características inerentes a cada período. De acordo com essa classificação,
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os PCTI podem ser identificados como pertencendo a três categorias: primeira, segunda
e terceira gerações.


1ª geração: Encontram-se os PCTI com operações iniciadas na década de

1950 e inspirados por parques pioneiros, como o da Universidade de Standford. Estes
PCTI abarcavam estruturas físicas que incluíam incubadoras e outros serviços de base
tecnológica, direcionados às empresas residentes. Esta primeira geração tem como
característica o domo de atuação “science push”. De modo geral, os parques deste
primeiro cenário eram localizados em áreas especificamente destinadas para abrigá-los
(Annerstedt & Haselmayer, 2004). Os parques deste período teriam a motivação de apoiar
e incitar o surgimento de empresas de base tecnológica, bem como promover a interação
destas empresas com a Academia em ações conjuntas de pesquisa, desenvolvimento e
inovação (ABDI & ANPROTEC, 2008). Outra característica marcante dos parques deste
período é a excelência científica, competitividade e capacidade de inovação das empresas
neles instaladas, resultando em relevante contribuição no desenvolvimento regional e
nacional (ABID & ANPROTEC, 2008);


2ª geração: Caracterizam-se como uma extensão da universidade e de

centros e institutos de pesquisa. Um traço marcante destes PCTI é a aplicação de recursos
e ações voltadas a processos e produtos resultantes das fases finais do processo de
inovação, em detrimento da pesquisa básica e de cunho exploratório (Annerstedt &
Haselmayer, 2004). Seguindo os passos dos parques pioneiros, os parques da segunda
geração buscaram repetir o sucesso dos seus predecessores, contando em geral, com apoio
e suporte de poderes públicos locais, regionais ou nacionais. Os PCTI desta fase possuem
características do modelo de ciência “demand pull”, com práticas gerenciais espelhadas
no mundo empresarial. A profusão de parques neste período se manifestou de modo mais
impactante nos Estados Unidos e na Europa, entre os anos 70 e 90 (ABID & ANPROTEC,
2008). Os PCTI construídos nesta fase foram projetados para servirem como ponte entre
universidades e o mercado, de modo a formar atrair empresas e formar pólos de
desenvolvimento nos locais onde se instalavam;


3ª geração: Este período marcou os PCTI com gestão mais

profissionalizada, capitaneada por especialistas em inovação (Annerstedt & Haselmayer,
2004). Criados, majoritariamente a partir dos anos 90, estes PCTI “possuem como
estratégia a inserção global e a integração com as demais políticas públicas de
desenvolvimento regional” (ANPROTEC, 2008). Os parques desta geração tinham um
enfoque em valorizar a rede desenvolvido no entorno dos parques, buscando agregar de
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modo mais intenso e eficiente a comunidade local. Nesta fase, os PCTI eram elaborados
de modo a refletir a aglomeração de empresas com características comuns, com boa rede
de comunicação, facilitando as relações e ações no âmbito do trinômio governo-empresaciência (Annerstedt & Haselmayer, 2004; Hofmann et al., 2010). Os parques de terceira
geração acumularam experiências das gerações anteriores, utilizando este conhecimento
para contribuir, entre outras formas, com o desenvolvimento econômico e social de países
periféricos emergentes, sendo resultado muitas vezes de políticas públicas erigidas a este
propósito.
A literatura aponta ainda uma outra classificação de parques, desenvolvida por
Bolton (1997). Segundo o pesquisador, os PCTI podem ser de dois tipos: estáticos ou
dinâmicos. PCTI estáticos seriam aqueles em que a estrutura se assemelha a
conglomerados industriais, com a diferenciação se dando em relação à proposta de atração
de empresas de base científica e tecnológica, com competências na geração e transmissão
de conhecimento, via arrendamento e locação de espaços físicos. Um PCTI dinâmico, de
outra forma, seria elaborado para o desenvolvimento e crescimento dos negócios. Em
PCTI dinâmicos, o ambiente é mais favorável para a criação de redes de conhecimento e
mediação de relações entre empresas e universidades e outras instituições de pesquisa.

2.5 Histórico e Evolução dos PCTI
O movimento dos PCTI remonta à década de 1950. As primeiras iniciativas
surgiram nos Estados Unidos, inicialmente na Universidade de Stanford (Jimenez-Zarco,
Cerdan-Chiscano, & Torrent-Sellens, 2013). Foi nesta década que o Vale do Silício, com
o suporte da Universidade de Standford, vivenciou uma transformação, deixando de ser
uma área agrícola para se tornar um pólo de indústria de semicondutores e de ciência da
informação (Aslani, Eftekhari & Didari, 2015; Chan, Oerlemans, & Pretorius, 2011). Na
esteira do sucesso do Vale do Silício, outros parques surgiram nos Estados Unidos e na
Europa na década seguinte, sendo dois exemplos notórios o parque científico de
Cambridge e o Sophia Antipolis, na França (Aslani, Eftekhari & Didari, 2015). Já na Ásia,
segundo Phan, Siegel e Wright (2005), o primeiro parque foi erguido em 1970, na cidade
japonesa de Tsukuba. Durante as décadas de 70 e 80, uma expansão do fenômeno ocorreu
em todo o mundo (Gaino & Pamplona, 2004), e um ápice de crescimento durante a década
de 90, com o surgimento de vários dos parques em operação atualmente (Chan,
Oerlemans, & Pretorius, 2011).
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A criação e expansão dos PCTI ao redor do planeta pode ser creditada a
pesquisadores e outros agentes, de universidades ou de centros de pesquisa, que com
iniciativa empreendedora, tiveram ideias inovadoras e inclinação para desenvolvê-las
comercialmente (Aslani, Eftekhari & Didari, 2015). Outro motivo considerável
encontrado na literatura é a crença predominante à época e remanescente ainda nos dias
presentes, em que a instalação e operação de ambientes de inovação como os PCTI têm
o potencial para promover o crescimento econômico e a competitividades, com a criação
de novos negócios e a agregação de valor para as companhias neles instalados (Löfsten
& Lindelöf, 2005). Já Vedovello (1997) e Link e Scott (2006) sustentam a afirmação de
que o movimento de PCTI foi erigido sob o fundamento de que a proximidade física entre
estabelecimentos industriais e de empresas de base tecnológica e fontes de conhecimento
como universidades e centros de pesquisa, favorecem a estimulam a inovação.
Em diversos países, a motivação na criação de PCTI era a possibilidade de prover
infraestrutura e outros recursos e suporte necessários às empresas na geração,
desenvolvimento e lançamento de produtos e serviços inovadores (Brown & Mason,
2014; McAdam & McAdam, 2008; Ratinho & Henriques, 2010).
Os PCTI demandam espaço físico e estrutura de instalações, para propiciar suas
atividades. No entanto, estes ambientes proporcionam mais do que espaço físico e
recursos. Os PCTI propiciam o aprimoramento dos negócios envolvidos e desenvolvidos
em suas instalações (Jimenez-Zarco, Cerdan-Chiscano, & Torrent-Sellens, 2013).
Atualmente, estima-se que haja mais de 500 PCTI ao redor do planeta, sendo que a maior
concentração destes ambientes se dá nos Estados Unidos (MCTIC, 2014).
No Brasil, o fenômeno dos PCTI remonta à década de 80, tendo como responsável
em grande medida o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPQ) (ANPROTEC, 2012).Visando fomentar no Brasil uma visão voltada à inovação,
em 1984, tendo como inspiração os PCTI americanos e europeus, erguidos décadas antes,
a CNPQ lançou em 1984 um programa de apoio à implantação de parques (ANPROTEC,
2008; Fernandes, 2014). Segundo a ABDI e a ANPROTEC, o Brasil teve como motivação
para a criação de PCTI:
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O crescimento acentuado do número de projetos de parques no país
deve-se, essencialmente, a um conjunto de fatores que atuam de forma
integrada: fortalecimento da consciência dos atores de governo acerca
da importância da inovação para o desenvolvimento sustentável e
crescimento econômico do país; aumento significativo do número de
empresas interessadas em se instalar em Parques Tecnológicos empresas geradas ou graduadas em incubadoras, empresas
multinacionais de tecnologia e empresas nacionais determinadas a
fortalecer suas unidades de P&D; experiência bem sucedida de outros
países como Espanha, Finlândia, França, Estados Unidos, Coréia,
Taiwan, entre outros, que estão investindo de forma consistente neste
mecanismo; necessidade de governos estaduais e municipais
identificarem novas estratégias de estimular o crescimento e direcionar
o desenvolvimento de suas regiões (ABDI/ANPROTEC, 2008, pg. 6).

Apesar dos esforços realizados, as iniciativas de parques não corresponderam às
expectativas no primeiro momento (Spolidoro, 2014). No entanto, o movimento dos PCTI
no país teve novo fôlego nos anos 2000, com a criação e expansão de diversas
experiências (Vedovello, Judice, & Maculan, 2006). Segundo a ANPROTEC (2015), o
país contava com 42 PCTI em 2005 (ANPROTEC, 2006), chegando a 94 iniciativas em
implantação e operação no ano de 2015 (ANPROTEC, 2015). Segundo um estudo do
MCTIC, as regiões Sudeste e Sul do país concentram a maior parte dos PCTI. Localizados
na região Sudeste estão são 41,5% dos PCTI nacionais, enquanto no Sul são 37,2%.
Conclui-se então que de cada 5 iniciativas de PCTI brasileiras, 4 se concentram nessas
regiões. A região Centro-Oeste contribui com 8,5% das iniciativas de parques. A região
Nordeste, com 7,5%. A região Norte, por sua vez, possui 5,3% dos parques nacionais
(MCTI, 2014).
Um traço marcante nos parques brasileiros pioneiros foi a forte presença das
universidades, como nos parques tecnológicos da cidade de Campinas e de São Carlos,
ambos no estado de São Paulo (Spolidoro, 2014). Encontra-se também, a partir de autores
como Figlioli e Porto (2012), características descritas dos PCTI brasileiros, tais como:
aglomeração de empresas, atuação física do PCTI em campus universitário ou bem
próximo, atuação imobiliária por parte dos PCTI, na venda e locação de terrenos, galpões
e prédios. Outra característica percebida é a presença de órgãos de administração destes
parques, que realizam a intermediação entre empresas instaladas e universidades e
institutos/centros de pesquisa (Figlioli & Porto, 2012). Há registros de mais de 400
parques em operação no mundo, sendo mais de 140 apenas nos Estados Unidos (Chan,
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Oerlemans, & Pretorius, 2011). A tabela 1 apresenta o histórico do desenvolvimento dos
PCTI.
Período
Década
de 1950

Década
de 1970

Década
de 1980

Década
de 1990

A partir
de 2000

Tabela 1. Histórico dos PCTI
Locais e marcos
Base teórica
Surgimento do primeiro PCTI nos Estados
Bakouros et al, 2002;
Unidos, na cidade de Standford. Os PCTI
Philimore, 1999; Sanexian,
criados nessa fase são os de primeira
1996; Spolidoro e Audy, 2008.
geração.
Sob influência dos Estados Unidos, a
Bakouros et al, 2002; Longhi,
Inglaterra desenvolve seus primeiros
1999; Spolidoro e Audy, 2008.
parques, como o Cambridge Science Park.
Ainda na Europa, outros importantes
parques foram criados, como o Sophia
Antipolis, na França. Estes foram
denominados parques de segunda geração.
Outros países aderem ao movimento dos
Philimore e Joseph, 2003;
PCTI, como Austrália, Canadá, Japão,
Fukugawa, 2006; Macdonald e
China e Brasil. Mudanças na forma de gerir Deng, 2004; Spolidoro e Audy,
os PCTI são percebidas, como no Japão, em 2008; ABDI/ANPROTEC,
que os PCTI são administrados por
2008.
autoridades locais.
Novos conceitos de PCTI são adotados na
Philimore e Joseph, 2003;
Europa. Os parques deste período possuíam Gosálbez, 2015; Ratinho e
maior foco em desenvolvimento
Henriquez, 2010.
tecnológico, econômico e social.
Políticas Públicas, como o Programa
ABDI/ANPROTEC, 2008;
Nacional de Apoio às Incubadoras e aos
MCTI e CDT/UNB, 2014.
Parques Tecnológicos (PNI), e a Lei de
Inovação de 2004 alteram o cenário dos
PCTI no Brasil.s
Fonte: Adaptado de Yamamoto, 2016.

Na esteira das explicações e definições sobre as características e o papel dos PCTI,
os autores Aslani, Aftekhari e Didari (2015) elaboraram o esquema ilustrado na figura 2,
apontando o ecossistema de inovação representado em um PCTI.
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Figura 2. Ambiente de relações de um PCTI

Fonte: Traduzido de ASLANI, EFTEKHARI & DIDARI (2015).
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A figura 2 demonstra as relações e interações ocorridas no ambiente de um PCTI.
O PCTI se destaca como figura central, facilitadora e promotora das relações entre
agentes envolvidos, como instituições governamentais, empresariais e industriais e
representantes de universidades e de centros de pesquisa, agências de financiamento e de
fomento, entre outras instituições. Segundo os autores, um PCTI atua ainda como agente
promotor de geração e transferência de conhecimentos. Na figura 2, ficam demonstrados
alguns dos resultados e benefícios que a configuração do ambiente de um PCTI
proporciona: crescimento e desenvolvimento dos negócios, criação de novas empresas,
facilitação e fomento da gestão de inovação.
Os PCTI são espaços de geração e transferência de conhecimento entre os atores
presentes no sistema que os compreende. Para Lofesten & Lindelöf (2002), os PCTI
provêm uma importante rede de recursos para as empresas neles instaladas. Estes
ambientes possuem características próprias que os diferenciam de outros ambientes
produtivos. Como terreno fértil para a geração de inovação e de desenvolvimento de
novas empresas, ideias, produtos e serviços. Como um espaço complexo, composto por
diversos stakeholders, com diferentes aspirações e motivações, os PCTI apresentam
características também distintas, a depender da sua vocação, localização, composição e
fundação, entre outros fatores. Para King e Jung (2010), um PCTI tem por propósito
promover desenvolvimento econômico no nível regional, servindo como suporte a
empresas de base tecnológica, propiciando ainda desenvolvimento social. Na esteira
desse entendimento, os PCTI são entendidos ainda como molas impulsoras das
competências empreendedoras das empresas e organizações neles instaladas, estimulando
a competitividade e irrigando a cultura de inovação (Montoro-Sánchez, Mora-Valentín &
Urbina-Criado, 2012).
Dentre os diversos elementos presentes nos diferentes PCTI, tais como agências
de fomento, instituições de investimento, universidades, órgãos públicos, centros de
pesquisa, laboratórios, estruturas de conveniência e de lazer e empresas de pequeno,
médio e grande porte, a IASP apresenta na figura 3 abaixo, os elementos mais presentes
nos PCTI.
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Figura 3. Elementos mais presentes nos PCTI

Fonte: IASP, 2015.

Considerando os PCTI, destaca-se o seu papel no que diz respeito à promoção de
ambientes propícios à cultura da inovação, competitividade e capacitação empresarial,
fundamentados na transferência de conhecimento e tecnologia e no incremento da
produção de riqueza de uma localidade (ANPROTEC, 2016; Marklund, Vonortas
&Wessner, 2009). Por vincularem-se ao discurso da inovação, os parques tecnológicos
são considerados promotores de desenvolvimento local e têm alcançado lugar de
importância na construção das agendas de políticas públicas (Tonelli et. al, 2015).
Segundo estudo realizado por autor Spolidoro e Audy (2008), os PCTI
proporcionam proximidade e relações entre empresas e universidades. O autor pontua
ainda a vocação maior para pesquisa e desenvolvimento de empresas instaladas em
parques.
Para Lindelöf e Löfsten (2004), os PCTI vão além do papel de promoção da
inovação e empreendedorismo. Segundo estes autores, os PCTI se apresentam como
ambientes de vivência que orientam e estimulam comportamentos específicos em seus
stakeholders, propiciando a formação de processos sociais e institucionais integrados de
estímulo à criatividade e inovação”. Na visão de Vedovello (2000), os PCTI referem-se
de modo preponderante a organizações tecnológicas de tamanhos variados, que mantêm
relacionamento com universidades e outras instituições de pesquisa.
A legislação brasileira também apresenta uma conceituação de parques
tecnológicos. Segundo a Lei 13.243/2016, denominada “Marco Legal de Ciência e
Tecnologia”, instituída pelo Congresso Brasileiro e sancionada pela ex-presidente Dilma
Roussef, define os PCTI como: “um complexo planejado de desenvolvimento
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empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade
industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de
pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas
e ICTs, com ou sem vínculo entre si” (BRASIL, 2016).
O quadro 3 apresenta algumas definições de PCTI.
Quadro 3. Definições de PCTI
Entidade/
Autores

ANPROTEC
(2012)

SPOLIDORO
e AUDY
(2008)

Definição
Um complexo industrial de base científico-tecnológica planejado, de
caráter formal, concentrado e cooperativo, que agrega empresas cuja
produção se baseia em pesquisa tecnológica desenvolvida nos centros
de P&D vinculados ao parque.
Um empreendimento promotor da cultura da inovação, da
competitividade e do aumento da capacitação empresarial,
fundamentado na transferência do conhecimento e tecnologia, com o
objetivo de incrementar a produção de riqueza.
Um parque tecnológico tem como propósito a relação entre a
comunidade científica e a comunidade empresarial, possibilitando a
união de conhecimentos e habilidades específicas de forma a
proporcionar os seguintes resultados: (i) desenvolver a cultura da
inovação e competitividade das empresas e instituições intensivas
em conhecimento associadas ao parque; (ii) facilitar a transferência
de tecnologia e habilidades empresariais entre academia e setor
empresarial; (iii) estimular a criação e o desenvolvimento de empresas
de base tecnológica por meio de incubadoras e spin-offs; (iv) promover
o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas; e (v)
promover o desenvolvimento sustentável da comunidade e região em
que está inserido.
Fonte: ANPROTEC, 2012; SPOLIDORO & AUDY, 2008.

A AURP define os parques como empreendimentos de planos mestre projetados
para pesquisa e comercialização, aptos para criar parcerias com universidades e centros
de pesquisa, encorajadores de novas empresas, facilitadores de transferência de
tecnologia e que, como resultado, impulsiona o desenvolvimento econômico e
tecnológico (AURP, 2018).
De outra forma, a IASP, define os PCTI como organizações que têm por objetivo
elevar a riqueza da comunidade no entorno, através da promoção da cultura de inovação
e de competitividade das empresas de base tecnológica que neles residem (IASP, 2018).
Esta associação sustenta ainda que os PCTI são ambientes em que o conhecimento
científico é transferido entre universidades, instituições de pesquisa e empresas e
mercados, fomentando as relações entre estas organizações, resultando em novos
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produtos, firmas, spin-offs e serviços e valor agregado. Chiochetta (2010), por sua vez,
sustenta que os parques tecnológicos são empreendimentos que têm por objetivo
congregar atividades de fomento e incentivo à pesquisa e surgimento de novos produtos,
processos e serviços de base tecnológica, servindo ainda como geradores de empregos e
revitalização das regiões em que estão instalados (Chiochetta, 2010). Estes ambientes de
inovação atuam ainda como agentes que reafirmam, desenvolvem e sustentam a
sociedade do conhecimento (Chen & Choi, 2004).
Enquanto AI, promotores de desenvolvimento, de trocas de conhecimento e
fomentadores de processos de elevação da competitividade, entre outros valores, os PCTI
apresentam uma série de características e atributos que justificam o investimento público
e privado em seus financiamentos, além de explicar a atração exercida sobre empresas,
universidades e outras organizações para instalação de e operação em seus domínios, seja
por processos de locação, arrendamento ou outros. Diversos estudos e autores apresentam
algumas dessas características. A capacidade de lançamento de novos produtos de uma
empresa passa pela rede de laços desenvolvida, que abrange relacionamentos, transações
comerciais, acordos de cooperação e outros (Ter Wal & Boschma, 2009). Os PCTI
propiciam estas condições, pois são ambientes que incitam a criação de novas tecnologias
devido à diminuição de custos de transação (Link & Scott, 2007; Layson, Leyden &
Neufeld, 2008) e facilitam a interação entre os agentes envolvidos no ambiente,
resultando em trocas de conhecimento tácito e codificado.
Geenhuizen e Soetanto (2008) apontam outro traço marcante dos PCTI: a presença
do Estado atuando por meio de um conjunto de políticas públicas voltadas à ampliação
do desenvolvimento territorial de atividades econômicas baseadas no conhecimento. Os
autores pontuam ainda outro atributo destes ambientes de inovação: a utilização de
terrenos ociosos por parte das universidades (Geenhuizen & Soetanto, 2008).
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A tabela 2 reúne algumas das características encontradas na literatura.
Características
Promoção do
desenvolvimento
regional
Geração e
transferência de
conhecimento

Tabela 2. Características e atributos dos PCTI
Base teórica
ALBAHARI, CATALANO E LANDONI, 2013; CDTI E
MCTI, 2014; HU, 2013; ANPROTEC, 2016.
ETZKOWITZ, 2009; BOSCHMA, 2005; TER WAL, 2014;
DINIZ, SANTOS E CROCCO, 2006; LA ROVERE; MELO,
2012; LINK; SCOTT, 2006; 2007; LINDELÖF; LÖFSTEN,
2002, 2004.

Criação de empresas
Interações
universidade –
empresa
Interações entre
empresas

LA ROVERE; MELO, 2012; DURÃO ET AL., 2005.
COLOMBO E DELMASTRO, 2002; LOFSTEN E
LINDELOF, 2001.

Geração de empregos

CDTI E MCTI, 2014; FUNDAÇÃO CERTI, 2013; MCTI,
2015; PAVLAKOVICH-KOCHI, 2015.
BOSCHMA, 2005; LUENGO & OBESO, 2012; DÍEZ-VIAL,
MONTORO-SÁNCHEZ, 2016; ETZKOWITZ, 2009.
DINIZ, SANTOS E CROCCO, 2006; LINK E SCOTT, 2007;
LAYSON, LEYDEN E NEUFELD, 2008.

Promoção da
inovação
Redução de custos de
transação

MIAN, 1996; VEDOVELLO, JUDICE, MACULAN, 2006;
CAMPANELLA ET AL., 2014.

Fonte: Elaborado pelo autor

Ademais, parques podem disponibilizar à sociedade e ao seu entorno atividades
de esporte, restaurantes, lojas e atividades de lazer, atividades estas que propiciam
interação entre os atores presentes no ambiente do parque e a sociedade (Campanella et.
al, 2014).
2.6 Modelos de Avaliação de Ambientes de Inovação
2.6.1 O modelo AMIEM
O AMIEM – Amaral’s Model for Innovation Environment Management – é um
modelo de avaliação de ambientes de inovação, desenvolvido pelo professor e
pesquisador da Universidade Federal Fluminense, Marcelo Gonçalves do Amaral. A
ferramenta tem por propósito analisar ambientes de inovação, como incubadoras e
parques tecnológicos, para avaliar a gestão desses empreendimentos.
A ferramenta é fruto inspirada em três modelos de avaliação da gestão de
ambientes de inovação previamente encontrados na literatura. São eles: os 11 Fatores de
Da Poian, Estrategigrama e modelo CERNE (Centro de Referência para Apoio a Novos
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Empreendimentos) (Amaral, 2015). Amaral, ao observar os elementos e resultados da
aplicação dos modelos acima, procedeu à junção de critérios e métodos dos mesmos,
inserindo novos elementos, tendo como resultado o modelo AMIEM. A seguir, faz-se
uma breve descrição sobre os três modelos de avaliação que inspiraram a criação do
AMIEM.
Da pesquisa de diferentes PCTI e incubadoras de empresas na América do Sul e
Europa, Da Poian (2008) elaborou o modelo que consiste em 11 fatores de avaliação da
gestão de ambientes de inovação.
Os onze fatores são assim enumerados:
1)

Tempo de implantação;

2)

Apoio governamental;

3)

Participação da sociedade local;

4)

Envolvimento das universidades e centros de pesquisa;

5)

Apoio das instituições financeiras e de fomento;

6)

Âncoras institucionais e empresariais;

7)

Espaço físico;

8)

Estrutura de gestão;

9)

Liderança;

10)

Divulgação/promoção/animação;

11)

Ambiente de trabalho e qualidade de vida (Da Poian, 2008).

Já o modelo Estrategigrama foi concebido em 2006, por Luis Sanz, ex diretor da
IASP. O método permite entender e comparar as estratégias adotadas em PCTI,
auxiliando no planejamento da gestão e de ações corretivas relacionadas (Sanz, 2006).
A ferramenta é composta por sete eixos de avaliação, descritos a seguir:
1) Localização: analisa a localização geográfica do parque, o nível de
urbanização e outros fatores relacionados;
2) Fonte de tecnologia: mede o fator de criação e utilização de tecnologia e de
conhecimento;
3) Atração de novas empresas: a habilidade de atrair, reter ou desenvolver novas
empresas de base tecnológica;
4) Diversidade de negócios: analisa o grau de especialização x diversificação;
5) Foco de mercado: observa as ações adotadas pelo PCTI para atrair empresas
locais e estrangeiras;
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6) Redes de networking: observa as medidas adotadas para formar parcerias,
alianças e ações colaborativas;
7)

Governança: analisa a estrutura de gestão e participação do PCTI (Sanz,

2006).
Por fim, em adição aos dois modelos de avaliação da gestão de ambientes de
inovação apresentados, utilizados na elaboração do AMIEM, agregou-se o CERNE
(Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos). O CERNE é um modelo
de avaliação, apoio e certificação de ambientes de inovação, visando desenvolver,
fortalecer e expandir estas iniciativas no Brasil. Trata-se de uma metodologia criada em
2009 pela ANPROTEC, em parceria com o SEBRAE que visa promover uma melhoria
nos resultados das incubadoras, por meio de um modelo que possibilite a geração
sistemática de empresas de base inovadora de sucesso (ANPROTEC, 2012), sendo
utilizada também como ferramenta de certificação, por meio da análise e organização de
processos organizacionais, relacionados com níveis de maturidade (Amaral, 2015). A
ferramenta tem como foco o desenvolvimento dos ambientes de inovação (AI), focando
em três aspectos:


Empresa (processos relacionados a criação e desenvolvimento de
empresas, como perfis dos empreendedores, desenvolvimento de produtos
e serviços, acesso a capital e ao mercado;



Processos:

compreende

os

fenômenos

que

transformam

ideias

empreendedores em empreendimentos;


Incubadora: processos relacionados à gestão deste AI, relacionados às
finanças, desenvolvimento de pessoal e o envolvimento da incubadora
com o seu sistema ao redor.

Decorrem destes três aspectos, os quatro níveis de maturidade depreendidos no
CERNE: nível1 (seleção e desenvolvimento da empresa); nível 2 (processos de
amadurecimento e expansão); nível 3 (relações institucionais e desenvolvimento da rede
de colaboração) e nível 4 (operações internacionais, globalização (ápice da maturidade
organizacional no CERNE) (Garcia et. al, 2015).
Como já explicitado, o AMIEM possui inspiração nas três metodologias de
avaliação explanadas acima. Principalmente, como uma evolução dos onze fatores do
modelo de Da Poian (Amaral, 2016). Os sete eixos de análise do Estrategigrama foram
incorporados nos onze fatores de Da Poian, por apresentarem similitudes e sobreposições.
Por fim, a ótica de avaliação do CERNE, ao focar em aspectos internos da gestão dos AI,
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também permite a integração dos seus aspectos e níveis de maturidade com os onze
fatores prescritos por Da Poian.
A aplicação do AMIEM permite uma análise qualitativa e quantitativa. É
qualitativo pois é suportado por estudos de caso, com instrumentos como entrevistas para
a coleta de dados, que podem ser tratados e analisados por análise de conteúdo ou análise
de discurso, entre outros. É também quantitativo, pois permite ainda a coleta de dados via
questionários e surveys. Nestes instrumentos, cada eixo de análise do AMIEM pode ser
pontuado atribuindo-se uma nota de 1 até 4 para os fatores (1= ruim ou sem importância,
2= razoável ou mediano, 3= bom, 4= muito bom ou excelente). Para cada avaliação, o
entrevistado atribui também um peso, segundo o seu juízo de valor. Amaral pontua que
estes pesos são atribuídos em razão de relevância, pressupondo que cada PCTI estudado
possui diferentes níveis de maturidade operacional, arranjos organizacionais distintos,
entre outras questões. Os pesos do modelo vão de 1 a 3 (1= menor importância, 2=
importância mediana e 3= máxima importância), conforme estratégia de cada AI. Para a
avaliação quantitativa do modelo, a soma total dos pesos deve perfazer o total de 25
pontos. Assim, a multiplicação das notas arbitradas com os pesos atribuídos produz
resultados que variam de 25 a 100 pontos. Na leitura do AMIEM, um PCTI que obtenha
avaliação final entre 75 e 100 pontos é considerado como AI de alto grau de maturidade.
Os PCTI na faixa entre 50 e 75 pontos, apresentam um grau intermediário de maturidade.
Já os PCTI que apresentem resultado abaixo de 50 pontos são entendidos como sendo
ambientes de baixa maturidade nos processos e relações de universidade-empresagoverno (Amaral, 2015).
A tabela 3 apresenta a estruturação dos onze fatores de análise do AMIEM, em
comparação com os modelos prévios que serviram de sustentação para a sua elaboração.
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Tabela 3. Comparativo AMIEM x fatores de Da Poian, Estrategigrama e CERNE
AMIEM
Tempo de vida
Apoio governamental
Participação da comunidade
local

Envolvimento de
universidades e centros de
pesquisa
Apoio de instituições
financeiras e de fomento

Presença de lideranças
empresariais e institucionais

Espaço físico e localização
Governança e estrutura da
gestão
Liderança
Divulgação / promoção /
animação
Qualidade de vida e
ambiente

Da Poian
Tempo na
localidade
Apoio
governamental
Participação da
comunidade local

Estrategigrama

Envolvimento de
universidades e
centros de pesquisa
Apoio de
instituições
financeiras e de
fomento
Presença de
empresas e
instituições âncoras

Fonte de tecnologia,
tipos de negócios

Espaço físico
Estrutura da gestão

Localização
Governança

Liderança
Divulgação /
promoção /
animação
Qualidade de vida e
de trabalho

Governança

CERNE

Networking
Foco de mercado,
networking

Responsabilidade
sócio-ambiental,
desenvolvimento de
networking
Relacionamentos
institucionais

Networking

Relacionamentos
institucionais

Força de atração

Desenvolvimento
de networking,
relacionamentos
institucionais
Gestão operacional
e estratégica

Fonte: Adaptação a partir de Amaral, 2015.

O fator “governança” foi inserido na análise do AMIEM, um aspecto que o modelo
de Da Poian não comportava.
Assim, o AMIEM compõe-se em onze elementos, inspirados sobremodo no
modelo desenvolvido por Da Poian (2008) e pode-se entender cada um destes fatores da
forma como apresenta a tabela 4.
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Tabela 4. Fatores AMIEM x Justificativa
Fator AMIEM
1º fator (tempo implantação)

2º fator (apoio governamental)

3º fator (envolvimento da comunidade
local)

4º fator (envolvimento de
universidades e centros de pesquisa)

5º fator (apoio de instituições
financeiras e de fomento)

6º fator (existência de âncoras
empresariais e institucionais)
7º fator (infraestrutura e localização)

8º fator (estrutura de governança e
gestão)

9º fator (liderança)

10º fator
(promoção/divulgação/animação)

11º fator (qualidade de vida)

Justificativa
Maturidade organizacional leva tempo para acontecer. São
necessário tempo para a sedimentação da aprendizagem, bem como
do envolvimento de todos os atores e para a solidificação dos
contratos e apoios financeiros. Nesse sentido, um prazo razoável
para medir a maturidade de um PCTI é a partir de 5 anos de
operação. De outra forma, caso o empreendimento não esteja
retornando bons resultados após os 10 ou 12 anos, pode-se afirmar
que o projeto não possui a confiança dos stakeholders envolvidos.
O apoio de agentes e órgãos públicos é de suma importância par
aos PCTI. Seja na forma de políticas públicas desenvolvidas para
estes ambientes de inovação, seja por outros meios.
A comunidade ao entorno do parque é importante para o
crescimento deste. O envolvimento de empresários locais, da mídia
e de outros atores fortalecem as relações do parque com a sociedade
e potencializam os benefícios gerados pelos parques.
A presença destas organizações junto aos parques é importante para
o desenvolvimento das empresas residentes. Universidades e
instituições de pesquisa contribuem de variadas maneiras, como na
geração de novas empresas de base tecnológica via incubadoras.
O apoio destas instituições é crucial para o planejamento,
construção, desenvolvimento e expansão dos PCTI. Recursos
aportados por estes agentes auxiliam ainda na revitalização dos
arredores dos parques.
A existência de grandes empresas, universidades e centros de
pesquisa gera confiança e credibilidade, atraindo outras
organizações para os PCTI.
A presença e atração de empresas, universidades, centros de
pesquisa e outras organizações e empreendimentos nos parques
depende, entre outros fatores, da região em que é localizado e do
espaço físico e estrutura que oferece aos residentes. Elementos
como transporte, comunicação e áreas verdes de convívio são
pontos fundamentais.
A forma como o parque é administrado, sua estrutura
organizacional, fluxo de processos e tomadas de decisão são fator
crucial para a atração de empresas, aporte de recursos e sucesso do
empreendimento
Apresenta-se como outro ponto importante pois, uma liderança
eficaz e efetiva resulta em gestão de transtornos e conflitos, e busca
novas soluções para processos.
A liderança do parque, na figura do gestor, ou outro, tem papel
importante na divulgação do parque, de suas atividades e serviços.
Destaca-se ainda como promotor das relações e interações entre as
empresas e outros atores do parque.
Este fator também é importante pois um ambiente de trabalho
convidativo e agradável propicia condições para um melhor
desenvolvimento do trabalho e produtividade.

Fonte: Adaptado de Amaral, Magacho & Lima, 2009.

O modelo AMIEM foi aplicado em alguns estudos, no Brasil e no exterior. A
tabela 5 destaca a aplicação da ferramenta de avaliação de gestão em parques tecnológicos
e científicos e em outros ambientes de inovação.
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Tabela 5. Aplicação do Modelo AMIEM
Local
Autor (es) e ano de
aplicação
Parque tecnológico Triângulo
Carolina do Norte,
Amaral, M. G.; Gray, D.
de pesquisa
Estados Unidos.
O. ; Faria, A. F. , 2017.
Centennial Campus –
Carolina do Norte,
Amaral, M. G.; Gray, D.
Universidade do estado da
Estados Unidos.
O. ; Faria, A. F. , 2017.
Carolina do Norte
Parque tecnológico
Rio grande do Sul,
Aviles, N. A. ; Amaral, M.
TECNOPUC
Brasil.
G. ; Ruppenthal, J. E.,
2017.
Parque tecnológico
Rio grande do Sul,
Aviles, N. A. ; Amaral, M.
TECNOSINOS
Brasil.
G. ; Ruppenthal, J. E.,
2017.
Parque tecnológico Zenit
Rio grande do Sul,
Aviles, N. A. ; Amaral, M.
Brasil.
G. ; Ruppenthal, J. E.,
2017.
Parque tecnológico de Santa
Rio grande do Sul,
Aviles, N. A. ; Amaral, M.
Maria
Brasil.
G. ; Ruppenthal, J. E.,
2017.
Parque tecnológico
Rio grande do Sul,
Aviles, N. A. ; Amaral, M.
TECNOUCS
Brasil.
G. ; Ruppenthal, J. E.,
2017.
Centro de Tecnologia da
Brasília, Brasil.
Amaral, 2015.
Universidade de Brasília
Incubadora UFF
Rio de Janeiro, Brasil.
Amaral, 2015.
Parque Tecnológico São José
São Paulo, Brasil.
Amaral, 2015.
dos Campos
Instituto Gênesis – PUC/RJ
Rio de Janeiro, Brasil.
Amaral, 2015.
Incubadora COPPE / UFRJ
Rio de Janeiro, Brasil.
Amaral, 2015.
Ambiente de inovação

Fonte: Elaboração do autor

2.6.2 Resultados de aplicações anteriores do AMIEM:
A pesquisa desenvolvida pelos autores Amaral (2015) evidenciou resultados da
aplicação do modelo em cinco AI: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da
Universidade de Brasília (CDT/UNB), Parque Tecnológico de São José dos Campos,
Incubadora de negócio da Universidade Federal Fluminense, Parque Tecnológico do Rio
de Janeiro e o Instituto Gênesis, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Os resultados apontam uma configuração da abordagem da Hélice Tríplice de
forma mais madura e consistente nos PCTI de São José dos Campos e da CDT/UNB, com
a presença e atuação dos poderes públicos locais. Em relação à participação da
comunidade local, o desempenho dos PCTI mostra-se incipientes. Os relacionamentos se
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dão de forma majoritária em termos de parcerias comerciais e empresariais, com destaque
para o parque de São José.
Quanto ao apoio de agências e organizações de incentivo e fomento, SEBRAE e
FINEP (IG/PUC-RIO, CDT/UNB, Parque UFRJ), FAPESP (Parque São José), BNDES
(CDT/UNB), FAPERJ e PTRJ (Parque UFRJ) são as instituições que apoiaram a criação
e seguem apoiando regularmente o desenvolvimento das atividades destes PCTI, além de
empresas locais como a Embraer e Petrobrás.
Em relação ao quesito promoção/marketing/divulgação, as ações desenvolvidas
nesse sentido pelos PCTI analisado eram inexistentes ou tímidas, com exceção do
CDT/UNB e IG/PUC-RIO, que possuía um setor para tratar do tema. Quanto ao ambiente
de trabalho, a pesquisa aponta que todos os PCTI estudados apresentam ambientes com
boa qualidade de trabalho, com liberdade criativa, abertura à inovação e flexibilidade. A
incubadora da UFF apresentou resultado destoante, devido principalmente às disfunções
burocráticas apontadas pelos entrevistados. Nesse quesito, o CDT/UNB mostrou ser o
PCTI com maior desempenho.
A questão da sustentabilidade/ desenvolvimento sustentável mostrou-se presente
nos discursos dos atores entrevistados, mas na prática não foram encontradas ações que
sustentassem as narrativas, com exceção de reciclagem e adequação do descarte de
resíduos. A pesquisa revelou também que, de modo geral, os PCTI estudados revelam
multiplicidade de relações e de ligações entre as esferas da configuração U-I-G, com
diferentes níveis de maturidade e de sucesso. Apenas a BIUFF apresentou resultados na
aplicação do AMIEM que apontam uma imaturidade à época da pesquisa, com não
alcance de resultados satisfatórios. Já o CDT/UNB foi o PCTI que apresentou maior grau
de maturidade e de desempenho.
O AMIEM foi aplicado também por Aviles, Amaral e Ruppenthal (2017), em
cinco PCTI localizados no estado do Rio Grande do Sul: Parque Tecnológico
TECNOPUC, Parque tecnológico TECNOSINOS, Parque Tecnológico Zenit, Parque
Tecnológico de Santa Maria e Parque Tecnológico TECNOUCS. Quanto ao tempo para
o alcance de nível considerável de maturidade, os PCTI TECNOPUC e TECNOSINOS
estavam em atividade há mais tempo (13 e 7 anos, respectivamente), apresentando
resultados mais maior maturidade. Já os demais encontravam-se em fase de
desenvolvimento, tendo apenas 4, 3 e 1 ano de existência (ZENIT, SANTA MARIA e
TECNOUCS).
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Quanto ao apoio dos poderes públicos, não foi encontrado uma homogeneidade
nos resultados colhidos. O PCTI que apresentou maior desempenho nesse sentido foi o
TECNOSINOS, com atuação da esfera municipal, estadual e federal. Os parques Zenit e
Santa Maria possuem relações estreitas com o governo federal (Zenit) e Municipal (Santa
Maria). O TECNOPUC também apresentava apoio de instituições governamentais. O
único parque que, nesse sentido mostrou-se imaturo foi o TECNOUCS, muito em virtude
de seu pouco tempo de operação. Quanto ao envolvimento da comunidade local, em todos
os PCTI analisados há a ocorrência de eventos, parcerias e atividades envolvendo a
comunidade ao entorno. Em todos os PCTI também existiam vínculos estabelecidos entre
os AI em questão e Universidades e Centros de Pesquisa.
Nos

dois

PCTI

mais

maduros,

encontravam-se

âncoras

institucionais/organizacionais, com a presença de empresas como Dell e HewllettPackard (TECNOPUC), SAP, HCL e AUTOS (TECNOSINOS) e instituições como
UFRGS (Zenit). Nos demais PCTI não foram encontradas a presença de âncoras.
Em relação ao critério espaço físico e localização, os parques possuem, em geral,
espaços adequados com área suficiente para crescimento e expansão. Em relação à
composição da governança, todos os PCTI possuíam configurações bem estruturadas e
ligadas às respectivas universidades. Já em relação ao quesito divulgação e promoção,
todos os PCTI estudados haviam a ocorrência de eventos, palestras e visitações que
envolviam as comunidades locais a interagir com os parques. Por fim, quanto ao ambiente
de trabalho, em todos os parques o resultado deu conta de que há espaço para melhoria e
avanços, com a existência à época de desafios a serem vencidos.
O resultado final demonstrou que o parque de maior maturidade ante à análise do
modelo AMIEM foi o TECNOSINOS, seguido pelo TECNOPUC, enquanto o
TECNOUCS, muito em virtude do seu pouco tempo de vida, foi o parque com menor
pontuação. Outro cenário em que o AMIEM foi aplicado é o da pesquisa realizada por
Amaral e Faria (2017). Os autores utilizaram a ferramenta para analisar a gestão do
Research Triangle Park (RTP) e do Centennial Campus da Universidade do estado da
Carolina do Norte, ambos nos Estados Unidos. Abordando a questão do apoio
governamental, em ambos os PCTI o poder público se mostrava presente, por meio de
financiamento, legislação específica, doação de terrenos, entre outros. Analisando o
quesito participação da comunidade local, no Centennial Campus essa relação é muito
forte, com o AI assumindo uma missão de ser ponte na relação Universidade-IndústriaGoverno. Já no RTP essa relação não é tão estreita como já foi no passado. Tratando da
41

42

proximidade/relacionamento entre PCTI e universidades e centros de pesquisa, no RTP,
no passado, houve maior proximidade e parceria, sobretudo com Universidades como a
Duke University e a UNC Chapel Hill, na época da realização do estudo, já não mais. Por
seu turno, o Centennial Campus já possui estreito relacionamento com a universidade,
tendo inclusive recebido em seu espaço alguns laboratórios e unidades acadêmicas de
universidades.
Tratando-se de fomento e financiamento, as empresas e atividades do Centenial
Campus receberam apoio de diversas fontes. Já no RTP, não há a presença de uma agência
pública de financiamento, mas muitos projetos e organizações foram financiados
publicamente. No quesito âncoras empresariais/institucionais, o PCTI RTP possuía várias
empresas transnacionais como IBM e Cisco, além de três universidades de nível mundial.
O Centenial Campus também apresentava âncoras empresariais, como a ABB, Eastman
e IBM, além do Serviço Nacional de Meteorologia da NOAA, Programa Universitário de
Engenharia Nuclear do US DOE e o Escritório de Diretores de Saúde de Plantas do
USDA-APHIS-PPORQUE.
Ao analisar o critério espaço físico e localização, percebeu-se o RTP contando
com grandes espaços comuns, com áreas verdes e novas iniciativas para aumentar a
interação entre os atores do parque. No Centenial Campus, há um lago e um campo de
golfe. O ambiente é bastante diverso e propício à interação entre educação, lazer,
inovação, pesquisa e negócios.
Quanto ao critério gestão operacional e governança, percebeu-se no RTP uma
estrutura de governança estável, mas desafiador, em virtude do tamanho do parque a da
diversidade de atores. No Centenial Campus e governança foi relatada como bem
desenvolvida. Quanto à questão do marketing/promoção/atração, no RTP havia um
considerável esforço para atrais empresas e apoiar startups. Por sua vez, no Centenial
Campus, haviam também um esforço sério e comprometido para atrair e desenvolver
empresa e empreendimentos.
A avaliação deu conta de que o RTP possuía resultado final de 88 pontos,
mostrando-se um ambiente de inovação bem maduro e consistente, com potencialidades
e realidades ligadas à inovação. O Centenial não ficou muito atrás na avaliação,
apresentando pontuação 84 pontos, revelando ser também um PCTI que colhe frutos da
sua organização.
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3. FORMA DE ANÁLISE E ABORDAGEM DO PROBLEMA
3.1 Procedimentos Metodológicos
Considerando que procedimentos qualitativos são mais aplicados a investigações
interpretativas e críticas (Teixeira, 2003) e que o objeto a ser pesquisado está inserido em
um “universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (Gerhardt & Silveira,
2009), o presente trabalho possui natureza aplicada, abordagem mista (qualitativaquantitativa), também sendo classificada como uma pesquisa descritiva.
A fim de embasar o referencial conceitual/teórico desta pesquisa, foram utilizados
levantamentos bibliográfico e documental. De acordo com Gil (2002), o levantamento
bibliográfico é realizado a partir de materiais já elaborados, como livros, periódicos,
jornais e outros impressos. As bases de busca científica Web of Science (Clarivate
Analytics) e Scopus (Elsevier) foram consultadas para realização do levantamento
bibliográfico eletrônico, sendo empregados na pesquisa por publicações correlatas ao
objeto de estudo as palavras-chave “innovation environment”, “innovation environment
assessment”

“knowledge

society”,

“innovation

management”,

“tech*park”,

“scien*park”, “innovation park”, “researchpark”, “university park”, “management
assessement”, “national innovation system”, “regional innovation system”, “Triple
Helix”, “Quadruple Helix”, “QuintupleHelix”, e seus equivalentes em português. Além
dos artigos encontrados nos periódicos indexados, teses, dissertações e livros encontrados
nas referências bibliográficas dos artigos lidos também foram incluídos no estudo como
fonte de leitura e pesquisa para elaboração.
Quanto ao levantamento documental, foram consultados sites, bibliotecas,
publicações, relatórios técnicos e estudos de instituições públicas e privadas como
ANPROTEC, ABDI, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas
Inovadoras (ANPEI), Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico
(OCDE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Triple Helix Association (THA),
International Association of Science Parks (IASP), Confederação Nacional das Indústrias
(CNI), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Ciência e
Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC),

Fundação Centro Estadual de

Estatísticas e Formação de Servidores do Rio de Janeiro (CEPERJ), entre outros. Este
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tipo de procedimento tem como vantagem, além de outras, ser uma fonte rica e estável de
dados (GIL, 2002).
A pesquisa também será sustentada por um estudo multi casos. De acordo com
Gil (2002), o estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Dessa forma,
essa abordagem leva a implicações tais como (GIL, 2002):


descrever o contexto do fato objeto do estudo;



formular hipóteses;



explicar as variáveis causais de determinado fenômeno.
O estudo de caso é pertinente como estratégia adotada para este projeto, pois ele

examina acontecimentos contemporâneos e faz uso de técnicas como observação e
entrevistas (Yin, 2001).
O estudo de caso que esta pesquisa pretende realizar seguirá o protocolo proposto
por Yin (2001), a fim de aumentar a confiabilidade do estudo: visão geral do projeto de
estudo de caso; procedimento no campo (contato para acesso aos locais de estudo e outras
informações) e guia para relatório do estudo de caso.
Quanto à delimitação, estudo multicasos tratará dos seguintes objetos: PTRJ,
BioRio, SERRATEC, Parque Tecnológico Sul Fluminense (Centro Tecnológico)
(PTSF/CT), Península da Inovação e PTNF, todos situados no estado do Rio de Janeiro.
Os três primeiros ambientes citados são parques em operação, com tempo de existência
considerável. Já os três últimos são parques em fase de projeto e implantação. Estes
parques foram escolhidos a partir dos dados da ANPROTEC e dos projetos aprovados no
Edital 09/2015 da FAPERJ, de apoio aos Parques Tecnológicos do ERJ. Foram também
escolhidos ambientes não cobertos pelo trabalho de SANTOS (2016). Esse autor estudou
incubadoras do ERJ, verificando distinções entre entidades sediadas na região
metropolitana em relação àquelas sediadas no interior. Seu estudo é citado por guardar
relação com a presente pesquisa. Ambos os trabalhos voltaram esforços para analisar AI
do ERJ, traçando uma comparação entre os objetos estudados. Por fim, estes objetos de
pesquisa foram escolhidos levando-se em conta maior facilidade de acesso aos mesmos.
O recorte temporal da pesquisa abrange o período de agosto de 2017 a julho de 2019. O
estudo de múltiplos casos será realizado tendo como ferramenta teórica central o AMIEM.
Segundo Amaral (2015), o AMIEM é uma ferramenta de caráter misto, operacionalizado
em sua face qualitativa via entrevistas, permitindo o tratamento dos dados obtidos por
técnicas de análise de conteúdo ou análise do discurso. Em sua faceta quantitativa, o
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modelo permite uma análise com a realização de comparações de avaliações entre
diferentes objetos, como é o caso do estudo de múltiplos casos, com auxílio de
questionário para obtenção dos dados.
3.2 Coleta e Análise de Dados
A metodologia pretendida para coleta dos dados foi composta pelos instrumentos
pesquisa documental, entrevistas semi-estruturada (roteirizada),

Aplicação de

questionários e observação. Quanto à pesquisa documental, leis, resoluções e decretos no
âmbito da esfera pública (governo), foram levantadas para análise. No âmbito dos agentes
privados, normas, regulamentos, atas, relatórios e estudos foram utilizados no bojo da
pesquisa.
Ainda como instrumento de coleta de dados (primários) entrevistas semi
estruturadas, com perguntas direcionadas para obtenção de dados específicos, e perguntas
abertas, com certo grau de liberdade e até estímulo ao envolvimento dos entrevistados
(Gerhardt & Silveira, 2003) foram realizadas com gestores dos PCTI, empresários e
docentes pertencentes a IES e centros de pesquisa ligados aos PCTI e também com
representantes do poder público. Na tabela 6, encontram-se os dados dos entrevistados,
sem distinção de gênero, para evitar o reconhecimento dos entrevistados. As entrevistas
foram realizadas parte in loco, parte via Skype ou WhatsApp.
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Entrevistado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tabela 6. Relação e dados dos entrevistados
Cargo/função Atuação
PCTI
Gerente
Gestão Parque
PTRJ
Secretário
Poder Público
PTRJ
Estado
Empresário
Empresa residente PTRJ
Professor
UFRJ
PTRJ
Gerente
Gestão Parque
BioRio
Empresário
Empresa residente BioRio
Empresário
Empresa residente BioRio
Gerente
Gestão Parque
SERRATEC
Gerente
Gestão Parque
SERRATEC
Pesquisador
LNCC
SERRATEC
Secretário
Poder Público
SERRATEC
Estado
Assessor
Gestão Parque
PTNF
Coordenador Gestão Parque
PTNF
Diretor
Incubadora
PTNF
Secretário
Poder Público
PTNF
Municipal
Diretor
Gestão Parque
Península de Inovação
Diretor
Gestão Parque
Península de Inovação
Empresário
APL Metal Sul
PTSF/CT
Professor
UBM
PTSF/CT
Coordenador UBM
PTSF/CT
Diretor
FIRJAN
PTSF/CT
Fonte: Elaborado pelo autor.

Em paralelo às entrevistas, foram aplicados junto aos entrevistados um
questionário de ponderação dos fatores do AMIEM, como um outro instrumento utilizado
na coleta de dados. O questionário tem a finalidade de obter opiniões, expectativas entre
outros fatores que podem ser fonte de dados para a pesquisa. Neste instrumento, o
entrevistado avaliará cada um dos onze fatores presentes no modelo AMIEM, pertinentes
ao PCTI em questão.
As perguntas que compõem o roteiro da entrevista e o questionário fazem parte
do AMIEM e estão atreladas a cada um dos onze fatores de avaliação do modelo. Tanto
o questionário quanto o roteiro da entrevista foram testadas e aplicadas anteriormente por
(Amaral, Magacho & Lima, 2009; Amaral, 2015; 2016; Aviles, Amaral & Ruppenathal,
2017), entre outros trabalhos, afirmando assim sua validade científica enquanto
instrumento de coleta de dados. No entanto, a fim de agregar mais informações que
contribuam para o enriquecimento do presente trabalho, dada a sua natureza de estudo de
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múltiplos casos e considerando que os objetos da pesquisa são diferentes entre si (parques
em operação x parques em fase de projeto ou de implantação), e por fim, a fim de permitir
uma base maior para comparação entre os dados, foram incluídas no roteiro das
entrevistas as perguntas abaixo, mais pontuais e específicas, que permitirão a construção
de um descritivo dos PCTI mais detalhados, segundo a tabela 7.

Fatores
AMIEM
1º
1º
4º
6º
7º
7º
10º
11º

Tabela 7. Questões adicionadas ao modelo AMIEM
Perguntas Acrescentadas
Quem foram os atores envolvidos na fundação?
Estes atores aportaram recursos na criação do parque? Em caso positivo,
seria possível informar o montante de contribuição de cada ator?
Existe relação com outros parques ou outros ambientes de inovação?
O parque possui acordos de cooperação e/ou contratos com empresas e
outras instituições?
Qual é a composição da estrutura física do parque (incubadoras,
anfiteatros, laboratórios, etc).
Quais são os serviços e conveniências disponibilizadas às empresas,
centros de pesquisa e laboratórios instalados no parque?
Há a divulgação de serviços oferecidos pelo parque às empresas?
Existem conveniências disponibilizadas às empresas, centros de pesquisa
e laboratórios instalados no parque?
Fonte: Elaborado pelo autor

Todas as perguntas acima guardam relação direta com as demais perguntas e estão
dentro do alcance dos fatores do AMIEM. No que tange ao tratamento e análise de dados,
Teixeira (2010) classifica esta etapa como fase de investigação e explicação quanto aos
resultados obtidos. Esta fase é essencial, pois o resultado da coleta dos dados pode trazer
em si desdobramentos não previstos, de modo que o pesquisador deve interpretar
possíveis dados não cogitados, propondo assim mudanças e reflexões em sua pesquisa
(Kauark et. al, 2010). Marconi e Lakatos (2003) estruturam esta etapa em elaboração dos
dados, para fins de organização, em: seleção, codificação e tabulação, e assim os dados
que serão obtidos na pesquisa serão tratados. Com esta fase vencida, segue-se para a
análise dos dados propriamente dita. O método adotado nesta etapa foi a Análise de
Conteúdo, sem auxílio de softwares específicos.

47

48

A literatura pertinente ao campo da análise de conteúdo é vasta, encontrando-se
nela diversos autores e métodos para a consecução dos objetivos de uma análise
proveitosa e eficiente de dados. Nessa pesquisa de dissertação, os procedimentos de
criação de categorias de análise foram inspirados pelo trabalho de Silva (2012), Silva e
Fossá (2015) e Carlomagno e Rocha (2016).
A proposição de categorias iniciais, foi inspirada por Silva e Fossá (2015),
enquanto as tratativas de elaboração dos códigos e unidades de análise, com a
consequente geração das categorias iniciais seguiram as recomendações presentes na
literatura, conforme organização e apresentação de Carlomagno e Rocha (2016).
A construção das categorias para a realização da análise de conteúdo foi elaborada
a partir da metodologia proposta por Bardin (1977), tendo sido elencadas à priori, tendo
por base o conteúdo das respostas e a percepção do pesquisador sob influência do
referencial teórico estudado. A metodologia prevê uma fase de pré-análise, uma de
exploração do material e outra de interpretação (Bardin, 1997; Fossá, 2003).
Na fase de pré-análise, as ideias iniciais apontadas pelo referencial teórico são
sistematizadas, com base na leitura das transcrições das entrevistas e dos documentos
relacionados ao tema.
Na fase de exploração do material, categorias geradas previamente pelo referencial
teórico são analisadas, permitindo uma comparação com os dados coletados na pesquisa.
O produto dessa etapa são as unidades de registro, que são os parágrafos das entrevistas.
Dos parágrafos, extraem-se palavras-chave, que auxiliam na separação dos parágrafos por
temas e posteriormente, na construção das categorias.
Após o trabalho inicial de pré-análise e de exploração do material, com o texto
recortado em unidades de registro, passa-se à etapa de inferência, em que busca-se o
significado, o sentido das falas dos entrevistados, bem como a possibilidade de outros
sentidos e significados. Com isso, chega-se à terceira fase, de interpretação, que consiste
em o conteúdo implícito e explícito em todo o material produzido com a pesquisa.
A tabela 8 foi elaborada com o propósito de demonstrar as razões que justificam a
criação das categorias da análise, em conformidade com os princípios de inclusão e
exclusão (Krippendorff, 2004).
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Tabela 8. Justificativa da construção das categorias
Categorias
Presença de atores na formação do
parque

Justificativa
Evidencia o esforço dos agentes em despender recursos e
esforços políticos e financeiros para a construção do parque.

Atuação dos atores

Apresenta as contribuições e a dinâmica dos agentes
presentes no PCTI para o desenvolvimento do mesmo.

Contribuição econômica e social

Aponta o impacto do parque no desenvolvimento regional.

Produção técnica e científica

Indica os esforços voltados à produção de artigos, patentes
e de inovação.
Proporciona o conhecimento da vocação do parque e do seu
propósito.
Aponta os elementos presentes no parque, que constituem
seus componentes de operação.
Indicam a estrutura de serviços e facilidades, que auxiliam
as empresas e demais atores presentes. .na consecução dos
seus
objetivos.
Apresenta
a importância e relevância estratégica do parque
para a localidade e região em que está instalado.

Características das empresas
residentes
Estrutura física do parque
Conveniências, serviço, qualidade
de vida
Envolvimento de entes públicos

Colaboração com parques,
universidades e centros de
pesquisa

Evidencia a capacidade de envolvimento, capilaridade e
difusão de conhecimentos e parcerias.

Parcerias com entidades da
sociedade civil/comunidade

Corrobora a tese do impacto social do parque na
localidade/região
e
demonstra
o
nível
de
inclusão/colaboração com a comunidade.

Instituição e/ou organização
âncora

A presença de uma instituição/organização âncora
demonstra uma liderança dessa organização e evidencia
arranjos de colaboração e influências no ambiente de
inovação
local.aponta os desdobramentos da vivência e dos
Esta categoria

Relacionamento intra-parque
Estrutura organizacional
Profissionalização e
aprimoramento

relacionamentos dos atores. Relacionamento dos atores
presentes no parque.
Demonstra
a estrutura da gestão, os processos
organizacionais, estratégicos e de governança.
Esta categoria evidencia os esforços de padronização e
conformidade de procedimentos e de processos.

Esforço de promoção, estratégia
de marketing
Financiamento/Viabilização

Aponta as estratégias de atração de empresas e parceiros.

Sustentabilidade

Elenca as ações de sustentabilidade, voltadas ao
desenvolvimento sustentável, adotadas pelo parque e pelas
organizações nele presentes.

Apresenta as formas de fomento adotadas para o
financiamento e viabilidade das atividades e operação do
parque.

Fonte: Elaboração própria
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A pesquisa poderia valer-se dos onze fatores do AMIEM, para construir as categorias de
análise. Contudo, optou-se por construir as categorias acima para posteriormente vefificar
sua aderência ao modelo.
Por fim, uma interpretação criteriosa e rigorosa, concatenada às teorias elencadas
no estudo, será realizada para contribuir com a discussão e análise dos resultados
observados. A figura 4 sumariza a natureza, características e etapas da pesquisa.
Figura 4. Mapa Síntese dos procedimentos metodológicos

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2 Resultados Esperados
3.1.2 Suposições
A literatura nacional e internacional sobre inovação e desenvolvimento
econômico vem enfatizando o papel dos PCTI como elementos centrais do
desenvolvimento regional, pois o PCTI seria o mais adequado representante das relações
universidade-empresa-governo (Etzkowitz & Zhou, 2018). Entretanto essa suposição é
difícil de ser comprovada numericamente por envolver análises das estatísticas de cálculo
do produto interno. Olhando o Brasil, e mais especificamente o Estado do Rio de Janeiro,
a primeira suposição baseia-se na percepção de que as relações e interações entre os atores
Universidade, setor produtivo e Governo encaram um conjunto de barreiras e dificuldades
nos PCTI, de modo que a produção científica e tecnológica e a criação de produtos e
serviços inovadores nestes ambientes contribui de modo pouco significativo para a
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economia do país e do estado. A identificação dessas barreiras permite o trabalho
contribua para que elas sejam transpostas.
Uma segunda suposição reside na percepção de que a aplicação da ferramenta
AMIEM aos ambientes de inovação alvo deste estudo, demonstrará a sua adequação como
instrumento de avaliação da maturidade (produtividade, desenvolvimento, contribuição)
destes parques, contribuindo para que a ferramenta se consolide ainda mais como modelo
de avaliação da gestão de parques, de modo a difundir a sua utilização por gestores destes
ambientes no Brasil.
A tabela 9 mostra a relação entre os objetivos específicos traçados para este
projeto de pesquisa e os resultados que se esperam obter.
Tabela 9. Relação de objetivos específicos e resultados esperados
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
RESULTADOS ESPERADOS
Elaborar um panorama com histórico,
desenvolvimento e características dos
PCTI do ERJ.
Desenhar a configuração das ligações
entre os atores dos PCTI em estudo,
sob as abordagens da Tríplice,
Quádrupla e Quíntupla Hélice
Aplicar e discutir o AMIEM como
modelo de avaliação e gestão

Obter um
quadro
com
socioeconômicas dos parques.

informações

Construir figuras elucidativas das abordagens
em cada ambiente pesquisado.

Verificar a maturidade das relações entre
universidade-empresas-governo-sociedade
e
percepção da aplicabilidade do AMIEM, além
de possíveis sugestões de incremento no
modelo.

Fonte: Elaboração própria.
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4. APRESENTAÇÃO DOS OBJETOS DE PESQUISA (ESTUDO MULTICASOS)

Neste capítulo são apresentados os objetos da pesquisa - seis parques tecnológicos
localizados no estado do Rio de Janeiro – analisados pelo AMIEM, bem como a situação
do ERJ, no tocante às políticas públicas de inovação e à situação econômico-social do
estado.
Os dados apresentados são secundários, coletados em sites, relatórios e
publicações das instituições pesquisadas e em outras publicações, dissertações e teses.
Alguns parques têm uma apresentação mais detalhada e rica em detalhes, devido a
disponibilidade de informações pertinentes a estes ambientes. Já os parques em fase de
planejamento e/ou implantação, visto não estarem ainda operando, possuem informações
mais restritas. Sendo assim, a apresentação destes ambientes nesta seção mostrar-se-á
reduzida, em contraste com os parques maduros e já instalados.

4.1 Sistema Regional de Inovação do ERJ
4.1.1 Sistema Regional de Inovação do Estado do Rio de Janeiro (SRI)
O Estado do Rio de Janeiro (ERJ) é o quarto menor estado do Brasil em extensão
territorial, ocupando 43.780.172 km², divididos por 91 municípios. Apesar de sua
pequena representação geográfica no mapa nacional, o estado é o 3º mais populoso, com
16.635.996 milhões de habitantes, sendo 74% destes na região metropolitana (IBGE,
2010).
O estado possui o segundo maior Produto Interno Bruto do Brasil, somando 672
bilhões de reais em 2015, o segundo maior PIB do país, atrás apenas de São Paulo
(CEPERJ, 2015). Deste montante, a indústria fluminense representa pouco mais de
R$131 bilhões, ou 11,3% da indústria brasileira (CNI, 2015). Neste quesito, o ERJ ocupa
a 8ª posição no ranking nacional, com contribuição da sua indústria em 23,6% para o PIB
do estado (CNI, 2015).
O quadro 4 apresenta alguns dados econômicos e sociais, sobretudo, da indústria
do ERJ.
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PIB

672 bilhões
*PIB industrial
(131 bilhões)
Exportações
U$21.721.739

Quadro 4. Dados econômicos e sociais do ERJ
População
AnalfaEmpreendedores
economicamente
betismo
ativa
8.100.000
3,2%
1.573.108
Autônomos Empregadores
1.436.058
137.050
Exportações
da Empregos
Empregos
formais
na
indústria
formais
indústria
U$7.494.000
4.908.900
617.979

Empresas

288.000
*Empresas
industriais
(24.978)

Fontes: IBGE, 2010, 2015; CEPERJ,2015; CNI, 2015; MTE, 2016; MDIC, 2016.

O estado possui taxa de 3,2% de analfabetos, considerados os indivíduos acima
de 15 anos de idade, enquanto a do Brasil é de 8,3% (IBGE, 2014). Pouco mais de 48,44%
da população é economicamente ativa (população que está formalmente empregada ou
que busca colocação profissional) (IBGE, 2018). Os empregos formais no ERJ
(4.908.900) se dividem nos setores de serviços (54,2%), comércio (18,5%), seguidas por
indústria (10,2%), construção civil (8,9%), administração pública (6,7%) e agricultura
(1,5%) (IBGE, 2016). Da população de indivíduos ocupados em empregos formais,
617.979 (12,56%) estão na indústria fluminense. O Estado abriga 24.978
estabelecimentos industriais, representando 8,67% das empresas do Estado e 5,1% da
composição das indústrias no Brasil (CNI, 2015).
A indústria do estado do Rio de Janeiro, em 2015 ultrapassou a marca de 7,494
bilhões de dólares em exportações, representando 34,5% das exportações do estado no
período. Nesse sentido, o estado é responsável por 6,9% das exportações de produtos
industrializados do país, despontando como o 5º colocado entre os estados brasileiros
(CNI, 2015).
Ainda de acordo com a Confederação Nacional de Indústria (CNI), (dados de
2015), a indústria do ERJ é diversa. Dentre o conjunto de setores que a compõem, os
setores da construção civil (23,9%), extração de petróleo e gás natural (20,7%), derivados
de petróleo e biocombustíveis (10,9%), serviços industriais de utilidade pública, como
energia elétrica e água e esgoto (9,7%) e atividades de apoio à extração de minerais
(5,6%) têm maior destaque na produção do estado, representando juntos 70,6% de sua
indústria.
O empreendedorismo também tem força no estado. De acordo com a pesquisa
nacional por amostra de domicílios do IBGE, o estado possui 1.573.108 empreendedores.
Entres estes, 1.436.058 se declararam como empreendedores autônomos e 137.050 são
empregadores (IBGE, 2014).
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Outro componente fundamental para o SRI fluminense é a rede de instituições de
ensino, tecnologia e pesquisa. O ERJ conta com 152 instituições dos quais: 19 centros
universitários, 113 faculdades, 1 centro federal de educação tecnológica, 2 institutos
federais de educação, ciência e tecnologia e 17 universidades (MEC, 2018). Das
universidades, destacam-se as públicas estaduais e federais e as privadas Fundação
Getúlio Vargas (FGV), Pontifícia Universidade Católica (PUC) e Instituto Brasileiro de
Mercado de Capitais (IBMEC). O estado conta ainda com a Fundação de Apoio à
Educação Tecnológica (FAETEC), vinculada ao governo estadual, que oferece cursos
técnicos e profissionalizantes, além de cursos de graduação, unidades do Serviço
Nacional da Indústria (SENAI), também com cursos voltados à qualificação técnica e
profissional de mão de obra, além de outras instituições.
Segundo dados do censo da educação superior do Ministério da Educação (MEC),
realizado em 2016), o estado possuía 571.155 matrículas em cursos de ensino superior.
Destas, 149.298 eram na rede pública e 421.857 na rede privada (MEC, 2016).
O estado possui ainda uma vasta rede de programas de pós-graduação, segundo
dados da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
representando 25,40% dos programas de pós-graduação na região sudeste (1.917
programas) e 11,27% do somatório dos programas em todo o país (4.319 programas). A
tabela 10 apresenta os programas de pós-graduação stricto sensu das instituições de
ensino superior no ERJ.
Tabela 10. Programas de Pós-graduação no estado do Rio de Janeiro
Doutorado
Mestrado
Mestrado/Doutorado
Total
profissional
74
15
127
271
487

Mestrado

Fonte: CAPES, 2018.

O poder público enquanto agente fundamental para a desenvoltura de um SRI,
exerce um papel de incentivo e integração, mediante políticas públicas que podem
proporcionar uma alavancagem da produção, da tecnologia e da redução de custos de
transação nas operações e processos (Lundvall, Johnson, Andersen et. al, 2002). Por meio
de sua atuação e influência, o ERJ viabiliza investimentos, sobretudo os voltados à
infraestrutura de apoio ao setor privado.
O Estado possui órgãos oficiais de fomento e incentivo à inovação e tecnologia,
entre eles a Fundação de Apoio á Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ) e a Agência
estadual de Inovação (AGERIO). São também órgãos e instituições que desenvolvem o
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fomento, incentivo, promoção e integração de tecnologia e inovação no estado, a Rede de
incubadoras situadas no estado do Rio de Janeiro (REINC); a Rede de Tecnologia e
inovação do Estado (REDETEC); a NITRIO, o SENAI e o SEBRAE por meio do seu
apoio ao empreendedorismo, entre outros agentes.
A REINC é uma rede de agentes promotores de empreendimentos inovadores
situados no estado do rio de janeiro. Está ligada à REDETEC e tem como objetivo
“congregar as entidades promotoras do empreendedorismo de alto impacto do Rio de
Janeiro para integrar seus atores, apoiar a criação de melhores ambientes de negócios,
alavancar a economia fluminense e trazer impacto positivo para a sociedade (REINC,
2018)”. A REDETEC é uma associação sem fins lucrativos que objetiva estimular e
apoiar os vários segmentos da sociedade, entre agentes públicos e privados, nas
atividades, ações e iniciativas que promovam a pesquisa, o desenvolvimento de inovações
tecnológicas, científicas e culturais realizadas no estado do Rio de Janeiro e no Brasil
(REDETEC, 2018). A associação reúne 53 universidades, centros de pesquisa e
instituições de fomento do estado, além de parques tecnológicos, fomentados e apoiados
pelos governos estadual, municipal do Rio de Janeiro, FINEP, FAPERJ e SEBRAE.
Outra organização que atua no SRI do estado é o Núcleo de Inovação Tecnológica
dos Institutos do MCTIC sediados no Rio de Janeiro (NITRIO). O NITRIO é uma
iniciativa criada em 2007 atuante na cadeia da inovação tecnológica que engloba os
núcleos de inovação tecnológicas do ERJ, subordinado ao MCTIC. A instituição exerce
atividades de gestão de propriedade intelectual, intermediação de cooperações entre
empresas e transferência de tecnologia dos centros e laboratórios de pesquisa associados,
entre eles o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), Instituto de Matemática Aplicada
(IMPA) e o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC).
O governo do Estado possui ainda um outro braço de atuação na coordenação de
políticas e incentivos ao desenvolvimento da indústria no seu território. Trata-se da
Companhia de Desenvolvimento Industrial (CODIN), que é organizada como uma
empresa pública administrada pelo governo estadual. Foi criada em 1967 com o propósito
de criar e atrair indústrias para o ERJ. Passou por reformulação na década de 80 e em
2007 foi reestruturada, passando a atuar na atração de investimentos e no suporte a novos
negócios (RIO DE JANEIRO, 2017).
O estado possui uma legislação especificamente voltada à temática de inovação e
tecnologia, conforme apresentado na tabela 11.
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Tabela 11. Legislação estadual de apoio à inovação e à pesquisa científica e tecnológica
Ato
Assunto
Data
Lei ordinária
Institui o Programa Especial Pró-Ciência e Pró- 13/12/1983
696
Técnica.
Lei ordinária
Estabelece prazo especial de pagamento do Imposto 28/12/1984
827
sobre Circulação de Mercadorias - ICM, cria o Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
Lei ordinária
Dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 12/04/1988
1.288
Tecnológico, criado pela Lei nº. 827/84, autoriza a
criação da Empresa Fluminense de Tecnologia –
FLUTEC.
Decreto 24.148
Dispõe sobre a transferência da gestão do Fundo de 18/03/1998
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC.
Decreto 25.206
Dispõe sobre a transferência da gestão do Fundo de 05/03/1999
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – FATEC
Decreto 32.186
Institui o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e 13/11/2002
Inovação
Decreto 32.766
Altera a redação do Decreto nº. 32.716, de 30 de 11/02/2003
janeiro de 2003 que instituiu o Novo Modelo de
Gestão da Tecnologia da Informação no Estado do Rio
de Janeiro e dá outras providências.
Lei ordinária
Institui o Programa de Desenvolvimento do Setor da 29/09/2003
4.176
Tecnologia da Informação no Estado do Rio de
Janeiro - RIOINFO.
Lei ordinária
Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 29/12/2008
5.361
científica e tecnológica no ambiente produtivo no
âmbito do estado do rio de janeiro, e dá outras
providências.
Decreto 42.302
Regulamenta a lei nº. 5.361, de 29 de dezembro de 12/02/2010
2008, que dispõe sobre incentivos à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro
Fonte: FAPERJ, 2018.

Entre as leis e decretos acima, destacam-se a Lei ordinária nº 5.361/2008 e o
Decreto nº 43.302/2010. A referida lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à
pesquisa no ERJ, “visando a capacitação e autonomia tecnológica, ao desenvolvimento
industrial e às inovações de inclusão social do estado do Rio de Janeiro” (RIO DE
JANEIRO, 2008). Uma entre as diversas medidas da lei é a autorização à FAPERJ para
compor minoritariamente o capital de empresas privadas de propósito específico,
voltadas ao desenvolvimento de projetos de cunho científico e/ou tecnológico, com o
objetivo de obter produtos de inovação, em compensação ao fomento fornecido pela
fundação. Outra importante medida foi o estabelecimento de cooperação entre empresas
para

o

desenvolvimento

de

produtos

e

processos

inovadores;

constituição de parcerias estratégicas envolvendo empresas e organizações de direito
56

57

privado localizadas no estado, voltadas para as atividades de pesquisa e
desenvolvimento

de

produtos

e

processos

inovadores;

geração e consolidação de incubadoras, de empresas de base tecnológica e de
empreendimentos inovadores; criação, implantação sedimentação de parques
tecnológicos, entre outros objetivos (RIO DE JANEIRO, 2008). O decreto 43.302/2010
por sua vez regulamenta a lei ordinária 5.361/2008.
Além da legislação de incentivo à pesquisa científica, para a inovação e
desenvolvimento tecnológico, o estado possui um arcabouço legal que pretende
estimular o desenvolvimento industrial, comercial e econômico, com medidas de
renúncia fiscal e incentivos, entre outras. A tabela 12 relaciona as leis promulgadas pelo
estado nesse sentido, nos últimos 10 anos.

57

58

Tabela 12. Leis de incentivo fiscal e tributário do ERJ período 2007 a 2017
Ato
Decreto nº 40.942/2007

Decreto nº 42.683/2010

Decreto nº 42.771/2010

Decreto nº 43.512/2012

Decreto nº 43.879/2012

Decreto nº 44.684/2014

Assunto
Aprova o enquadramento da empresa
Pizzicarolo Indústria e Comércio de Alimentos
Ltda. no Programa Básico de Fomento à
Atividade Indústrial no Estado do Rio de
Janeiro – RIO INDÚSTRIA, instituído pelo
Decreto 2493/1998 e suas posteriores
alterações, para utilizar os recursos do
FUNDES, para a implementação do projeto de
expansão da atividade industrial da empresa. E
concede diferimento
Sociedade Michelin de Participações Indústria
e Comércio Ltda.- aprova o enquadramento da
empresa sociedade Michelin de Participações
Indústria e Comércio Ltda. no Programa de
Atração de Investimentos Estruturantes RIOINVEST, instituído pelo Decreto nº
23012/1997, para utilizar os recursos do
FUNDES.
Dispõe sobre o aproveitamento de créditos na
hipótese que especifica e dá outras
providências.
Regulamenta da Lei nº 4534/2005, que instituiu
o Fundo de Recuperação Econômica dos
Municípios Fluminenses - FREMF, disposto
através do Decreto nº 38787/2006
Aprova o enquadramento da empresa
GERDAU AÇOS LONGOS S/A, inscrita no
CNPJ nº 07.358.761/0001-69 no Programa de
Atração de Investimentos Estruturantes RIOINVEST, instituído pelo Decreto nº
23012/1997, para FUNDES, na ampliação da
capacidade de produção da citada empresa, no
seu estabelecimento matriz, com inscrição
estadual
nº
82.310.797,
nos
seus
estabelecimentos filiais com inscrições
estaduais nº 85.890.859 e nº 79.563.544
Dispõe sobre programa básico de fomento à
atividade industrial do Estado do Rio de Janeiro
- Novo Rio indústria em substituição ao Rio
Indústria.

Data
14/09/2007

5/11/2011

30/12/2010

12/03/2012

11/10/2012

27/03/2014

Fonte: Legisweb, 2018.

Os atos normativos, apresentados na tabela 12, fazem parte de medidas
capitaneadas pelo estado do Rio de Janeiro a fim de atrair investimentos e desenvolver o
parque industrial e a geração de empregos, entre outros impactos sociais e econômicos.
Nos decretos, o Poder público estadual, com aval do Legislativo, exerce renúncias fiscais,
concedendo benefícios de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
O fundo de desenvolvimento econômico e social (FUNDES), criado pelo decreto-lei nº 8
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de março de 1975 para financiar programas e projetos prioritários em setores estratégicos
para o desenvolvimento econômico e social do estado (RIO DE JANEIRO, 1975). Desse
fundo

decorre

o

Programa

de

Atração

de

Estruturantes (RIOINVEST). O programa foi criado pelo Decreto nº 23.012/1997 com a
finalidade de permitir que os órgãos estaduais competentes pudessem proporcionar maior
agilidade competência na atração de investimentos industriais para o Estado (RIO DE
JANEIRO, 1997). O decreto previu a possibilidade de enquadramento de empresas no
âmbito do programa, nas modalidades abaixo, entre outras listadas na peça legal.
I. financiamento da aquisição do terreno e realização das obras de infraestrutura necessárias à implantação do empreendimento, em condições
a serem expressamente estabelecidas, em cada caso, entre o Estado e a
financiada;
II. viabilização da participação do Estado, diretamente ou mediante
entidade de sua administração indireta, no capital das empresas;
III. concessão de financiamento para investimento em ativo fixo ou para
expansão de capital de giro, em condições a serem expressamente
estabelecidas, em cada caso, entre o Estado do Rio de Janeiro e
financiada (RIO DE JANEIRO, 1997).

4.1.2 Regiões administrativas ERJ
Os PCTI estudados na presente pesquisa pertencem à quatros regiões
administrativas do ERJ: região metropolitana, região do norte fluminense, região serrana
e região sul fluminense. Os tópicos abaixo discorrem um pouco sobre estas regiões,
buscando fornecer um panorama sobre as mesmas.
A região metropolitana engloba 21 municípios1, cobrindo uma área de mais de
6.700 km². A região concentra cerca de 11,83 milhões de habitantes e um PIB de 324
bilhões reais.
Com uma economia dinâmica e diversa, incluindo setores da indústria do petróleo,
naval, biotecnologia, criativa, de serviços, entre outros, a região metropolitana se
apresenta como o segundo maior polo industrial do país (Sobral, 2012; Britto et. al, 2015).
A região, que conta com um grande quantitativo de municípios, demonstra
heterogeneidade quanto à configuração do setor produtivo, vocações e indicadores sociais
e econômicos. A cidade do Rio de Janeiro se sobressai bastante nesse cenário, com sua
1

Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita,
Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica,
Tanguá, Itaguaí, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu
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forte vocação turística, industrial e financeira, a cidade destaca-se fortemente das demais
que compõem a região, elevando os índices sociais e econômicos não só da região, mas
no ERJ. A tabela 13 fornece alguns dados sobre a região.

Tabela 13. Dados gerais região metropolitana ERJ
Municípios

Área

População
(2010)

PIB
(2012)

Empregos
(2014)

Estabelecimentos
(2014)

21

6.722
km²

11, 83 mi

R$324,75
bi

3.594.439

200.865

Participação
(%) no ERJ

15,38%

74%

64%

77,4%

69,7%

Fonte: Santos, 2016.

A região serrana, composta por 14 municípios2, possui um polo têxtil e cervejeiro
e, sendo um destino turístico procurado por turistas do ERJ e de outros estados. É maior
(em área) que a região metropolitana, cobrindo mais de 6.900 km² do estado. Região de
clima ameno, é propício para atividades intelectuais e para o desenvolvimento de
atividades inovadoras. Na composição de sua indústria estão presentes os setores têxtil,
de vestuário, cervejeiro, metal mecânico, entre outros. A região possui um polo de
tecnologia, com destaque para o Laboratório Nacional de Computação Científica
(LNCC), instituição de pesquisa e inovação ligada ao MCTIC. Outra observação
pertinente a respeito da região diz respeito do seu peso histórico, dada a presença no
passado da família imperial brasileira na região, possuindo residência de verão na cidade
de Petrópolis.
Das 14 cidades que compõem a região, as mais proeminentes são Petrópolis,
Teresópolis e Nova Friburgo, que juntas concentram 676.637 habitantes e um PIB de
mais de 20.6 milhões. Na tabela 14, dados gerais sobre a região são apresentados.

2

Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa
Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e
Trajano de Moraes.
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Tabela 14. Dados gerais região serrana ERJ
Municípios

Área

População
(2010)

PIB (2012)

Empregos Estabelecimentos
(2014)
(2014)

14

6938
km²

805 mil

R$ 18,4 bi

197.489

21.321

Participação
(%) no ERJ

15,87%

5%

3,6%

4,2%

7,4%

Fonte: Santos, 2016.

Quanto à região Sul Fluminense, são também 14 cidades3, espalhadas por 7.932
km². Mais de 1 milhão de pessoas habitam a região, tornando-a a segunda mais populosa
do ERJ. A região é também a terceira mais produtiva, em termos de PIB e também a
terceira com maior número de estabelecimentos registrados.
A economia regional é diversa, perpassando desde o setor agroindustrial, até o
setor metal mecânico. A indústria metalúrgica é forte, principalmente devido à
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), entre outras empresas, mas possui destaque
também o setor automotivo. A presença de fábricas das montadoras Nissan, Man Latin
America, PSA Peugeot Citroen e Land Rover configura um cluster automotivo, que
somado à industrial metal mecânica, compõem o quadro dinâmico e diverso da indústria
regional.
A região possui uma rede de IES vasta, com a presença de uma academia militar
(AMAN), de oito universidades privadas (UNIFOA, USS, UBM, FAA, FASF, UGB e
AEDB) e quatro públicas (UERJ, UFF, FAETEC e IFRJ).
O turismo é outra vocação da região. O caminho do ouro, trecho da estrada real,
percurso construído por escravos e utilizado para escoamento de ouro e pedras preciosas,
tem seu destino final em Paraty. Cidades como Vassouras, Valença, Rio das Flores, Barra
do Piraí e Piraí pertencem ao conjunto de cidades que formam o vale do café,
denominação turística conferida à região, devido ao seu passado de grande cultivador e
exportador do grão para o Brasil e mundo.
A região, por estar localizada no entroncamento rodoviário que liga Rio de
Janeiro, São Paulo e o estado de Minas Gerais, é favorecida geograficamente, facilitando

3

Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis,
Resende, Rio das Flores, Rio Claro, Valença, Volta Redonda.
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o rápido acesso à região e o escoamento da sua produção. Alguns dados sobre a região
são disponibilizados na tabela 15.
Tabela 15. Dados gerais região Sul Fluminense
Municípios

Área

População
(2010)

PIB (2012)

Empregos
(2014)

Estabelecimentos
(2014)

12

7.932
km²

1,06 mi

R$ 38,05 bi

273.009

20.492

Participação
(%) no ERJ

18,15%

6,6%

7,54%

5,8%

7,11%

Fonte: Santos, 2016.

Já a região do Norte Fluminense é composta por nove municípios4, dispostos em
uma área de mais de 9.700 km². Posssui uma relação PIB / habitantes bastante superior à
região metropolitana R$84.894,11 região norte fluminense e R$27.451,39 região
metropolitana). Essa pujança econômica deve-se em maior parte à exploração de petróleo
e gás na região. Porém, setores como o alimentício e de bebidas, metal mecânico e
farmacêutico também são importantes.
A queda dos royalties advindos da exploração do petróleo, item de elevado vulto
e importância na maioria das cidades norte fluminenses apresenta um desafio para as
administrações públicas municipais. Frente a essa questão, a cidade de Campos tem
procurado alternativas que visem ao desenvolvimento economico da cidade, por meio do
incentivo à inovação.
Tabela 16. Dados gerais região Norte Fluminense
Municípios

Área

População
(2010)

PIB (2012)

Empregos
(2014)

Estabelecimentos
(2014)

9

9.741
km²

850 mil

R$ 72,16 bi

280.784

16.654

Participação
(%) no ERJ

22,3%

5,3%

14,03%

6,05%

5,78%

Fonte: Santos, 2016.

4

Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São
Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.
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4.2 Parque Tecnológico do Rio de Janeiro
O PTRJ é um AI que opera sem personalidade jurídica, sendo ligado e apoiado
pela Fundação COPPETEC, fundação pertencente ao Instituto Luiz Alberto Coimbra de
pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(COPPE/UFRJ). Foi eleito em 2013 o melhor parque tecnológico do Brasil (PARQUE
TECNOLÓGICO DO RIO DE JANEIRO, 2019). Situado na cidade do Rio de Janeiro,
ocupa área de 350 mil metros quadrados na Ilha da Cidade Universitária. O espaço físico
destinado ao parque foi projetado para comportar mais de duzentas empresas e gerar mais
de quatro mil empregos qualificados. A UFRJ atua como anfitriã, sendo uma das maiores
universidades do país, com 527 cursos de graduação e pós-graduação e mais de sessenta
mil alunos. A universidade figura entre as melhores do país nos rankings de produção
científica e outros índices relevantes. O PTRJ é gerido conforme a estrutura
organizacional descria na figura 5.
Figura 5. Organograma Parque Tecnológico do Rio de Janeiro

Fonte: Parque Tecnológico do Rio de Janeiro – Relatório de Sustentabilidade, 2017.

O parque foi lançado em 2003, com a inauguração do Laboratório de Tecnologia
Oceânica da COPPE, o Tanque Oceânico. No entanto, seu projeto foi planejado na década
de 90, com criação aprovada pelo Conselho Universitário da UFRJ em 1997. Trata-se de
um empreendimento de múltiplo enfoque: tecnologia da informação, petróleo e meio
ambiente (Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, 2016).
O parque levou 3 anos para começar a solidificar seu crescimento: a partir de 2006,
com a descoberta das jazidas de petróleo no pré-sal, ocorre a ampliação do CENPES,
conhecido por novo CENPES, e publicação de editais de fomento e recursos para
instalação de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas. Neste período o parque
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foi beneficiado com investimentos em empresas e em centros de pesquisas como
resultado da criação da Lei do Petróleo, lei esta que determinava o investimento de ao
menos 1% da receita bruta gerada nos campos de petróleo (FERNANDES et. al, 2017).
Fruto de esforços do governo federal, estadual, municipal e de instituições de
fomento e de apoio à pesquisa, o parque conta com 71 instituições entre centros de
pesquisa, laboratórios, empresas de pequeno, médio e grande porte e incubadora de
empresas. Empresas multinacionais mantêm centros de pesquisa no parque, como:
Halliburton, Tenaris Confab, Baker Hughes, FMC, Schlumberger, Chemtech (empresa
da Siemens), General Eletric (GE), BG E&P BRASIL, EMC² e Geo Radar. A COPPE
mantém no parque os seguintes laboratórios especializados: Laboratório de Tecnologia
Oceânica (LabOceano); Neo, voltado a testes de dutos utilizados na área petrolífera; o
Nutre voltado para recuperação de ecossistemas, o Centro de Excelência em Gás natural
(CEGN), o Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia (LAMCE) da área
de pesquisas, formulação e desenvolvimento de métodos numéricos em Mecânica
Computacional. Estão instalados também no entorno do parque os centros de pesquisa:
Centro de Pesquisa como o Centro de Pesquisas da Petrobrás (CENPES), o Centro de
Pesquisas do Sistema Eletrobrás (CEPEL), o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM),
o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), instituto de pesquisa vinculado ao Conselho
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Figura 6. Vista aérea do Parque Tecnológico do Rio de Janeiro

Fonte: Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, 2016.
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Fonte de fomento e estímulo à inovação, o parque gera empregos altamente
qualificados, oportunizando trabalho e renda para profissionais mestres e doutores, além
de profissionais graduados. O impacto financeiro da atuação do parque também é
significativo. Além da renda gerada pelo parque, via concessão da utilização de terrenos,
as atividades desenvolvidas pelas empresas geraram milhões em impostos para os cofres
públicos. O desenvolvimento de inovação também é pujante, com mais de 130 depósitos
de propriedade intelectual registrados. O quadro 5 apresenta alguns indicadores do
parque.
Área total
(mil mt²)
350

Quadro 5. Dados gerais do PTRJ (acumulado 2003 a 2017)
Empresas instaladas
Investimento
Receita
Impostos
aferida
gerados
Grandes Pequenas Incubadas (milhões R$)
(milhões R$) (milhões R$)
e Médias
15
10
36
900
31
30

Empregos

938

Fonte: Adaptado de Parque Tecnológico UFRJ – Relatório de Sustentabilidade, 2017.

O parque conta ainda com 10 laboratórios de pesquisa, como o Lab Oceano, que
desenvolve pesquisas para a Petrobrás e uma incubadora de empresas. Passaram pela
incubadora e tornaram-se empresas graduadas mais de 100 empresas, gerando 1380
empregos (PARQUE TECNOLÓGICO DO RIO DE JANEIRO, 2019). Da inauguração
em 2003 até 2016, 112 registros de patentes foram depositados por empresas, centros de
pesquisa e laboratórios instalados no parque. Além disso, o parque investiu R$
1.300.000,00 em projetos patrocinados no período. O parque possui ainda convênios e
parcerias com outros parques tecnológicos, como o Parque Científico e Tecnológico da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (TECNOPUC), Porto Digital e o
Parque Científico da Universidade de Tsinghua, na China (TUSPARK).
O parque possui um sistema de governança composto por:
- Regulamento aprovado pelo Conselho Universitário da UFRJ;
- Comitê Gestor de articulações da UFRJ;
- Comitê Consultivo de arquitetura e urbanismo;
- Regulamento de uso e ocupação do solo;
- Regulamento operacional;
- Plano estratégico do parque;
- Editais de seleção pública;
- Contratos;
- Política de sustentabilidade do parque;
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- Política de apoio e patrocínio.
O parque realiza ainda eventos, atividades e projetos sociais, culturais e
ambientais, como o Programa Parque Verde, que culminou no plantio de mudas de
árvores e distribuição de sementes, inauguração da horta comunitária entre outras ações;
Galeria curto circuito de arte pública, projeto em parceria com a Escola de Belas Artes e
com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (ambos da UFRJ), que levou ao ambiente
do parque exposições de artistas nacionais e internacionais; feira gastronômica e cultural,
em colaboração com o curso de Gastronomia da UFRJ; Programa Parque Sangue Bom,
de estímulo à doação de sangue; Programa Trajetória X, que promove encontros e debates
a respeito do universo feminino, entre outros (PARQUE TECNOLÓGICO DO RIO DE
JANEIRO, 2017).
O parque da UFRJ disponibiliza diversos serviços, benefícios e conveniências
para as empresas e instituições instaladas, conforme aponta o quadro 6.
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Quadro 6. Serviços disponibilizados pelo PTRJ
Serviços de
interação
Universidadeempresa
Promoção da
interação entre as
empresas
residentes do
Parque com
unidades/ grupos
de pesquisa da
UFRJ;
•Estabelecimento
de canais diretos
e contínuos para a
promoção da
cooperação
universidadeempresa.
Articulação com
iniciativas
empreendedorasd
e alunos da UFRJ
(Hub de
inovação da
UFRJ);

Serviços de
interação
Interempresarial

Suporte à gestão

Promoção da
aproximação entre
as empresas do
Parque e
Incubadora;
Realização de
eventos para
promover o
networking entre as
empresas residentes

Acompanhamento
na gestão de
pequenas e médias
empresas instaladas
no Parque;
Realização de
workshops, reuniões
para relacionamento
e networking para as
empresas residentes,
principalmente as de
menor porte e em
estágio inicial de
atuação;
Acompanhamento
na gestão de
portfólios de
projetos de P&D,
dos centros de
pesquisa instalados.

Intermediação de contratos

Segurança e
manutenção

Assessoria de imprensa,
marketing e
Responsabilidade Social

Mediação de contatos entre Segurança
Apoio às ações de
as empresas e as fundações
patrimonial das
assessoria de imprensa,
universitárias da UFRJ
áreas comuns;
aplicação de networking e
(COPPETEC) para
divulgação das empresas
Conservação e
estabelecimento de contratos manutenção do
residentes do Parque e da
de cooperação;
Incubadora;
paisagismo,
Apoio na interlocução com reforma, plantio e Apoio e disseminação da
órgãos de fomento à
gestão do projeto
responsabilidade social e
pesquisa e inovação,
das áreas comuns; sustentabilidade no ambiente
investidores e demais
do Parque, bem como apoio
Gestão
parceiros estratégicos;
às ações conjuntas de
operacional das
Elaboração, análise e/ou
sustentabilidade corporativa
áreas comuns do
aprovação dos projetos
e responsabilidade social,
Parque: redes de
arquitetônicos e projeto
projetos de mobilidade;
água, esgoto,
urbanístico, paisagístico e de elétrica,
programas de voluntariado;
engenharia do Parque;
telecomunicações, projetos de educação
ambiental, relacionamento
Suporte para a execução da manutenção da
com as comunidades do
política de patrocínio da
iluminação
empresa junto aos públicos
pública das vias e entorno e demais públicos de
interesse;
de interesse da UFRJ, apoio
praças, coleta
à criação e organização de
diária de resíduos Gestão de imagem, apoio e
consultoria para mídias
projetos e pro - dutos
e controle de
digitais para pequenas e
artístico-culturais de
manifestos;
medias empresas.
interesse da empresa.
Fonte: Tabulação própria a partir de Parque Tecnológico UFRJ – Relatório de Sustentabilidade, 2017.

Conveniência

Restaurante;
Auditório para
realização de
eventos com
capacidade para 70
pessoas;
Espaço para
coworking.
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O parque tecnológico do Rio de Janeiro obtém seu sustento e financiamento por meio
de cessão de uso de prédios compartilhados, taxas de serviços dos prédios compartilhados, taxa
de serviços de terreno e fomento.
O total de receitas auferido no ano de 2017 (R$10.490.559,63) foi dividido, em quatro
formas de arrecadação, conforme indicado na tabela 17.
Tabela 17. Fontes de receitas PTRJ
Formas de arrecadação
Cessão de uso de prédios compartilhados
Taxas de serviços dos prédios
compartilhados
Taxa de serviços de terrenos
Fomento (FINEP)
Total

Valor
R$727.841,65
R$960.096,12
R$8.293.818,89
R$508.802,97
R$10.490.559,63

Fonte: Adaptado de Parque Tecnológico UFRJ – Relatório de Sustentabilidade, 2017.

4.2 Parque Tecnológico Biorio
O parque BioRio é um AI existente sob a forma de fundação, focado em biotecnologia
industrial e ambiental, criado em 29 de fevereiro de 1988, fruto de esforços conjuntos dos
governos federal, estadual e municipal, juntamente com órgãos de fomento como o SEBRAERJ. Estiveram presentes na fundação do parque as organizações Financiadoras de estudos e
Projetos (FINEP), Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ), Associação Brasileira de empresas
de Biotecnologia (ABRABI), Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN),
Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). O parque recebeu aporte de aproximadamente R$1.120.000 das
agências de fomento presentes em sua fundação, para o início de suas atividades. No ato da
criação do AI, a Prefeitura Local ainda se comprometeu a aportar o equivalente a
R$1.040.000,00 (Cabral & Dahab, 1998). O parque Tecnológico BioRio é o primeiro voltado
à biotecnologia na América Latina. É especializado no fomento e incentivo ao
empreendedorismo de biotecnologia e biodiversidade, abriga mais de 30 empresas e é parceira
de mais de 200 instituições nacionais e internacionais. Localizado em terreno da UFRJ, na
cidade do Rio de Janeiro, ocupa uma área de 120 mil m², tendo recebido concessão de uso de
um terreno de 207 mil muito². Tem por objetivo promover o desenvolvimento integrado da
Biotecnologia e de setores correlatos. Sua estrutura é assim constituída: Unidade Central de
Apoio, que oferece serviços de administração de projetos, importações para pesquisa,
desenvolvimento de negócios, núcleo de inteligência competitiva, consultoria e treinamento;
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Incubadora de Empresas: Área com espaços individualizados destinados a abrigar empresas de
Biotecnologia e áreas afins por períodos de até cinco anos; Lotes Industriais: Área urbanizada
destinada ao estabelecimento de divisões de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e produção
de empresas atuantes em Biotecnologia e áreas afins (Chevallier et. al, 2015).O parque possui
ainda dois anfiteatros, com capacidade para receber 45 e 100 pessoas. A tabela 18 mostra o
caminho que o parque percorreu até sua inauguração.
Tab 18. Cronologia Eventos Formação Parque BioRio
Data

Evento

1986 Formalização do protocolo de intenções para a instalação do Pólo de Biotecnologia do
Rio de Janeiro, com anuência e incentivo do MCTIC e da Prefeitura Municipal.
1987 Conclusão da elaboração do Plano de implantação do Pólo.
1988 Criação da BioRio, fundação de direito privado sem fins lucrativos, constituída pelas
organizações: FINEP, CNPQ, FIRJAN, ACRJ, ABRAPI, FLUPEME, e Associações de
classe do estado do Rio de Janeiro.
1988 Celebração de convênio de concessão de uso de um terreno por parte da UFRJ, para
instalação do parque tecnológico BioRio, pelo prazo de 30 anos com previsão de
renovação.
1989 Transferência da sede da fundação BioRio do prédio do Instituto de BioFísica da UFRJ
para uma área reservada no campus da universidade.
1990 A incubadora de empresas do Parque Tecnológico BioRio recebe sua primeira empresa,
a WL imunoquímica, empresa atuante ao ramo de saúde.
1997 O parque recebe a primeira empresa a se instalar em lote industrial, a Ambio Engenharia.
Fonte: Cabral & Dahab, 1998.

Em 1988, ano da criação e início do parque, sua governança era estruturada com a
presença dos atores elencados na tabela 19.
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Tabela 19. Composição Conselho Administrativo BioRio em 1988
Organizações Públicas
Organizações Privadas
Ministério da Ciência e Tecnologia
ABRABI
Governo do estado do Rio de Janeiro
FIRJAN
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro ACRJ
FINEP
FLUPEME (Associação Fluminense das Micro,
pequenas e médias empresas)
CNPQ
BNDES
UFRJ
FIOCRUZ
Fonte: Cabral e Dahab, 1988.

A Fundação BioRio, gestora do parque, possui a seguinte estrutura de gestão: conselho
deliberativo, conselho curador e diretoria. O conselho deliberativo atualmente é composto por
doze membros, além do presidente da FBR, com mandatos de quatro anos. O conselho curador
por sua vez, é composto por três membros indicados pelo conselho deliberativo, além do
presidente da fundação. Já a diretoria é composta pelo presidente da fundação, por seu vice e
por um secretário geral. Todos também possuem mandatos de quatro anos.
Quadro 7. Dados gerais Parque BioRio

Empresas instaladas
Área
Incubadora Galpão
Lotes
total
Condominal Industriais
(mil m²)
120
14
7
11

Faturamento
das empresas
(milhões R$)

Patentes
geradas

Empregos

383

13

1300

Fonte: Parque Tecnológico BioRio.

Da área total, a incubadora ocupa 2.200 m². Outros 42.000 m² pertencem á uma área
urbanizada, destinada a instalação de empresas já graduadas. Esta área é composta por 42 lotes
de 1.000 m² cada. Há ainda no parque um laboratório de controle de qualidade, ocupando 360
m², instalações administrativas e estacionamento de 5.670 m².
O BioRio possui relações estreitas com atores acadêmicos. Entre estes os mais próximos
são a UFRJ e a Fundação FIOCRUZ. A proximidade com estas instituições resultou no acesso
pelo parque a mais de 800 pesquisadores e técnicos desenvolvendo pesquisas nas áreas de
biologia molecular, biologia celular, microbiologia genética, virologia, parasitologia,
engenharia química, entre outras (CABRAL e DAHAB, 1988). A principal vocação e
motivação de criação do parque é atender uma demanda por biotecnologia e tópicos afins,
incentivando o desenvolvimento de empresas e instituições desta base de tecnologia. Desse
modo, são atualmente aceitos e incentivados pelo parque projetos nas áreas de: saúde humana
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e animal, cosméticos, meio ambiente, fármacos, biodiversidade, alimentos e nutrição,
agroindústria e energia.
Figura 7. Parque Tecnológico BioRio

Fonte: Parque Tecnológico BioRio.

Além da estrutura apontada acima, o parque oferece uma série de serviços e às empresas
residentes e instaladas em suas dependências, O quadro 8 apresenta esses serviços.
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Quadro 8. Serviços disponibilizados pelo Parque BioRio
Suporte à gestão

Intermediação
de contratos

Segurança e
manutenção

Apoio para
cooperação com
universidades e centros
de pesquisa;
Consultoria sobre
layout empresarial;
Assessoria jurídica;
Assessoria técnica no
setor de marcas e
patentes no INPI;
Apoio de gestão
empresarial através de
consultorias
específicas e
treinamentos;
Treinamentos;
Suporte ao plano de
negócios dos
empreendedores.

Gestão de
Projetos;
Apoio à
captação de
recursos;
Importação de
insumos para
pesquisa.

Coleta de lixo,
limpeza e
serviços de
manutenção do
parque;
Segurança das
instalações.

Assessoria de
imprensa,
marketing e
Responsabilidade
Social
Divulgação da
empresa através
do Website BIORIO e de
apresentações
institucionais
realizadas pela
FBR, em eventos
nacionais e
internacionais;

Conveniência

Restaurante;
Auditórios com
capacidade para 45 e
100 pessoas.

Fonte: Adaptado de Parque Tecnológico BioRio, 2018.

Como forma de sustentar suas atividades, o parque cede espaço para empresas, via
locação de terrenos e uso de espaço, sendo esta a principal fonte de sustento do parque, e realiza
gestão de projetos e assessoria em desenvolvimento de negócios. Uma importante restrição ao
desenvolvimento de projetos no parque diz respeito a atividades de fins beligerantes, de
potencial risco ao meio ambiente e os pretendidos com finalidade única de comercialização.

4.3 Parque Tecnológico da Região Serrana (SERRATEC)
O Parque Tecnológico Região Serrana está localizado em Petrópolis, cidade situada a
68 quilômetros da capital do estado. É um PCTI com instalações e organizações distribuídas
em três cidades: Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, compondo uma configuração única
de PCTI no Brasil. A história do parque pode ser dividida em três períodos: implantação (19982000), desenvolvimento (2000-2003) e consolidação (2003-2006). O parque tem origem nos
esforços realizados pelo Governo Federal nos anos 80, visando atualizar a políticas de ciência
e tecnologia e trazer desenvolvimento e dinamismo ao setor.
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Um dos produtos destes esforços foi o movimento dos parques tecnológicos, amparados
por incentivos do CNPQ. Entretanto, parte destas iniciativas não logrou sucesso e o movimento
de parques tecnológicos arrefeceu. Na década seguinte, com novos incentivos, projetos de
parques tecnológicos foram implantados Brasil afora, entre eles, o parque tecnológico da região
serrana. O parque de Petrópolis foi um dos produtos de um Programa de implantação de parques
tecnológicos, capitaneado pelo CNPQ em 1984. Foram escolhidas para abrigarem parques
tecnológicos as cidades de São Carlos (SP), Manaus (AM), Joinville (SC), Campina Grande
(PB), Santa Maria (RS) e Petrópolis (RJ) (Amaral, 2015).
Antes ainda da sua fundação, alguns acontecimentos serviram como base para o
posterior surgimento do parque da região serrana. Em 1984 o Governo Federal instalou em
Petrópolis o Centro de Estudos e Desenvolvimento Avançado de Sistemas (CEDAS). Com isso,
muitos profissionais de tecnologia se instalaram na cidade. No ano seguinte, o Serviço de
Processamento de Dados do Governo Federal (SERPRO) e a Universidade Católica de
Petrópolis (UCP) firmaram um convênio para criação de curso de graduação em ciência da
computação. Essa interação incentivou a comunidade local a buscar a implantação de um Polo
de tecnologia na cidade. O objetivo principal seria o desenvolvimento econômico regional, por
meio da expansão e fortalecimento das atividades econômicas então presentes, além do
surgimento de outras. A Fundação Parque de Alta Tecnologia de Petrópolis (FUNPAT), um
dos atores envolvidos na criação do Parque Tecnológico da Região Serrana, foi criado em 1986,
fruto da união de 19 instituições locais e estaduais. Ainda na esteira dos acontecimentos que
precederam a fundação do parque da região serrana, no ano de 1986 foi fundada também a
Faculdade Arthur Sá Earp (FASE), ofertando o curso superior de sistemas de informação e a
criação da Fundação Cultural Dom Manuel Pedro Cunha Cintra (Da Poian, 2008).
Estes marcos predecessores, entre outros não menos importantes, levaram à fundação
do parque, no final da década de 90. Em 1998, foi criado o Comitê Gestor composto entre
outros, pela Prefeitura Municipal de Petrópolis, Instituto Euvaldo Lodi, FIRJAN, Governo do
Estado do Rio de Janeiro, Universidade Católica de Petrópolis e SEBRAE, sob Coordenação
da FUNPAT. No ano seguinte, precisamente na data de 22 de outubro de 1999, foi assinado o
protocolo de intenções para criação do Projeto Petrópolis-Tecnópolis. No ato da fundação,
estiveram presentes o MCTIC, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal,
a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e a FUNPAT. Este período marca a fase de criação
do parque, marcado por fatores que impulsionaram a sua criação, conforme indica a tabela 20:
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Tabela 20. Etapas de desenvolvimento do SERRATEC
Ano

Evento

1984

Instalação do Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal (SERPRO),
em Petrópolis.

1998

Mudança do LNCC do Rio de Janeiro para Petrópolis.

1998

Estudo sobre potencialidades de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro feito
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) sob encomenda da Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e do Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena
e Média Empresa (SEBRAE-RJ).

2000 – Construção e expansão de sua estrutura física, em paralelo a projetos de atração e
2003

criação de empresas.
Fonte: Desenvolvimento próprio, a partir de Amaral & Hoffman, 2007.

Outras ações de destaque neste período foram a criação e tentativas de criação de
incubadoras, como a do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). Destaca-se
nesta fase também a celebração de convênio entre o parque, a FIOCRUZ e o Korean Research
Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), instituto de pesquisa da Coréia do Sul. O
referido convênio foi compactuado com o propósito de estreitar as relações entre os
consignatários e fomentar pesquisas na área de biotecnologia em Petrópolis. Destaca-se ainda
a atuação da FUNPAT no período, com aporte de recursos da FINEP. No final do ano de 2003,
a FUNPAT se afasta das atividades de operação e gestão do parque, assumindo esse papel o
LNCC.
No ano de 2004, na fase de consolidação, a estrutura de gestão e governança do parque
passou por uma reformulação. Foi criado um Conselho Gestor formado por oito instituições:
Grupo de Empresas de Tecnologia de Petrópolis (GET), SEBRAE, LNCC, Prefeitura de
Petrópolis, FIRJAN, FUNPAT, UCP e centros de tecnologia C²IT e C²ES, sob presidência da
GET. A criação deste conselho foi um marco importante na consolidação e desenvolvimento
do parque, pois conferiu maior democracia nas decisões e participação por parte das empresas
e dos atores envolvidos.
O Parque já passou por diversos movimentos, com objetivos distintos e diferentes
formas de conduzira gestão. No início, o empreendimento foi designado como “Parque
Petrópolis-Tecnópolis”, tendo sido denominado posteriormente como “Movimento PetrópolisTecnópolis” e por fim, Parque tecnológico da região serrana (SERRATEC).
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O parque não é estruturado de modo concentrado em uma única localidade, sendo o
único PCTI com este modelo de operação no Brasil. As instalações são dispostas pela cidade
de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, compondo a seguinte estrutura, indicada na tabela
21.
Cidade

Tabela 21. Composição Parque SERRATEC
Componentes

Petrópolis

Núcleo Empresarial: Núcleo Empresarial Quitandinha
Núcleos de Pesquisa: Fundação Oswaldo Cruz e LNCC
Núcleo Acadêmico: CEFET, UCP, UFF, FAETERJ, FASE, UESA, UERJ.
Prefeitura municipal

Teresópolis

Núcleo Empresarial: AlterData

Nova Friburgo

Prefeitura municipal
Fonte: SERRATEC, 2019.

O SERRATEC dispõe para as empresas e organizações nele instaladas espaço para coworking, incubadora (LNCC), possibilidade de desenvolvimento de projetos com computação
de alto desempenho, com apoio do LNCC, entre outras medidas.

Área total
(mil mt²)
350

Tabela 22. Dados gerais do Parque Tecnológico SERRATEC
Empresas
Faturamento anual Impostos gerados
instaladas
(milhões R$)
(milhões R$)
130
585
30

Empregos
3.000

Fonte: Parque Tecnológico SERRATEC, 2019.

O poder público municipal exerce papel fundamental na atração e manutenção de
empresas no parque. Incentivos públicos como redução ou isenção de IPTU e ISS são alguns
exemplos da atuação da Prefeitura local. As empresas residentes na cidade de Petrópolis são
beneficiadas por incentivos fiscais e outros, como estratégia para atração de empresas de base
tecnológica, visando a geração de empregos, renda, receita pública e desenvolvimento regional.
Alguns benefícios elencados na lei municipal nº 6.018/2003 são:


Redução da base de cálculo em até 75%, respeitada a alíquota mínima do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente s sobre o valor da mão de obra
contratada para execução das obras de construção, acréscimos ou reformas realizadas
no imóvel;



Isenção da Taxa de Vigilância Sanitária por 15 anos



Isenção do imposto de transmissão de bens imóveis;
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Isenção de IPTU por até 10 anos.
Já a Lei Municipal nº 7.058/2013, concede o fornecimento de alvará fácil (isenção da

taxa de localização, da taxa de expediente e da taxa de obra incidente sobre as instalações
comerciais e industriais), para micro e pequenas que queiram se instalar na cidade.
No ano de 2018, o Poder Executivo local lançou a Lei Municipal de Inovação,
instituindo formal e legalmente a intenção de incentivar iniciativas como aceleradoras de
empresas e incubadoras, realização de parceria com instituições de ensino superior da cidade
para compartilhamento de laboratórios, desburocratização de processos visando a instalação de
novas empresas, além de prever e criação do Plano de Inovação Municipal (Prefeitura de
Petrópolis, 2019).
Além das conveniências, incentivos e facilidades que o SERRATEC e os Poderes
Públicos locais proporcionam às empresas e demais organizações, eventos diversos de
promoção da ciência, tecnologia e inovação, além de integração e networking, bem como
atividades empresariais e promocionais são realizadas no ambiente do parque, seja pela própria
administração, pelo LNCC e organizações acadêmicas, sejam pelas empresas residentes, como
palestras, semanas científicas, workshops, hackatons, entre outros.
Como ambiente de inovação dinâmico e atrativo, o parque abriga mais de 130 empresas
de pequeno, médio e grande porte, como a empresa de base tecnológica multinacional francesa
Orange, a GE Celma (motores de aviões), Fiocruz e ainda, o Laboratório Nacional de
Computação Científica, instituição líder em Computação Científica e Modelagem
Computacional no País e âncora institucional do parque. Todas as empresas inseridas no
ecossistema do parque atuam na produção de software, novas tecnologias, projetos de inovação
e com pesquisa e desenvolvimento (SERRATEC, 2019).
A atividade econômica das empresas que integram o parque emprega em torno de mil
funcionários, movimentando cerca de 700 milhões por ano. Apenas na unidade localizada no
bairro Quitandinha – maior unidade física do parque, com 3mil m² - 12 empresas estão
instaladas, empregando mais de 500 profissionais.
Além da presença do poder público, na figura da prefeitura e dos governos estadual e
federal, atores da iniciativa privada também se fazem presentes. Mantêm laços de atividade e
colaboração com o parque tecnológico da região serrana: Câmara dos Dirigentes Lojistas,
SEBRAE, FIRJAN, SENAC, GET (Grupo de Empresas de Tecnologia de Petrópolis).
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Figura 8. Parque Tecnológico Região Serrana

Fonte: Parque Tecnológico da Região Serrana

Duas fundações apoiam o parque tecnológico: a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Computação Científica (FACC) e a Fundação Dom Cabral, ambas
sediadas na cidade de Petrópolis. Estas instituições têm como escopo auxiliar o parque e as
empresas instaladas na captação de recursos físicos, financeiros e humanos, intermediação entre
os atores do parque e atores externos, promover e incentivar estudos, pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimento de projetos voltados à área
tecnológica
Além das ações de apoio e incentivo à pesquisa e ao empreendimento tecnológico, o parque
disponibiliza às empresas instaladas:


Suporte à localização e instalação de empresas;



Suporte ao acesso a incentivos;



Projetos de captação de recursos;



Rodadas de negócios, capacitação e assessoria empresarial;



Sistematização de acesso aos mercados nacional e internacional;



Promoção institucional de empresas;



Integração e suporte para novos empreendimentos de TI.
No parque operam duas incubadoras de empresas. A incubadora do LNCC, que abriga

nove projetos de base tecnológica, e a incubadora da Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FASE).
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4.4 Parque Tecnológico do Norte Fluminense (PTNF)
O Parque Tecnológico do Norte Fluminense (PTNF) é um PCTI em fase de
planejamento. O projeto de criação teve início em 2012, com o objetivo de desenvolver
economicamente a região norte do estado do Rio de Janeiro. A visão do PTNF é ser referência
na promoção da inovação e diversificação econômica do Norte Fluminense por meio de ações
coletivas entre as instituições parceiras até 2030.
Na ocasião, as instituições FENORTE, UENF e SEBRAE se uniram para elaborar o
projeto de criação do PTNF. Posteriormente, juntaram esforços à iniciativa a Prefeitura de
Campos dos Goytacazes, a Associação Comercial de Campos, a Fundação Norte Fluminense
de Desenvolvimento Regional (FUNDENOR), FIRJAN e IFF.
No entanto, a história do PCTI perpassa por acontecimentos posteriores. Em 1970,
lideranças locais criaram a FUNDENOR, uma organização privada sem fins lucrativos. Possui
relações com diversas instituições públicas e privadas, entre elas a Petrobrás, FINEP, CNPQ,
EMBRAPA, Banco do Brasil, entre outras. É uma fundação ligada á Universidade Estadual do
Norte Fluminense (UENF).
O PTNF opera sob modelo de OSCIP, tendo como propósito atuar como ponte entre a
criação de conhecimento de universidades e demais instituições de pesquisa, e as demandas
tecnológicas das empresas.
Em 2015, um protocolo de intenções foi assinado, envolvendo 15 instituições
comprometidas a apoiar o desenvolvimento do parque. Neste novo documento figuraram as
seguintes instituições: UENF, IFF, incubadora de base tecnológica de Campos (TEC
CAMPOS), FIRJAN, ACIC, FUNDENOR, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do
Rio de Janeiro (FAETEC), Institutos Superiores de Ensino do Censa (ISECENSA),
Universidade Candido Mendes (UCAM), Faculdade Redentor (FAC REDENTOR), Fundação
Benedito Pereira Nunes (Faculdade de Medicina de Campos), Câmara Municipal de Campos
dos Goytacazes (CMCG), Fundação Cultural de Campos, Centro Universitário Fluminense
(UNIFLU), Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (PMCG) e a Universidade Federal
Fluminense (UFF). O produto do trabalho conjunto foi concluído em julho de 2015, levando a
constituição do estatuto do PTNF, com composição da diretora Executiva e Conselho Fiscal.
No estatuto figuram, além das instituições fundadoras do parque, a Faculdade Redentor (FAC
REDENTOR), a Câmara Municipal de Quissamã, CMQ, e a Fundação Pró-IFF.
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O PTNF ocupa hoje uma sala de 21 m² no campus da UENF. No entanto, no bojo dos
esforços de implantação do parque, diversas outras áreas já foram identificadas na cidade de
Campos para instalação da infraestrutura do PTNF. Um prédio de 550 m2 e sua área contígua
de 2450 m2, situado dentro da Escola Técnica Estadual Agrícola Antônio Sarlo, será destinado
para instalação do PTNF, a fim de acomodar sua administração e dispor de espaço físico para
empresas a ele vinculadas. Visando comportar a realização de atividades complementares e de
expansão do PTNF, na mesma área da Escola Técnica, já estão sendo cedidos 20.000 m2.
Figura 9. Prédio destinado à ocupação do Parque Tecnológico da Região Norte Fluminense

Fonte: Documento interno

O PTNF tem como âncoras institucionais a FUNDENOR e a UENF. A UENF é uma
universidade pública criada em 1991 pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Foi
classificada pelo MEC entre as 15 melhores universidades do país nos anos de 2007 a 2010,
sendo considerada a melhor universidade do estado fluminense em 2012. Oferece 19 cursos de
graduação, com mais de 3.200 alunos e 14 de pós-graduação, com mais de 890 alunos. Possui
4 centros de pesquisa e 31 laboratórios, divididos nas diversas áreas do conhecimento e cerca
de 310 professores doutores.
Na UENF opera a TEC CAMPOS, uma incubadora de empresas fundada em 2006.
Envolvidos com a incubadora estão o IFF, a FUNDENOR, a FENORTE, o SEBRAE, a ACIC,
FIRJAN e a Prefeitura de Campos. A universidade interage com a incubadora, formalizando
parcerias em projetos de incubação de spin-offs, captação de recursos, cessão de espaço físico
e serviços de segurança, limpeza, entre outros.
O PTNF tem como áreas de atuação estratégica, visando a criação e desenvolvimento
de empresas de diferentes portes: Agropecuária, Energia, Biotecnologia, Engenharias,
79

80

Tecnologia da Informação e Portuária. Estes setores foram definidos a partir do cruzamento
entre as características da base empresarial localizada na região e as competências de base
tecnológicas presentes nas Instituições de Ciência e Tecnologia parceiras do projeto.
Por ser um parque em fase de implantação, não há a presença de empresas e outras
organizações. No entanto, prospecções de empresas para celebração de parcerias e acordos
foram realizadas. As empresas e organizações abaixo, mostraram-se dispostas a se filiarem ao
projeto do parque:
1) CORBION: A Corbion é uma empresa Holandesa de produção de ácido láctico,
derivados desse produto e de lactídeos. Possui uma fábrica na cidade de Campos;
2) Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN): A FIRJAN em razão
de sua representatividade e poder de mobilização do setor empresarial e industrial do
Estado do Rio de Janeiro, é ator chave no processo de implantação do parque, e
manifesta apoio à iniciativa de sua implantação;
3) ABRASDI: Empresa produtora de ferramentas abrasivas que se destinam
principalmente a indústria de rochas ornamentais. Foi criada em 2008 por
empreendedores acadêmicos em Campos, mantendo na cidade a sua sede.
A figura 10 representa a composição dos atuais agentes envolvidos na discussão e
desenvolvimento do PTNF.
Figura 10. Stakeholders legais do PTNF

Fonte: Sanches, 2019.
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4.5 Península da Inovação
A Península da Inovação é um projeto liderado pela UFF, com forte apoio da Prefeitura
local, que visa estabelecer um parque tecnológico em Niterói, Rio de Janeiro. Trata-se de um
parque tecnológico urbano, de médio porte, com vocação para a área de saúde, economia
criativa e computação.
Foi criado em 2013, inicialmente pensado com atuação no segmento de navi-peças. O
projeto do parque foi aprovado pela FINEP, em edital voltado ao apoio de parques tecnológicos
em implantação, lançado em 2013, mas não foi classificado para receber recursos. Mais de
cinquenta imóveis na região delimitada pelo projeto foram mapeados, todos eles a menos de
quinhentos metros de um campus da UFF, como possíveis locais para instalação de empresas.
Um dos objetivos do projeto é conceber o parque como um agente de revitalização da área
urbana em questão, com inspiração no parque tecnológico do Porto Digital de Recife – PE e do
Barcelona@22, da Espanha.
Figura 11. Área da Península da Inovação

Fonte: Documento interno.

Vinculada à agência de inovação da UFF (AGIR), o parque conta com apoio e suporte
técnico da incubadora de empresas e escritório de transferência de conhecimento da agência,
órgãos mais maduros na UFF, com mais de 20 anos de operação, proporcionando a futuras
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empresas residentes e incubadas auxílio no desenvolvimento e depósito de patentes, além do
suporte ao desenvolvimento de empreendimentos nascentes.
Além disso, o parque está projetado para receber apoio do corpo docente da UFF, dos
programas de pós-graduação e dos laboratórios da universidade, que poderão ser
disponibilizados para a utilização das empresas.
No projeto da península constam serviços de gestão dos espaços comuns, limpeza,
segurança e recepção, além de serviços de apoio ligados a objetivos organizacionais como
treinamentos e qualificação em temas como captação de recursos, propriedade intelectual e
gestão da inovação.
Quanto à estrutura de gestão, está previsto em seu projeto constitutivo, a governança em
três níveis: macro, meso e micro. No nível macro, a governança será exercida por meio de um
conselho consultivo, responsável pela formulação de diretrizes estratégicas. O conselho é
composto pelos principais atores envolvidos no parque e pretende congregar representantes das
empresas, representantes do poder público, SEBRAE, FIRJAN, FINEP, REDETEC, entre
outras organizações. No nível meso, a governança se dará através dos mecanismos de gestão
das relações entre a universidade e as empresas, através da intermediação da AGIR. Questões
relacionadas à cobrança e utilização dos laboratórios e equipamentos da UFF pelas empresas
serão tratadas neste nível. Já no nível micro, serão tratadas as questões relativas à gestão dos
aspectos condominiais do parque como a infraestrutura de comunicação, luz, pavimentação,
água e esgoto, segurança, manutenção de espaços comuns, entre outros. A gestão da Península
está prevista para ser apoiada pela Fundação Euclides da Cunha, organização de apoio às
atividades da UFF. Assim, o parque não possui CNPJ próprio.
4.6 Parque Tecnológico Rio Sul / Centro Tecnológico Sul Fluminense
O parque tecnológico Rio Sul é um ambiente de inovação em fase de projeto, planejado
para ser instalado no município de Barra Mansa, interior do estado do Rio de janeiro. O PCTI
tem origens em um movimento liderado pela Associação de Pesquisadores do Sul Fluminense,
entidade que reúne diversos pesquisadores doutores de instituições de ensino superior da região
do Sul do estado do Rio de Janeiro. As tratativas para a criação do parque tiveram início em
2012, com a culminação da formalização do estatuto da associação em 2013. A entidade, em
conjunto com a FIRJAN e com o APL Metal Mecânico da Região do Médio Paraíba, além de
apoio da Prefeitura de Barra Mansa, despendeu esforços na reunião de empresas, universidades
e outras organizações da região, visando a constituição do parque. Um terreno de 200 mil m²,
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situado em uma fazenda de Barra Mansa foi cedido para a construção da estrutura física do
PCTI. Mais de 50 empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional, MAN Latin America,
INB, PSA Peugeot-Citroen, Saint Gobain, Michelin e empresas de médio e pequeno porte,
como Metalúrgica Barra Mansa, Metalúrgica Vulcano, entre outras, demonstraram apoio e
interesse na iniciativa.
Um plano de negócios foi elaborado e nele há a previsão para a construção de um centro
empresarial, incubadora de empresas, laboratórios de uso compartilhado, auditório, espaço para
prestação de serviços (tributário, contábil, jurídico), espaços de coworking, galpão empresarial
e espaços de conveniência e de uso comum. O PCTI foi planejado para abrigar os seguintes
empreendimentos: indústrias de pequeno, médio e grande porte; empresas de base tecnológica
que desejem se instalar na região; promotores de eventos e feiras de negócios, entre outros.
Em 2015, o planejamento estratégico do parque também foi elaborado, com a expressão
de uma vocação para o setor metalmecânico e automotivo e previsão de prestação de serviços
e comodidades, entre os quais: projetos de inovação e tecnologia com pequenas, médias e
grandes empresas da região e do país; incubação de empresas de base tecnológica; consultoria
em engenharia; projetos de transferência de tecnologia e treinamento, capacitação e
qualificação técnica; organização de eventos.
Devido a uma série de fatores, a negociação da construção do parque encontrou
obstáculos. Disputas políticas entre os atores envolvidos e divergências quanto à concepção do
projeto, além da dificuldade na captação de recursos para as obras no terreno cedido junto ao
poder público e à iniciativa privada forçaram uma pausa no desenvolvimento das atividades de
criação do parque, fazendo com que sua construção ficasse retida na fase de planejamento, não
chegando a alcançar a fase de execução.
Em paralelo, alguns atores, envolvidos na discussão e planejamento do parque
tecnológico, iniciaram discussões acerca da concepção de um outro projeto, que pudesse
envolver os agentes participantes das tratativas a respeito do parque, mas que fosse
desenvolvido sem a necessidade de uma estrutura física, carente de aporte de recursos, escassos
em tempo de crise econômica no estado e no país. O movimento que teve início em 2017, foi
intitulado Centro Tecnológico do Sul Fluminense e reúne a FIRJAN regional Sul Fluminense,
SEBRAE, APL Metal Mecânico e instituições de ensino superior e ensino técnico da região:
AEDB, AMAN, FAA, FASF, IFRJ, UBM, UFF, UGB, UNIFOA, UGB, USS, SENAI e SESI.
Em dezembro de 2018, a iniciativa culminou no lançamento de uma plataforma virtual de
negócios, em que empresas e instituições de ensino superior e técnico da região estarão
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cadastradas, conforme adesão, para sinalizarem suas demandas técnicas/tecnológicas e
respectivas ofertas de soluções nesse sentido. O objetivo do centro tecnológico é propiciar um
espaço para aprimoramento das relações entre o setor produtivo e o ambiente acadêmico, com
geração de parcerias, inovação, competitividade e desenvolvimento econômico para a região.
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Este capítulo apresenta o resultado da coleta e sistematização dos dados da pesquisa,
sequenciando as informações de acordo com os PCTI estudados e sendo apresentado no bojo
destes, os dados segundo as categorias de análise elencadas. Ato contínuo à apresentação dos
resultados, segue-se à análise e discussão dos mesmos. A seguir, a tabela 23 apresenta as
categorias de análise da discussão que guiaram a análise doas entrevistas desta pesquisa.
Tabela 23. Organização das categorias de análise
Categorias
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12
c13
c14
c15
c16
c17

Presença de atores na formação dos PCTI
Atuação dos atores
Contribuição econômico e social
Produção técnica e científica
Características das empresas residentes
Estrutura física do parque
Conveniências, serviço, qualidade de vida
Envolvimento de entes públicos
Colaboração com parques, universidades e centros de pesquisa
Parcerias com entidades da sociedade civil/comunidade
Instituição e/ou organização âncora
Relacionamento intra-parque
Estrutura organizacional
Profissionalização e aprimoramento
Esforço de promoção, estratégia de marketing
Financiamento/Viabilização
Sustentabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os parques tecnológicos do Rio de Janeiro, BioRio e SERRATEC são ambientes de
inovação estabelecidos, fundados há alguns anos ou algumas décadas. São parques, que
apresentam a presença e atuação do setor produtivo, da academia e do poder público. Já os
parques tecnológicos do Norte Fluminense, Península de Inovação e Sul Fluminense (Centro
Tecnológico do Sul Fluminense), são iniciativas em fase de projeto, de discussão, ainda não
estabelecidos formalmente, sem uma estrutura física ou cujas tratativas ainda se voltam à
solidificação dos projetos. Desta forma, a apresentação dos resultados da pesquisa irá apontar
dados distintos entre os objetos da pesquisa: parques maduros em oposição a parques em fase
de implantação. Em algumas das categorias de análise não foi possível, por exemplo, aferir
resultados, impressões e informações dos atores presentes nos parques em formação.
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5.1 Análise Qualitativa
5.1.1 Parque Tecnológico do Rio de Janeiro
c1: Presença de atores na formação dos PCTI
A primeira categoria aponta a presença de diversas influências na origem do parque
tecnológico, mostrando as figuras que foram importantes e/ou fundamentais para a fundação do
AI. O parque foi criado por decisão do Conselho Universitário da UFRJ (COSUNI), em 1997.
Participaram das atividades fundadoras representantes das três esferas do Poder Público:
municipal (Prefeitura do Rio de Janeiro), com adequação da infraestrutura via calçamento e
construção de ruas, iluminação pública e rede de água, estadual (Governo do Estado do Rio de
Janeiro), e federal, na figura da UFRJ. Apesar da decisão pela criação do parque ter ocorrido
em 1997, foi em 2003, com o lançamento do laboratório tanque oceânico, via atuação da
COPPE, que o parque efetivamente foi inaugurado. O Poder Público Federal também
desempenhou papel primordial para a criação do PCTI em outra frente, com a Lei do Petróleo
de 1999, que previa a destinação de no mínimo 1% da receita bruta gerada pelos campos de
petróleo em projetos de PD&I. Deste montante, a lei ainda previa a destinação de 50% para
instituições brasileiras de ciência e tecnologia (Fernandes et. al, 2017). Esse arcabouço legal
serviu de estímulo para que diversas empresas fossem atraídas para o parque.
c2: Atuação dos atores
No PTRJ a atuação dos diversos atores se faz presente de forma perceptível,
configurando a imagem da Hélice Tróplice. Em algumas ocasiões, estas atuações se entrelaçam
e se sobrepõem, mostrando a complexidade do AI num cenário de uma sistemática de inovação
e conhecimento (Etzkowitz, 2003). No parque, é visível a atuação desde representantes do poder
público, passando por empresas residentes e incubadas, a entidades e organizações da sociedade
civil organizada, como FIRJAN e SEBRAE. A atuação do poder público é percebida como de
uma relevante importância por alguns atores entrevistados, como externam as falas abaixo.
A Prefeitura no início colocou serviços, na verdade ela não coloca recurso financeiro,
mas coloca recurso econômico. Ela não depositou dinheiro na conta, mas nos ajudou
nessa etapa de urbanização de uma forma bem importante [...] a gente tem o governo
do estado e a prefeitura no nosso conselho gestor, então de alguma maneira a gente
tem algum apoio, não de ordem financeira que aí é a FINEP e a FAPERJ. A prefeitura
concede um subsídio, um benefício fiscal (entrevistado 1).
O estado participa no âmbito do Conselho e auxilia os gestores quando acionados, em
relação a, por exemplo, questões de segurança, em que o parque aciona o Estado pois
a Polícia Militar é estadual [...] O governo estadual também participa dos comitês de
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avaliação das propostas. Algumas multinacionais vieram ao longo do tempo procurar
o Estado via AgeRio e CODIN para se instalar e conforme o perfil foram
encaminhadas para o parque (entrevistado 2).

De outra forma, essa atuação também é percebida como incipiente e engessada, como
demonstrada na percepção de outro entrevistado.
Na minha opinião, do que eu sinto no dia a dia, é muito discurso e pouca prática. A
empresa vai buscar recursos com eles e é sempre cheio de regra, com muito risco para
uma empresa incubada. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha conseguido
recurso público, a não ser via empréstimo bancário. Você não tem um capital semente
pra buscar. Outra coisa que eu acho que falta nessa relação é que o município, o estado
e o governo federal investem pouco (entrevistado 4).

Dessa forma, percebe-se no PTRJ uma atuação do poder público, da academia (UFRJ),
que abriga e opera o parque, das empresas residentes e incubadas, além de órgãos da sociedade
de fomento e apoio, como FIRJAN e SEBRAE.
c3: Contribuição econômica e social
O parque apresenta números robustos, em termos de empregos gerados, impostos,
projetos e convênios celebrados, investimentos e empresas atraídas. Essa gama de indicadores
resulta em um impacto relacionado à economia e contexto social da cidade e da região
metropolitana do Rio de Janeiro, dado que parte de seus funcionários residem em cidades como
Niterói e São Gonçalo e outras cidades da Baixada Fluminense.
Essa contribuição ocorre de formas distintas, mas entrelaçadas. O parque é ambiente de
fomento ao empreendedorismo, inovação e desenvolvimento econômico regional.
Do ponto de vista econômico, o parque serve como um instrumento de estímulo ao
empreendedorismo, de apoio ao desenvolvimento tecnológico e de atração empresas
de alta tecnologia. Atrai novos empreendimentos para a região, resultando na criação
de oportunidades para novos investimentos públicos e privados, visibilidade para
região, criação de um ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento
tecnológico. Sim, um exemplo é o programa Startup Rio e ações na área de economia
criativa. O parque tem auxiliado, divulgando as ações e sendo um ator importante.
Consigo perceber uma mudança no tecido social do Rio de Janeiro, devido a estas
transformações causadas pelo parque (entrevistado 2).

Indicadores econômicos, financeiros e tecnológicos foram enfatizados, reforçando a
contribuição do AI para a cidade, região e estado.
Hoje temos 71 empresas residentes, com mais de 1600 pessoas trabalhando aqui e
cerca de 30 milhões em impostos recolhidos, número acumulado de 2017. Outro
número interessante é o de depósitos de patentes. No período acumulado, foram 164
depósitos feitos pelas empresas residentes (entrevistado 1).

Foi pontuada ainda uma mudança na dinâmica e característica do parque, antes muito
voltada à questão do petróleo.
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Na crise os investimentos diminuíram bastante, porque as obrigações não precisavam
mais ser cumpridas, em termos de investimento em pesquisa e tecnologia. Com o
preço do barril baixo não tinha essa obrigação. Ficou uma situação complicada e o
parque começou a diversificar um pouco o leque. Hoje aqui a gente tem o centro de
pesquisa da Ambev, por exemplo. Temos indústrias do setor químico também. O
SENAI está colocando uma unidade aqui também. Está tendo uma modificação de
rumo e acho que a gente está buscando uma identidade ainda (entrevistado 4).

c4: Produção técnica e científica
Quanto á esta categoria, o PTRJ mostrou-se profícuo no entender dos entrevistados. A
relação com a UFRJ foi bastante enfatizada. Essa proximidade propicia “uma ligação bem forte
com a UFRJ e a gente acaba contratando gente qualificada deles. Estagiários, mestres,
doutores... e aí desenvolvemos trabalhos em conjunto” (entrevistado 3). Essa proximidade
informada condiz com os números apresentados pelos relatórios do parque, disponíveis em seu
site. De acordo com o documento, desde 2010 as empresas instaladas no parque contrataram
junto à UFRJ 486 projetos. Apenas em 2017 foram contratados pelas empresas do parque, junto
à UFRJ, 55 projetos com valores que ultrapassam a cifra de R$ 63 milhões.
Além destas parcerias, o parque propicia condições de um aprimoramento técnico por
parte dos atores envolvidos. Foram promovidas e divulgadas iniciativas como: Chamada
Startup Indústria, FINEP Startup, Programa Energy Start e Programa Fibria Insight.
A incubadora de empresas da COPPE/UFRJ, instalada no parque, formou mais de 90
empresas em seus 20 anos de existência. Em 2017, se encontravam 25 empresas incubadas.
Porém, outra perspectiva é apontada por um dos atores consultados. Ele relata uma
peculiaridade na relação universidade-empresa, no tocante ao desenvolvimento e depósito de
patentes:
Essa questão de patentes é muito forte nas empresas que são estrangeiras. O problema
é que aqui no brasil essas coisas são demoradas. O que a gente consegue registrar
rápido aqui são os softwares, não chega a ser uma patente, mas é uma proteção. Isso
é um indicador de desempenho da universidade, mas a gente não consegue porque é
difícil e isso é desanimador. Se você quiser fazer alguma coisa de patente, alguma
pesquisa e tal quem arca com esse custo é o pesquisador, não é a universidade. Tem
uma situação de uma pequena empresa incubada que entrou no parque e o negócio
dela é uma patente que ela conseguiu e agora ela tem que fazer um acordo com a
universidade em que tem que abrir mão do uso dessa patente e a coisa não anda! Ele
vai acabar desistindo... a gente consegue fazer a patente, mas não consegue usar a
patente e essa situação é complicada e triste. Esse entrave burocrático(entrevistado 4).

O relato acima expressa a realidade do contexto legal regulatório que as empresas e a
academia vivenciam no país, que, se por um lado proporciona segurança da produção e da
atividade inventiva, por outro coloca-se como um entrave na geração de maior inovação e
desenvolvimento econômico, impactando nos indicadores relacionados por parte do parque, das
suas empresas e da UFRJ.
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c5: Características das empresas residentes
O PTRJ tem um histórico ligado à indústria do petróleo. Esse segmento foi o principal
responsável pela criação do parque e pelo seu desenvolvimento. Assim, é natural encontrar
instaladas em seu território organizações voltadas para o propósito de pesquisa,
desenvolvimento e exploração do petróleo e derivados, tais como o CENPES, da Petrobrás,
Haliburton e Baker Hughes. No entanto, devido à crise recente do setor petrolífero, entre outros
fatores referentes ao arranjo macroeconômico mundial e à queda nos preços do barril de
petróleo (Brito, Gualberto & Neto, 2017), o parque tem procurado atrair empresas de outros
setores, buscando uma diversificação em seu arranjo. Segundo o entrevistado 2, recentemente
empresas do setor de química fina se instalaram no parque. Além destes setores, estão
representadas entre as mais de 60 empresas do parque, empresas do ramo de biotecnologia,
como a PAN Membranas. Outra característica marcante de várias das empresas presentes no
parque, sobretudo na incubadora, é sua origem. Parte delas são oriundas de projetos de pesquisa,
de laboratórios da UFRJ, capitaneadas por professores, alunos e ex-alunos dos cursos da
universidade, como atesta o entrevistado 4:
Dentre as empresas do parque há algumas que são oriundas da universidade. A
incubadora da universidade pertence ao parque. Lá tem muitas empresas que vieram
da academia. A questão do empreendedorismo é muito forte aqui (entrevistado 4).

c6: Estrutura física do parque
Esta categoria reúne as impressões dos atores abordados quanto à composição das
instalações físicas do parque. É uma coleta de dados interessante, no sentido de exprimir o
desenvolvimento deste ambiente de inovação e sua adequação às atividades e necessidades das
organizações envoltas no ambiente do parque. Os entrevistados relataram satisfação com o
espaço físico e com a estrutura oferecidos pelo PTRJ, demonstrando que o mesmo oferece
condições adequadas para acomodação das empresas, como revelado na fala do entrevistado
1“o parque não possui laboratório próprio. As empresas usam os laboratórios da UFRJ,
quando há necessidade. Temos o restaurante aqui, com um espaço interessante, um auditório
para 70 pessoas, salas de reunião, etc.”. O entrevistado 3 concorda, dizendo que “aqui tem
incubadora, auditório, espaço de coworking, sala de reunião... a estrutura é boa, mas a gente
não usou dela ainda não. Só o restaurante”.
Assim, fica demostrada nos relatos a satisfação dos atores com estrutura física oferecida
às empresas e demais atores é condizente com a de um AI com condição de propiciar um
ambiente aprazível para as relações U-E-G.
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c7: Conveniências, serviços, qualidade de vida
Esta categoria sintetiza a questão da estrutura de serviços e facilidades oportunizadas
pelo parque aos seus habitantes e usuários. Esta questão se faz importante, na medida em que
propicia um ambiente com maior predisposição à geração de inovação. Na visão dos
entrevistados, o PTRJ oferece boas condições nesse sentido. Segurança, iluminação e coleta do
lixo foram alguns itens relacionados a serviços de estrutura citados, com relatos de satisfação
quanto aos mesmos. A qualidade da internet disponível no parque é um ponto sensível, segundo
alguns dos atores. Já quanto aos serviços prestados às empresas instaladas no parque, os relatos
convergem no sentido de colocar o PTRJ como ambiente voltado à inovação e ao
empreendedorismo.
O lado benéfico de estar ali é a mentoria, a parte de ajuda contábil, de te ajudar a se
apresentar como empresa, de se estruturar como empresa mesmo, a parte de
advogado... tem todo um suporte que se você precisar o parque te dá. [...]amanhã por
exemplo nós vamos fazer um workshop de como fazer um picth. O parque contratou
uma empresa pra dar esse treinamento. Então eles dão esse espaço constante. Estão
sempre chamando a gente pra participar de ações. Isso aí existe bastante (entrevistado
3).

c8: Envolvimento de entes públicos
Este ponto é sensível e caro aos ambientes de inovação como os PCTI. Sob a ótica da
Hélice Tríplice, a atuação do poder público, em convergência com a academia e o setor
produtivo, é capaz de proporcionar resultados positivos, em relação à geração de empregos,
oportunidades de realização de negócios e parcerias diversas (Luengo & Obeso, 2012). No
PTRJ, o Poder Público esteve envolvido desde a fundação. Partindo do fato de que a UFRJ é
uma universidade pública federal, mantida pelas expensas desde ente federativo, pode-se inferir
que o Governo Federal sempre esteve envolvido com e nas atividades do parque. Fora esta
questão, a FINEP, órgão de financiamento e fomento federal, aportou recursos no parque,
apoiando algumas iniciativas. Além do poder público na esfera federal, nas esferas estadual e
municipal também se faz presente a atuação e envolvimento destes atores. Segundo relato do
entrevistado 1:
A Prefeitura colocou serviços, na verdade não coloca recurso financeiro, mas coloca
recurso econômico. Ela não depositou dinheiro na conta, mas nos ajudou nessa etapa
de urbanização de uma forma bem importante (entrevistado 1).

O que foi confirmado pelo entrevistado 2, afirmando que “sabe que houve envolvimento
forte da Prefeitura do Rio, com a parte de infraestrutura urbana, arruamento, etc., durante a
gestão Cesar Maia”. Já quanto ao governo estadual, o entrevistado afirma:
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O Estado também auxilia na atração de empresas. Algumas multinacionais vieram ao
longo do tempo procurar o Estado via AgeRio e CODIN para se instalar e conforme
o perfil foram encaminhadas pra o parque. O Estado do RJ apoiou politicamente desde
o primeiro momento. Via SECTIDS, antes SECT. Participa no âmbito do Conselho e
auxilia os gestores quando acionados (comenta por exemplo questões de segurança,
que o parque aciona o Estado pois a Polícia Militar é estadual). [...] Os governos têm
assento no conselho e participam ativamente. Inclusive ele e o representante do Estado
do RJ no conselho. O Estado também Participa dos comitês de avaliação das propostas
das empresas candidatas a entrar no parque (entrevistado 2).

Ainda no âmbito do poder público estadual, a FAPERJ vem aportando recursos
significativos via editais, como o edital 09/2015 (Programa FLUTEC). No entanto, ainda que o
apoio e envolvimento do poder público, seja na fundação, no desenvolvimento e também nas
atividades atuais do parque sejam visíveis e importantes, há também uma visão de
distanciamento e de certa forma, de uma imposição de dificuldade por parte do governo, como
já extraído da fala do entrevistado 4.
Na minha opinião, do que eu sinto no dia a dia, é muito discurso e pouca prática. A
empresa vai buscar recursos com eles e é sempre cheio de regra, com muito risco para
uma empresa incubada. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha conseguido
recurso público, a não ser via empréstimo bancário. Você não tem um capital semente
pra buscar. Outra coisa que eu acho que falta nessa relação é que o município, o estado
e o governo federal investem pouco. A FINEP lança um edital de fomento e exige que
as empresas tenham um faturamento de 16 milhões, só que empresas incubadas não
tem esse faturamento. A própria FINEP tentou rever isso, mas não avançou. [...] eu
acho que o poder público tem uma participação mínima (entrevistado 4).

c9: Colaboração com parques, universidades e centros de pesquisa
Quanto a esta categoria, os vínculos e ligações entre o parque tecnológico e
universidades, centros de pesquisa e outros ambientes de inovação são explicitados. A UFRJ é
a universidade que atua de forma mais predominante no parque, por ser ele um projeto da
universidade concebido e desenvolvido em seu domínio. Assim sustentam os entrevistados.
O parque pertence à universidade, sendo ligado diretamente à Reitoria. Em relação a
outras universidades, acontece que a aproximação com elas acontece através dos
laboratórios, como o tanque oceânico. Quanto à iniciativa da gestão do parque para
essa relação com outras universidades, eu não conheço (entrevistado 4).
O parque tecnológico é da UFRJ, somos parte desse organismo que é a universidade.
É uma relação orgânica. Por ser um projeto da universidade, nossa zona de atuação é
dentro dela. A gente não atua dentro de outras (entrevistado 1).

Apesar de não terem sido constatadas ligações em termos de parcerias, convênios e
contratos e/ou projetos de pesquisa com outras universidades ou com outras instituições e
centros de pesquisa, há parcerias institucionalizadas com outros parques tecnológicos do Brasil
(Tecnopuc, pertencente à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e com o
Parque Tecnológico Porto Digital, localizado em Recife-Pernambuco). No cenário
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internacional, o PTRJ possui ligação com o parque chinês Tsinghua University Science Park
Tinsinghua (Tus Parque).
c10: Parcerias com entidades da sociedade civil/comunidade
A adição da quarta hélice ao conceito da Hélice Tríplice, proposta por Caraynnis e
Campbell (2014) trouxe luz à importância da sociedade, dos atores sociais no engendramento
de iniciativas inovadoras, produtoras de ambientes profícuos em termos econômicos, sociais e
acadêmicos. O parque atua também junto às comunidades ao seu entorno, realizando eventos
abertos ao público, visitas guiadas entre outras ações.
Sim, eventos são realizados sim. Ano passado teve uma rotina de eventos grande,
alguns fechados para as empresas, outros para a comunidade. Tem SEBRAE, a
FIRJAN, temos no conselho também um representante das empresas locais
participando (entrevistado 1).
Aqui no entorno da comunidade da Maré, tem alguma coisa de visitas. Você falou de
algumas instituições governamentais, a gente vê muitas ações da FINEP, da FAPERJ,
da Agerio, BNDES... de vez em quando eles vêm visitar o parque e atraem a atenção
das empresas no sentido de fomentar a atração das empresas (entrevistado 3).
Todo conselho do parque tem a presença de todos estes atores. FINEP, FIRJAN, etc.
Todos participando, com representantes no conselho. Em relação a isso é uma
maravilha. Essa questão social está muito presente também, com eventos, encontros...
interação social razoável aqui (entrevistado 4)

De outra maneira, há quem entenda que a relação parque/comunidade carece de maior
aprimoramento pois:
A relação com a comunidade científica é boa, mas com a sociedade como um todo
ainda é fraca. A sociedade não sabe o que é. Precisa melhorar a comunicação. Traduzir
a ciência de forma que as pessoas entendam (entrevistado 2).

Percebe-se, portanto, o engajamento do PTRJ no relacionamento com atores envoltos na
discussão que acerca de inovação, tecnologia, desenvolvimento e empreendedorismo. Ações
conjuntas e parcerias são desenvolvidas por e com estes atores, dentro da esfera de atuação do
parque. No entanto, em relação à população leiga, aqueles distantes destas discussões, o PTRJ
ainda é um ambiente pouco conhecido.
c11: Instituições e/ou organizações âncoras
A presença de organizações que servem como âncoras dentro do ecossistema do PTRJ,
diz respeito da dinâmica e característica deste ambiente. No caso do PTRJ, os entrevistados
divergiram sobre a presença e atuação de uma organização que cumpra este papel. Uma das
empresas apontadas como âncora foi a petrolífera Haliburton. Os relatos foram variados, como
seguem abaixo:
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Exercendo a liderança eu acho que não, mas no setor da nossa empresa a gente tem
algumas como a Haliburton e outras, só que elas são estanques, não exercem uma
liderança, algo de fazer um coworking com as empresas pequenas. Então não existe
sinergia, mas essas empresas são âncoras no nosso segmento (entrevistado 3).
Eu acho que tem sem dúvida nenhuma aqui a presença do centro de pesquisa da
Petrobrás, e temos ao redor várias empresas. Então sem dúvida a Petrobras é uma
âncora. A presença da Ambev, da Dell, também são ancoras em setores diferentes que
a gente tem, mas a âncora mais predominante é a Petrobras (entrevistado 1).
Tem o CENPES, o CEPEL, o CETEN, a Ambev, a L’Oréal... as empresas que estão
aqui dentro... sãoâncoras que eu acho que poderiam ter uma aproximação maior
porquê tem uma sinergia aqui dentro. Acho que essas questões de âncora aqui a gente
já tem elas, mas teria que desenvolver melhor. A gente até senta, se reúne, mas não
avança nas ideias, não produz (entrevistado 4).

Neste último relato, fica expressa a opinião de um dos entrevistados quanto a atuação
das intituladas âncoras organizacionais no parque. Segundo o colaborador, apesar da presença
de grandes empresas, não há a dinâmica caraterística das âncoras organizacionais, no sentido
de movimentar uma rede de colaboradores, fornecedores e parceiros na realização de negócios
e outras oportunidades com a âncora. Um fato curioso que deprende-se da análise é a não citação
da UFRJ como instituição âncora por nenhum dos atores entrevistados.
c12: Relacionamento intra-parque
Esta categoria abrange os apontamentos sobre as relações vivenciadas entre os atores
presentes no PTRJ, seus desdobramentos e implicações. A análise dos dados colhidos junto aos
atores do parque demonstra que os relacionamentos naquele ambiente são harmoniosos, sem a
presença de grandes conflitos, como atesta o entrevistado 1:
Não vejo zona de conflito não. É uma relação em que há problemas pequenos, mas
nada grave. Acho que é um clima bom. A gente tem algumas equipes que são bem
enxutas, outras nem tanto, pela natureza do trabalho [...] Claro que algumas empresas
não interagem muito, ficam mais fechadas, mas é da natureza do negócio delas
(entrevistado 1).

Discorrendo sobre a relação UFRJ-Parque, o entrevistado 4 afirma que“diretor do
parque é nomeado pelo Reitor e ele participa do conselho, então é uma relação muito tranquila.
O relacionamento é muito bom, muito tranquilo”. Ainda nesse sentido, outro entrevistado
pontua a qualidade das interações entre os atores presentes no parque.
Com certeza, é muito benéfica, muito tranquilo, muito bom. Tem o restaurante, as
pessoas interagem, tem eventos como o dia do chopp, as pessoas aparecem... é muito
bom, muito legal (entrevistado 3).

Apesar destas considerações positivas a respeito do clima, do ambiente de trabalho e
dos relacionamentos dentro da esfera do PTRJ, houve considerações negativas no tocante ao
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modus operandi das empresas maiores, em relação às menores (incubadas ou não) e a mediação
da gestão do parque neste sentido.
A gente tem uma crítica aqui das empresas incubadas porque existe um discurso de
que as empresas lá estão instaladas tem que ter projetos de pesquisa com a
universidade. Tem que ter sinergia com as empresas pequenas, tudo isso elas vão
ganhando pontos com o parque pra poder continuar lá. Só que o que a gente vê é que
eles fazem é o mínimo pra poder cumprir tabela do que uma parceria mesmo, pra
poder levantar as empresas pequenas e tudo mais. Vejo muito pouco isso. Acho que
deveria ter maior incentivo da governança do parque, ou se o incentivo não for
suficiente, ter uma obrigação mesmo, ter essa parceria com empresas pequenas. A
gente precisa aqui aumentar a sinergia das empresas grandes com as empresas
pequenas. A gente tem, por exemplo, projetos que a gente poderia estar
desenvolvendo com a Haliburton, por exemplo. Uma patente que podia ser
desenvolvida com a Haliburton iria dar um desenvolvimento muito grande para a
nossa empresa. Uma visibilidade internacional que a gente não tem e por aí vai. Nada
disso acontece né? O parque mesmo poderia obrigar as empresas a desenvolver uma
patente com uma empresa incubada. Assim como eles obrigam ter que ter 0,5% de
faturamento como investimento em projetos de pesquisa, tem que ter 2 ou 3 patentes
desenvolvidas em parceria com projetos de pesquisa com a empresas menores. Isso
iria ajudar a gente (entrevistado 3).

Também no sentido de limitação no relacionamento entre atores do parque, o
entrevistado 4 teceu comentários externando uma pequena insatisfação, acompanhada de uma
compreensão, quanto à visão da universidade no que concerne à relação com as empresas, na
seguinte forma.
Não enxergo dificuldades. No máximo entendo que a UFRJ em alguns momentos tem
uma certa postura, mas que é cultural. Uma postura mais acadêmica de alguns
professores e contra relação com empresas, e isso acaba sendo um problema ás vezes
(entrevistado 4).

c13: Estrutura organizacional
A categoria de análise estrutura organizacional revela o formato de gestão, processos,
instrumentos e recursos empregados na administração do parque tecnológico. A estrutura
jurídica e a estrutura de governança foram pontuadas pelos agentes entrevistados.
Os entrevistados relatam as informações que possuem a respeito da estrutura do parque,
segundo a posição que ocupam ou ocupavam dentro do ambiente do mesmo. No caso dos dois
primeiros relatos, fica evidente maior conhecimento dos meandros da gestão e das suas
características, face aos cargos que ocupam ou ocupavam (gestão do parque e secretaria de
Ciência e Inovação do Governo Estadual).
Assembleia, Conselho administrativo, Diretoria executiva, Gerência administrativa,
Gerência de relacionamentos institucionais, Gerência de operações, Gerência de
projetos. O Conselho é bastante forte nas diretrizes estratégicas. Planejamento formal
existe. Do ponto de vista operacional as decisões são tomadas pela Diretoria Executiva
e as gerências (entrevistado 2).
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Tem esse conselho diretor, que é a instância máxima deliberativa do parque e é
submetida a esse conselho a gestão do parque. Essa gestão está dividida em algumas
gerências, como a financeira, de articulações, de relacionamentos institucionais, etc.
O parque é uma fundação de apoio à UFRJ. A COPPETEC que nos representa e faz a
gestão financeira (entrevistado 1).
Olha, eu acho que não tem representante de empresa não. Tem representante da UFRJ,
da COPPETEC, acho que tem alguém da Petrobrás lá... pelo menos quando eu fui
sabatinado pra entrar no parque, tinha uma banca com quinze pessoas lá, mas não
tinha ninguém de empresa não. Tem gente de empresa externa, mas representando as
empresas incubadas não. O que eles têm aqui é um grupo de WhatsApp que a gente
participa e aí nesse grupo a gente faz sugestões, demandas e essas demandas vão para
a diretoria do parque. Mas é uma iniciativa das empresas, e não do parque
(entrevistado 3).

O último relato, apresentado pelo entrevistado 3, revela uma percepção de
distanciamento entre a gestão / estrutura de governança e as pequenas empresas (incubadas).
Revela também um desconhecimento desta estrutura organizacional por parte do entrevistado,
visto que no conselho gestor há uma representação das empresas, ocupada por um integrante
da empresa Haliburton. De todo modo, dado a constatação anterior por parte deste entrevistado,
no sentido de um certo distanciamento entre as grandes e as pequenas empresas, a carência por
uma representação das empresas pequenas/incubadas é latente. Outro dado revelado é a
formação de uma estrutura extraoficial (grupo de WhatsApp), operando como um canal de
governança entre as empresas, servindo ao propósito de troca de ideias, experiências, debates e
geração de demandas, levadas posteriormente à gestão do parque. Esse acontecimento é
revelado também na fala do entrevistado 4, que ao ser indagado sobre a estrutura de gestão e de
governança do parque, disse que:
Não sei muito sobre. Só sei que tem esse conselho, com os atores com uma cadeira e
reunião mensal. Então tem o conselho do parque e tem também o grupo dos
empresários do parque, que se reúnem todo mês pra tratar questões de segurança,
saúde, interesses mútuos, propriedade intelectual, oportunidades, etc (entrevistado 4).

c14: Profissionalização e aprimoramento
Quanto a estes fatores, o trabalho da coleta de dados junto aos entrevistados fez emergir
informações diversas acerca da trajetória e do desenvolvimento do parque tecnológico como
um ambiente de inovação. O PTRJ, que viveu fases diversas desde as primeiras discussões em
torno da sua criação, nos idos dos anos 90, passando pela sua inauguração (2003) até a chegada
da primeira empresa (2010), é hoje um dos maiores parques tecnológicos do país e já foi eleito
o melhor parque tecnológico do Brasil pela ANPROTEC (PARQUE TECNOLÓGICO DO RIO
DE JANEIRO, 2019).
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No parque aqui da UFRJ tem um edital para que as empresas se estabeleçam ali, e pra
isso as normas são, entre outras, você ter um percentual de x% de investimentos em
projetos na universidade. Se você tem parceria com projeto, estágios, com alunos da
universidade, professores, ou se você desenvolve patentes com a universidade, você
ganha pontos. Tem já uma coisa bem regulamentada. É uma coisa bem definida que
o parque colocou, saiu no edital e você tem que cumprir, senão você paga multa. Nessa
governança, nessa gestão eu vejo que isso funciona. Eu vejo a Haliburton com a
Geologia lá, que isso funciona, porque ela tem que fazer, ela é obrigada a fazer
(entrevistado 3).

O relato acima, feito por um empresário instalado no parque, exemplifica a
atuação do parque no sentido de normatizar as operações das empresas que nele estão
instaladas, com a criação de regras para a atuação no PTRJ, levando as empresas a se
relacionarem com a universidade, buscando geração, de conhecimento, inovação e valor. No
entanto, a previsão destes relacionamentos, de acordo com a visão e vivência do entrevistado,
não se traduz em relacionamento mais profícuo entre as empresas residentes. Assim, segundo
o entrevistado, há uma lacuna na atuação do parque, que propicia uma oportunidade para
aprimoramento dos relacionamentos entre os atores, com potencial para produzir índices ainda
maiores de inovação e desenvolvimento para o parque, cidade e região.
Agora assim, eu vejo muito a participação do parque e da empresa. O governo não sei
quanto eles estão envolvidos nisso. A única coisa da gestão do parque que eu vejo é,
que eu pude perceber nesses anos é muito pouco envolvimento, oportunidade de as
empresas pequenas se envolverem nas discussões junto ao poder público, por
exemplo. A gente precisa aqui aumentar a sinergia das empresas grandes com as
empresas pequenas. A gente tem, por exemplo, projetos que a gente poderia estar
desenvolvendo com a Haliburton, por exemplo. Uma patente que podia ser
desenvolvida com a Haliburton iria dar um desenvolvimento muito grande para a
nossa empresa. Uma visibilidade internacional que a gente não tem e por aí vai. Nada
disso acontece né? O parque mesmo poderia obrigar as empresas a desenvolver uma
patente com uma empresa incubada. Assim como eles obrigam ter que ter 0,5% de
faturamento como investimento em projetos de pesquisa, tem que ter duas ou três
patentes desenvolvidas em parceria com projetos de pesquisa com a empresas
menores. Isso iria ajudar a gente (entrevistado 3).

Abordando a trajetória vivenciada pelo PTRJ, o entrevistado 4 cita que:
O parque deu um avanço grande na questão do pré sal, em 2005 até 2010, por aí,
quando isso surgiu à tona. Nesse momento houve uma procura grande no parque pra
apoio nas atividades de pesquisa aqui. Aí vieram uma série de empresas ligadas ao
setor de petróleo como a Haliburton, Baker Hughes e outras (entrevistado 4).

Na seara da profissionalização e aprimoramento das atividades, governança e processos
do parque, o entrevistado 4 teceu considerações a respeito da relação Universidade-empresas,
no que ele entende haver uma necessidade de avanços, de maturidade:
Acho que a universidade tem muito medo de atuar de forma mais incisiva em termos
de gerar negócio aqui na universidade. A gente está muito acanhado. Acho que a
universidade tem medo. Você tem a COPPE que é uma grife de muito valor, você tem
o parque com instalação razoável, tem a incubadora, mas não há articulação entre
estes atores, é muito pouco. Tem que fazer muito esforço pra conseguir alguma coisa.
Eu particularmente tenho tentado muito e vou continuar tentando, mas sei que muitas
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coisas pra mim são muito óbvias, ex.: um acordo de cooperação entre uma empresa
incubada e o laboratório. Ela não vai comprar um supercomputador igual ao do
laboratório, mas ela pode pagar pra usar o do laboratório (entrevistado 4).

c15: Esforço de promoção, estratégia de marketing
Nesta categoria, as impressões dos agentes a respeito das ações e processos de
marketing, de promoção e divulgação do parque e parceiros são elencadas. Os processos de
marketing, de divulgação são importantes pois promovem o produto / serviço, levando-os a
atingir novos clientes e mercados (Harmeling et al., 2017). No caso de parques tecnológicos, o
marketing serviria ao propósito de solidificar o empreendimento como um espaço fecundo à
geração e transmissão de conhecimento, de inovação, desenvolvimento de novos produtos,
tecnologias e como um vetor de transformação socioeconômica local e regional, atraindo o
interesse de empresas para instalação e contratação de serviços e/ou realização de parcerias, de
universidades para o desenvolvimento conjunto de pesquisas e estudos e do setor público, no
que tange ao fomento e financiamento, entre outros. No bojo das ações de marketing e de
divulgação do parque, estão as iniciativas de comunicação interna, voltadas aos parceiros,
colaboradores e outros atores envolvidos no ecossistema do parque, como ressalta o
entrevistado 1.
A gente tem ações de comunicação nossa em mídias sociais, newsletter mensal que a
gente informa para o ecossistema local, para os nossos stakeholders e tudo mais sobre
as coisas que acontecem aqui (entrevistado 1).
A parte do marketing também é muito legal, a divulgação... quando a gente quer
divulgar algo eles colocam em revistas que se fosse por nós, a gente não teria acesso
(entrevistado 3).
Tem uma assessoria muito forte sim. A gente tem um empenho em promover isso e
ocorre até uma certa competição entre a assessoria de comunicação do parque e o da
COPPE, no sentido de competição em relação a divulgação de notícias e eventos que
ocorrem aqui (entrevistado 4).

Neste sentido, fica clara a atuação pujante da gestão do PTRJ, a preocupação com a
sinalização da produção técnica ou acadêmica do parque e de seus stakeholders, tanto para o
público externo, quanto para o público interno.
c16: Financiamento/viabilização
No que tange ao financiamento e viabilização do parque, os entrevistados de modo geral
afirmaram não possuir conhecimento a respeito, deixando como recomendação consulta a
direção do parque e os relatórios e dados disponíveis na internet. Apenas o entrevistado 1, que
atua na gestão do parque comentou sobre a sua fase inicial, em que o poder público foi
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importante, assim como em um período posterior. Frisou a importância do poder público
federal, através da FINEP, no financiamento do empreendimento.
A prefeitura colocou serviços, na verdade não coloca recurso financeiro, mas coloca
recurso econômico. Ela não depositou dinheiro na conta, mas nos ajudou nessa etapa
de urbanização de uma forma bem importante. A FINEP a gente teve um
financiamento com eles e depois tivemos sim rodadas de financiamento. A FINEP foi
uma parceira importante (entrevistado 1).

Dados sobre o processo de viabilização do parque, com aporte financeiro para
construção da estrutura física e operacional são importantes, pois evidenciam a forma de
construção dos espaços e os atores que estiveram empenhados na sua realização, indicando
características do parque, com a demonstração em maior ou menor grau de comprometimento
do poder público e de dependência do mesmo para a execução de atividades ou, de uso de
capital de instituições financeiras privadas ou por outros caminhos, que não o poder público,
indicando nesse caso, uma capacidade de busca e atração de recursos.
c17: Sustentabilidade
No tocante à preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente, o parque apresenta
ações que buscam conscientizar os usuários e stakeholders, por meio de eventos e iniciativas
diversas, além de buscar otimizar recursos, entre outras ações.
A gente está totalmente engajado nesse sentido. Temos ações sociais aqui, com
eventos sobre produtos orgânicos, parcerias com o pessoal de belas artes pra urbanizar
e fazer um link com sustentabilidade aqui no parque... então a gente tem uma
preocupação forte com isso sim (entrevistado 4).

5.1.2 Parque Tecnológico BioRio
O parque tecnológico BioRio, que iniciou suas atividades em 1988, sob tutela da
Fundação BioRio (BioRio, 2018). Passou por uma troca de comando, tendo tido sua estrutura
física e operacional acoplada ao parque do Rio de Janeiro, sendo gerido por este a partir de abril
de 2019. Tendo em vista que a decisão pela inserção do PCTI enquanto integrante do estudo de
múltiplos casos (alvo deste trabalho), e que as entrevistas com os atores do parque foram
realizadas antes dessa transferência de comando, foram mantidas a descrição dos resultados da
coleta de dados e a análise dos mesmos nesta seção, à parte da seção sobre o PTRJ.
Fato relevante a respeito da fundação BioRio, foi a intervenção judicial sofrida na
entidade. Após denúncias de irregularidades e de uma gestão sem transparência, com
governança ineficaz, a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, determinou a retirada dos antigos
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administradores e a nomeação de um administrador temporário, cumprindo a determinação da
intervenção.
c1: Presença dos atores na fundação do parque
No que tange à presente categoria de análise, apenas a entrevistado 5, que atuava na
direção da Fundação BioRio, possuía informações acerca da história e trajetória do parque. Ele
pontua que o parque foi fundado “pelo conselho fundador, a equipe tinha pessoas do governo
estadual e federal, FINEP, FAPERJ, CNPQ, BNDES, a UFRJ, todos têm assento no conselho
do BioRio”.
Quando o parque foi iniciado, ele teve um porte financeiro de agências de fomento,
BNDES, FAPERJ, teve os principais que eram do conselho do BioRio (entrevistado
5).

O AI, quando de sua criação, congregou esforços e recursos de órgãos governamentais,
na esfera federal (UFRJ, CNPQ, FINEP, BNDES, MCTIC), estadual (Governo do Estado) e
municipal (Prefeitura do Rio de Janeiro), da academia (UFRJ) e de entidades civis de fomento
e apoio, como a FIRJAN, ABRABI e ACRJ e FLUPEME (CABRAL e DAHAB, 1998). Dessa
forma, resta a percepção de que por meio da construção do parque, o poder público, academia
e sociedade civil enxergavam sua edificação como um projeto para desenvolver a cidade e o
estado, propiciando um ambiente facilitador da pesquisa e do empreendedorismo, sobretudo na
área de biotecnologia.
c2: Atuação dos atores
Enquanto a categoria de análise anterior apresenta a presença dos atores na fundação do
parque, a presente categoria aponta para a presença de atores no desenvolvimento do BioRio e
das suas atividades, iniciativas e parcerias. Os relatos apontam para uma atuação diversificada
e heterogênea, no sentido de que as percepções não são convergentes, como no exemplo da
atuação do poder público. O entrevistado 6, quando questionado sobre a atuação do poder
público relatou que “quase não tem presença. Já teve alguma coisa no passado, mas de uns dez
anos pra cá, não tem muita coisa não”. Por outro lado, o mesmo ator cita uma atuação
importante da Prefeitura, na concessão de incentivo sobre imposto sobre serviços “a única
presença que tem de forma de benefício o ISS de 2% e não 5%”.
Ao citar esse incentivo, outro ator expressa uma percepção diferente.
[...] Olha, tem uma questão de interpretação né? Tem algumas empresas que entendem
que as empresas que estão instaladas na incubadora teriam uma redução de ISS. Mas
isso é uma questão de entendimento. A minha empresa tá fora da área incubada e não
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tem esse benefício, algumas pessoas se declaram como tendo esse benefício e outras
não (entrevistado 7).

O mesmo entrevistado, quando abordado o tema atuação do poder público em termos de
fomento, citou que:
Assim, é a mesma atuação que existe para qualquer empresário, para qualquer
pesquisador que existem no Brasil inteiro. Os editais que existem aqui, por exemplo,
são os mesmo para qualquer empresa e pesquisador. A atuação do poder público é
mais o federal (entrevistado 7)”.

O referido entrevistado, seguindo seu relato, disse que a atuação mais pujante na esfera
do parque ocorre por conta das empresas, classificando ainda como pequena a atuação da
universidade e como pontual a atuação do poder público, quando do lançamento de editais de
fomento.
Eu vejo uma presença mais forte mesmo é das empresas no parque. As empresas que
articulam, que se movem nas suas atividades. Quanto à universidade, eu vejo como
uma atuação tímida. Não vejo algo muito forte não. Já em relação ao poder público,
eu vejo ele agindo mais na questão dos editais (entrevistado 7).

Por sua vez, outro entrevistado, ligada à gestão do BioRio, informou a atuação do parque
na articulação de projetos e parcerias, externalizando ainda ao serviço de gestão de projetos,
revelando sua atuação profissional na busca por viabilização e sustentação. Nessa esteira, ficam
reveladas ainda, diferentemente do Parque tecnológico do Rio de Janeiro, ligações com outras
universidades.
A gente tem alguns contatos de cooperação técnica, que quando tem algum projeto,
alguma coisa do tipo a gente participa em conjunto, principalmente em relação a
editais a gente participa junto. Então tem coisas que são feitas em conjunto e essa área
que a gente tem de gestão de projetos faz com que a gente tenha vínculos com outras
universidades não só com a UFRJ. A gente tem projetos com a UFF, com a UERJ,
com a Rural, projetos que eram geridos aqui e realizados a parte prática nestes lugares.
E nessa área de gestão de projetos a gente ainda tem o apoio do SEBRAE. A gente
tem projetos em andamento com o SEBRAE que é o Prointer Biotec, que é um
programa de internacionalização de empresas de biotecnologia. Então muitas das
empresas que estão no parque hoje estão vinculadas nesse projeto, que oferece um
treinamento para que essas empresas consigam passar a exportar seus produtos e
serviços. Esse projeto vem acontecendo há mais de um ano e muitas das empresas da
BioRio estão vinculadas a esse projeto (entrevistado 5).

A parte final deste relato revela ainda a atuação do SEBRAE, atuando no parque, junto
às empresas residentes.
c3: Contribuição econômica e social
O impacto socioeconômico do parque é revelado pelos números de empresas, empregos,
faturamento, impostos gerados, entre outros impactos percebidos na cidade e no estado do Rio
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de Janeiro. Essa contribuição vai além, atingindo todo o país, visto que o parque é percebido
como o maior pólo de biotecnologia do Brasil.
c4: Produção técnica e científica
A produção técnica e científica do BioRio é atestada por meio dos produtos
desenvolvidos e lançados pelas empresas residentes e incubadas, além dos projetos e parcerias
firmadas entre o parque, instituições de pesquisa, como a FIOCRUZ, e universidades, como a
UFRJ, UFF e outras. Vêm sendo desenvolvidos no parque projetos como a despoluição do canal
do Cunha na cidade do Rio de Janeiro, Biovida Fluminense, com apoio do SEBRAE/RJ,
FAPERJ, por meio do programa de Ampliação das Ações para Desenvolvimento de Empresas
de Base Tecnológica da Incubadora de Empresas Bio-Rio (AMPLIA BIO); internacionalização
de empresas brasileiras de biotecnologia, também apoiado pela FAPERJ, entre outros.
No tocante ao desenvolvimento de produtos e tecnologias, os entrevistados citaram a
elaboração de patentes, para proteção e garantia dos direitos.
Temos feitos pesquisa e temos a intenção de patentear. No momento do trabalho que
a gente desenvolve, não temos nada ainda a ser patenteado, mas teremos em breve.
Quanto a isso não tem participação nem da BioRio nem da UFRJ. Agora, quanto a
nova administração, não sei. Me parece que também não vai ter, mas não sei
(entrevistado 6).
A gente tem um pré-depósito de patentes sim. As universidades e o parque não
contribuem para nada nesse sentido não. Na verdade, tivemos alguma contribuição no
início do processo, no sentido de ver o que existe na área da pesquisa e tal
(entrevistado 7).

Não existem registros sobre indicadores técnicos e científicos, concernentes à produção
em que o parque BioRio esteja envolvido. No entanto, as falas dos entrevistados acima indicam
que as empresas estão caminhando nesse sentido. Outra informação extraída dos relatos diz
respeito ao envolvimento e contribuição de universidades e da administração do parque. Tanto
o entrevistado 6, como o entrevistado 7 relatam um distanciamento da academia e do parque no
auxílio do processo de desenvolvimento e depósito de patentes. Embora o relato do entrevistado
7 contradiga essa informação, ao dizer que “na verdade tivemos alguma contribuição no início
do processo, no sentido de ver o que existe na área da pesquisa e tal”.
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c5: Características das empresas residentes
O parque tecnológico BioRio foi criado para ser uma pólo de biotecnologia, apoiando e
incentivando empreendedores desta área, atrair empresas e fomentar por meio do apoio e
atuação de universidades e instituições de pesquisa, inovação e tecnologia e conhecimento.
Dessa forma, é natural que as empresas residentes no parque, tanto as graduadas, as instaladas
nos lotes industriais e as incubadas, sejam empreendimentos com base tecnológica voltadas
para soluções no campo da biologia, biomedicina, saúde humana e animal, alimentos, meio
ambiente, biossegurança e outros correlatos, que tenham insumos biológicos como recursos,
como cosméticos e fármacos, por exemplo.
Outra característica das empresas do BioRio, relatada pelo entrevistado 5, diz respeito
às origens de ao menos parte delas. A entrevistado indica que “pelo menos 50% das empresas
aqui são oriundas da universidade, de ex-alunos e professores da universidade”. Os outros
entrevistados confirmam essa informação, como o entrevistado 6, que ao ser questionado a
respeito, disse que “minha empresa veio de fora para cá, por entender que o parque é um polo
e é importante estar aqui, por questões de mercado e tal. Mas eu sei que parte das empresas
aqui vieram de pessoas ligadas à UFRJ, da incubadora e etc.”.
c6: Estrutura física do parque
No tocante à estrutura do parque, disponível aos usuários (empresas, universidades,
estudantes, parceiros, entre outros), as impressões coletadas junto aos entrevistados dão conta
de uma estrutura carente de algumas melhorias, como internet ruim (entrevistado 7), laboratório
de uso compartilhado (entrevistado 6) e avanço na estrutura de apoio e desenvolvimento
empresarial (entrevistado 7).
Basicamente há uma área física, com custo benefício em termo de valor do aluguel,
enfim tinha serviço de água, esgoto, internet... basicamente estrutura física, de resto
não tinha nada não (entrevistado 7).
Em relação às áreas comuns, serviços de água, internet essas coisas nós usamos. Mas
também não tem muitas áreas comuns não. Eu já usei sala de reunião, mas vou bem
poucas vezes, quase zero. Nós sentimos falta de um laboratório de uso compartilhado,
por exemplo. Mas a resposta de forma resumida é não, não usamos essa estrutura não
(entrevistado 6).
Sim, vejo oportunidade sim, de promover melhorias junto as empresas daqui,
ajudando a dar suporte na busca de documentos junto a órgãos públicos, busca por
formalização de incentivos fiscais como incentivo de ISS, etc. Preparar treinamentos,
fomentar integração entre as empresas aqui instaladas. Depois dos problemas da
intervenção é que as empresas passaram a atuar mais próximas. Eu vejo a busca
também por melhorias em coisas básicas, como internet ruim, por exemplo
(entrevistado 7).
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Essas impressões foram colhidas junto aos entrevistados cujas empresas estão instaladas
no parque. O relato abaixo, de um entrevistado ligado à gestão do parque, diz respeito à
composição da estrutura física, presente no AI.
A gente tem dois auditórios, duas câmaras frias, tínhamos um PHmetro. Então assim,
as câmaras frias eles usam, e há um rateio para quem usa do consumo de energia. Os
auditórios a gente disponibiliza de acordo com a demanda deles mesmos. A gente tem
as empresas incubadas. A área de galpão, que é uma área maior que a área de
incubadora e temos a área de lotes. Os lotes são divididos em 1 mil metros quadrados,
em que as empresas constroem, seguindo algumas regras. Temos ainda alguns lotes
vagos. Temos dois auditórios, um de 50 pessoas e um de 100 pessoas. Existem três
salas de reuniões que as empresas podem usar, e dentro do auditório também há três
salas que as empresas podem usar (entrevistado 5).

c7: Conveniências, serviço, qualidade de vida
No que tange à estrutura de serviços e de processos, atividades e áreas voltadas à
promoção de um ambiente de trabalho mais harmonioso, o parque apresenta alguns serviços
como limpeza dos espaços comuns e coleta de lixo, segurança, consultoria às empresas na área
de gestão de projetos, assessoria jurídica, entre outros. O entrevistado 6 quando questionado a
respeito, pontuou que há necessidade de maior avanço e desenvolvimento nesta estrutura.
O parque Biorio é polo de biotecnologia, que não se desenvolveu como deveria, mas
ainda assim é um polo e isso é interessante [...] tem a questão do incentivo fiscal de
ISS, que não é fundamental, mas conta. E tem também a questão dos custos que são
atrativos também até hoje. Não se continuarão atrativos com a nova adm. Sabemos
que o custo irá subir, mas não sabemos se vai continuar atrativo. Esse é o grande temor
atual das empresas aqui do parque (entrevistado 6).

O entrevistado 7 por sua vez, comentou que:
Basicamente há uma área física, com custo benefício em termo de valor do aluguel,
enfim tinha serviço de água, esgoto, internet... basicamente estrutura física, de resto
não tinha nada não (entrevistado 7).

Para além dos serviços já relatados, a entrevistado 5 informou que,“Mas como a gente
tem um vínculo com a Rede de Tecnologia, quando tinha curso a gente sempre divulgava e em
alguns casos até pagava alguns para os empresários irem”.
Durante a visita ao parque, notou-se a existência de um bar, restaurante e de serviço de
segurança.
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c8: Envolvimento de entes públicos
O poder público municipal, estadual, federal estiveram e estão presentes, na fundação e
posteriormente, chegando até os dias atuais, nas atividades do parque, em maior ou menor grau.
Órgãos de apoio e fomento, como a FINEP, FAPERJ e SEBRAE contribuem com aportes de
recursos para programas como o Prointer, entre outros.
O entrevistado 6, ao ser abordado com o questionamento sobre como se dá a presença
do poder público no parque, revelou que:
A única presença que tem é em forma de benefício de ISS de 2% e não 5%, para as
empresas instaladas no parque. A presença do estado só se daria dessa forma, de resto
é zero. Já teve alguma coisa no passado, mas de uns 10 anos pra cá não tem muita
coisa não (entrevistado 6).

Já o entrevistado 7 relatou da seguinte forma a presença a atuação do poder público:
Assim, é a mesma atuação que existe para qualquer empresário, para qualquer
pesquisador que existe no Brasil inteiro. Os editais que existem aqui, por exemplo,
são os mesmos para qualquer empresa e pesquisador. A atuação do poder público é
mais no nível federal. A prefeitura dá um incentivo na questão do ISS, até nisso tem
uma questão de interpretação né? Tem gente que entende que as empresas que estão
instaladas na incubadora teriam uma redução de ISS. Mas isso é uma questão de
entendimento. A minha empresa tá fora da área incubada e não tem esse benefício,
algumas pessoas se declaram como tendo esse benefício e outras não (entrevistado 7).

“A gente tem muitas parcerias que ainda são bem ligadas, bem fortes com a Biorio.
Pessoal do SEBRAE, FAPERJ, algumas pessoas, a gente ainda tem um vínculo forte, mas não
de apoio financeiro”, assim narrou sua percepção a entrevistado 5. O que se extrai dos relatos,
é que a presença do poder público no dia-a-dia do parque é tímida, sendo mais perceptível no
fomento via editais (FAPERJ) e no incentivo tributário do ISS (Prefeitura do Rio de Janeiro).
Fica evidente uma lacuna na prestação de serviços, auxílio e apoio destes entes, no que tange à
presença e atuação junto ao parque e seus atores.
c9: Colaboração com parques, universidades e centros de pesquisa
Um dos propósitos motivadores da criação de um parque tecnológico é gerar
aproximação entre empresas e a academia, estreitando estes laços com o objetivo da geração de
valor, conhecimento e desenvolvimento econômico e social. A presença desses atores
(universidade, centros de pesquisa) se deu na fundação do parque (Cabral & Dahab, 1998) e,
para além desse momento, permanecem ligadas ao parque e às empresas nele instalados,
celebrando convênios, projetos (BioRio, 2019), cedendo profissionais pesquisadores,
estagiários e outras ações. Um dos entrevistados, ao ser perguntado sobre a relação com a
universidade, fez o seguinte comentário:
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Nosso relacionamento com a universidade é muito próximo. Nós usamos laboratórios
da universidade, contratamos pessoal que é mestrando e doutorando, dividimos a
propriedade intelectual, etc. O relacionamento no nosso caso é com a UFRJ. Existe
uma parceria sim. A gente contrata uso de serviço dos laboratórios da universidade
sim (entrevistado 6).

O mesmo entrevistado, em outro momento, ao ser questionado sobre o vínculo que sua
empresa tem com a universidade, relatou o que se segue:
O polo tem uma imagem e estar aqui dentro é bom. Para minha empresa, isso traz um
marketing, que é gerado devido ao trabalho concentrado em tecnologia que tem aqui.
A proximidade com a UFRJ é muito importante. É fundamental pra gente
(entrevistado 6).

A entrevistado 5, narrou sua experiência enquanto gestora, e alguns meandros da relação
universidade-parque, como se segue.
Não existe nada estruturado em relação ao polo BioRio. A gente buscou por conta
própria esses contatos. Na realidade nesse final, na minha gestão, nós tivemos uma
relação mais forte com a UFF e com a UFRJ. Existia antes alguma relação, mas não
estruturada. Há alguma coisa de contratação de mão de obra, de funcionários e de
estagiários, isso mais com a UFRJ, devido à proximidade, que acaba facilitando.
Projetos de pesquisa formalizados com a UFRJ não. Temos alguns com contatos
informais, nada estruturado, com a UFRRJ (entrevistado 5).

Por seu turno, o entrevistado 7, de outra empresa do parque, comentou o que se segue.
A gente tem alguns contatos de cooperação técnica, que quando tem algum projeto,
alguma coisa do tipo a gente participa em conjunto, principalmente em relação a
editais a gente participa junto. Então tem coisas que são feitas em conjunto e essa área
que a gente tem de gestão de projetos faz com que a gente tenha vínculos com outras
universidades, não só com a UFRJ. A gente tem projetos com a UFF, com a UERJ,
com a rural, projetos que eram geridos aqui e realizados a parte prática nestes lugares
(entrevistado7).

O que se observa da análise das entrevistas é um dinamismo maior no parque, em relação
à presença da academia dentro do ecossistema. Não apenas a UFRJ, que é a detentora do terreno
atua por meio de parcerias, projetos e cessão de mão de obra, mas outras universidades também,
como a UFF.
c10: Parcerias com entidades da sociedade civil/comunidade
Iniciativas que pretendam mover a sociedade no sentido de proporcionar
desenvolvimento econômico e social atraem órgãos e instituições de diversos matizes, atuantes
nesta sociedade. No caso dos PCTI, o mesmo cenário é posto, com instituições de estudos,
fomento, incentivo e de representação se envolvem, pois há a intenção em preservar interesses,
participar de um movimento promissor em termos econômicos, sociais e políticos, além de
ganhos financeiros, tecnológicos, econômicos e em termos de projeção. O entrevistado 5 pontua
a participação da comunidade nos seguintes termos:
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A gente fazia, não na comunidade em geral, mas mais voltado à comunidade
acadêmica, a gente fazia duas vezes por ano uma visita dos alunos da universidade e
de alguns professores que pediam pra gente falar sobre o polo, sobre as coisas que
poderiam ser feitas, sobre a possibilidade das pessoas não ficarem apenas na área
acadêmica, que eles podiam fazer sim uma empresa... como se fosse uma questão de
empreendedorismo desses alunos, mas voltados pra eles, não para a comunidade geral.
Com relação à interação com a comunidade/sociedade, de forma geral, a gente recebe
visitas, mas é só (entrevistado 5).

Os entrevistados 6 e 7 assim pontuam suas percepções quanto à participação destas
entidades no parque:
Nesse sentido também é zero. Desde que minha empresa está aqui, esse
relacionamento é zero. Nem FIRJAN, nem associação comercial, nem associação de
dirigente lojista, nada disso (entrevistado 6).
A gente tinha alguma relação da nossa empresa com algumas entidades, cursos,
visitações e tal, e no parque teve um programa do SEBRAE com o parque que
incentivou a participação com as empresas como o Prointer, que foi interessante. Tem
recebimento de e-mails de eventos que estão acontecendo no mercado, editais, etc.
(entrevistado 7).

Nota-se que há um envolvimento baixo ou nulo de entidades representativas da
sociedade civil no parque. O relacionamento com a comunidade no entorno físico do BioRio
também foi classificado como insípido, situação que se coloca como um desafio/oportunidade
para o aprimoramento da configuração de uma abordagem da Hélice Quádrupla no ambiente
do parque.
c11: Instituição e/ou organização âncora
“Não, não. Não temos empresas âncora aqui não. O projeto do parque não foi concebido dessa
forma. Existem algumas empresas que cresceram mais que outras, mas nenhuma ao ponto de
se tornar âncora (entrevistado 7)”. O Parque Tecnológico BioRio não possui nenhuma empresa
grande ao ponto de mover uma cadeia de fornecedores, parceiros, ou de organizações que sejam
incentivadas ou desafiadas pela presença desta âncora. A UFRJ é interpretada com uma âncora,
na visão do entrevistado 6, devido às relações que têm com o parque e com as empresas e com
a transferência de comando do parque para o PTRJ.
Não, a gente não tem hoje, mas acredito que vamos ter com a UFRJ, com a nova
administração. Vai ser a nova âncora porque uma das coisas que essa nova
administração traz é uma obrigação de interagir com a universidade. E a UFRJ já
existe como âncora, mas deve crescer com a nova administração do parque
(entrevistado 6).

De outra forma, a entrevistado 5 considera que o parque não possui de fato uma grande
âncora, tal como a Petrobrás no PTRJ. No entanto, enxerga uma atuação relevante da empresa
Cryopráxis.
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A BioRio não tem uma âncora, por assim dizer. A gente tem uma empresa aqui que
ela é pra gente considerada grande, que é a Cryopráxis, que é o maior banco de cordão
umbilical da América latina, e assim, a gente não tem uma grande âncora
multinacional, mas de grande porte, como é a Cryopráxis (está até na bolsa de valores
de Nova Iorque) não há uma multinacional, por exemplo (entrevistado 5).

c12: Relacionamento intra-parque
As relações e interações entre os atores e personagens presentes no BioRio ditam a
dinâmica, o ritmo e a característica do parque. As empresas instaladas, as universidades, o poder
público, entidades da sociedade civil e a administração se relacionam diariamente e o formato
dessas relações. A percepção de agentes que habitam o parque, seja trabalhando, estudando ou
por outras razões podem fornecer informações úteis para a análise do ambiente de convívio e
relacionamento do parque tecnológico. O entrevistado 6 citou a questão da transferência de
administração do parque, como um fator que gera tensão.
Tirando esse momento de mudança na gestão do parque, o clima é bom. As pessoas
conversam, interagem uma com as outras, etc. O clima é bom. Estamos num momento
ruim de estresse devido a essa mudança, essas incertezas, mas tirando isso eu diria
que o clima é bom sim (entrevistado 6).
Outro dado importante é que a administração do parque mudou recentemente. Existia
a fundação BioRio, que cuidava da gestão do parque, e essa gestão passou para o
parque tecnológico da UFRJ. Então você tem duas fases aqui. Uma coisa é o contato
que eu tive no passado, não como empresário, mas como funcionário do estado,
quando trabalhei tendo contato com o parque e com a Fundação BioRio, e tenho
relatos de colegas de outras empresas. Em relação ao relacionamento com a fundação,
o relacionamento não é legal não. Houve ainda um impasse de um dinheiro que foi
prometido pela prefeitura, governo do estado, não lembro, e ela começou a administrar
contratos, mas estes contratos não tinham nada a ver com o seu objetivo social. Ela
desvirtuou assim o seu papel e a administração começou a fazer coisas desonestas,
coisas erradas (entrevistado 7).

O relato acima exprime informações bastante relevantes a respeito do clima
organizacional, da qualidade das relações no parque. O entrevistado aponta a ocorrência de uma
situação de crise gerencial. Ele classifica o relacionamento com a gestão do parque em duas
etapas: antes e após esta situação. Fica claro que os atos cometidos pela administração, no
contexto apresentado, fizeram com que o ambiente de trabalho, convívio e relacionamento no
parque se tornassem mais difíceis.
A partir da entrada do interventor começou a ter uma relação muito mais próxima, até
porque existia interesse de ambas as partes. Isso fomentou muita a proximidade, mas
antes não tinha essa relação, a não ser na gestão de projetos que o parque tinha com
algumas empresas. Olha, num primeiro momento eu diria que é complicado, porque
de fato não existia um relacionamento. A BioRio era uma entidade que funcionava de
uma forma autônoma em relação a grande parte das empresas. Então nem tem muito
o que dizer. Nas poucas demandas que a gente precisou sempre fomos bem atendidos,
mas não existia um envolvimento, uma participação. Então é uma relação amistosa,
mas não envolvente. Vejo oportunidade sim, de promover melhorias junto as
empresas daqui para ajudar a dar suporte na busca de documentos junto a órgãos
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públicos, busca por formalização de incentivos fiscais como incentivo de ISS, etc.
Preparar treinamentos, fomentar integração entre as empresas aqui instaladas. Depois
dos problemas da intervenção é que as empresas passaram a atuar mais próximas. Eu
vejo a busca também por melhorias em coisas básicas, como internet ruim, por
exemplo (entrevistado 6).

A narrativa deste ator vai ao encontro do relato anterior, reforçando os conflitos gerados
a partir da crise gerencial e o surgimento de uma nova fase, pós intervenção judicial no parque:
“depois dos problemas da intervenção é que as empresas passaram a atuar mais próximas”.
Ainda assim, ao comentar que “é uma relação amistosa, mas não envolvente”, o entrevistado
deixa claro que há espaço para um aprimoramento dos relacionamentos. De outra forma, a
entrevistado 5 pondera que:
As empresas tem total acesso à gestão da BioRio, tem até alguma intimidade com a
gestão e com os nossos processos. Devido ao fato de a maioria delas estarem aqui há
muito tempo, algumas já pedem determinadas coisas diretamente aos responsáveis
pelo setor de manutenção, etc. A gente tem alguns problemas no sentido de que, como
a gente não amarrou contratualmente algumas questões, como de vistoria nas
empresas, não temos um acompanhamento mais rigoroso, mas de toda forma temos a
liberdade de solicitar determinadas coisas com as empresas. A interação e a relação
com as empresas são bem tranquilas (entrevistado 5).

A comparação entre os três relatos revela uma distinção na percepção do clima, da
interpretação sobre as relações entre os atores do parque. Enquanto os atores ligados às
empresas consideram essas interações ainda distantes de um padrão ideal, a entrevistado ligada
à gestão do parque considera como bom o relacionamento, ainda que haja algum conflito.

c13: Estrutura organizacional
O parque tecnológico BioRio é gerido por meio da Fundação BioRio, que assumiu forma
jurídica de fundação de direito privado, sem fins lucrativos. O estatuto social do parque informa
que o mesmo possui em sua estrutura um conselho deliberativo, presidência e conselho curador.
No conselho deliberativo, possuem assento: o presidente da fundação, o Reitor da UFRJ, dois
servidores desta universidade, o presidente de Fundação Oswaldo Cruz, o Governo do Estado,
a Prefeitura do Rio de Janeiro, o SEBRAE RJ, a FIRJAN RJ, a ACRJ, a FLUPEME, a ABRABI
e um representante das empresas instaladas no parque. São ao todo 13 componentes, com
mandato de 4 anos, admitida a recondução (FUNDAÇÃO BIORIO, 2012).
O conselho que era deliberativo, curador se reunia duas vezes por ano, para aprovação
principalmente de contas e decisões estratégicas futuras. A gente tinha o conselho
deliberativo e o conselho curador, que elegiam o presidente e o vice-presidente, abaixo
dele tinha o secretário geral, sendo que as figuras do presidente e do vice seriam mais
política, de decisões políticas. O secretário geral seria essa pessoa que é mais
operacional, como se fosse o diretor, e abaixo deles, gerentes de cada segmento.
Gerentes financeiro, de projeto, etc. (entrevistado5).
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Os entrevistados 6 e 7, ponderaram da seguinte forma a governança do parque:
A antiga governança não existia. Era uma porcaria até por conta dos descaminhos que
tinham, era até interessante que não houvesse uma governança. Tinha até um
conselho, mas que era inoperante e as empresas não tinham voz ativa. Na nova
administração vai ter uma governança, mas é uma governança muito ligada à
universidade. Tem o conselho da UFRJ, tem o conselho do parque e as empresas tem
um assento, se não me engano, mas o nosso problema é que esse representante vai ser
o único no parque tecnológico já existente com o polo de biotecnologia. Então isso
pode ser um problema na nossa cabeça que a gente acha que deveria ter mais
representantes, um lá e um cá. No meu ponto de vista pessoal deveria ter mais
representantes de empresas. Aqui do pólo são mais de 30 empresas, lá no parque são
mais de 60 e ter só um assento é pouco significativo. Mas uma coisa que a gente tá
discutindo e é difícil porque tá dentro do processo, se desenvolvendo ainda
(entrevistado 6).
A governança é um assunto delicado na BioRio. Teve problemas, tanto que sofreu
uma intervenção judicial. Eu diria que houve duas governanças. Uma antes da
intervenção e outra após. Existiram vários momentos. Se você ver o Estatuto da
Biorio, de como deveria funcionar, é muito bonito, muito legal. No começo funcionou
dessa forma, mas a partir de certo momento, por falta de participação da administração
do parque, do poder público, das pessoas que faziam parte do conselho do BioRio,
deixaram de participar, a governança ficou frouxa, solta, e aí a partir de determinado
momento deixou de funcionar como deveria. As coisas foram desabando até que num
determinado momento sofreu a intervenção. Mas acho que a partir de certo momento
se negligenciou a participação na BioRio pelas várias entidades envolvidas
(entrevistado 7).

Estes relatos iniciais dão conta de uma governança afetada pela crise gerencial por qual
passou a fundação, acarretando em insatisfação, ineficiência nos processos e um distanciamento
das empresas e gestão do parque. Ambos os entrevistados 6 e 7 informaram considerar o
imbróglio bastante negativo. O formato de representação das empresas no conselho também é
visto como insuficiente, dado o número de empresas no parque. Outro ponto que se destaca é a
preocupação com a gestão do parque, visto que a administração do PTRJ acampou a partir de
fevereiro de 2019, a área e as empresas do BioRio.
c14: Profissionalização e aprimoramento
A presente categoria apresenta as narrativas dos atores quanto a trajetória de
desenvolvimento e maturação do parque enquanto ambiente de inovação. A Fundação BioRio
seguiu um caminho inverso a um de profissionalização e aprimoramento, devido a práticas que
levaram a uma intervenção judicial no parque, efetivada posteriormente à denúncia do
Ministério Público Estadual e decisão proferida pela Justiça Estadual. Entre os atos suspeitos,
que ensejaram a investigação, afastamento dos antigos gestores e nomeação de um interventor,
estão desvio de finalidade da Fundação, falta de transparência perante o conselho,
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descumprimento de normas estatutárias e escrituração contábil enganosa (Empresa brasileira
de comunicação, 2019).
A fundação passou por alguns problemas, houve uma intervenção, algumas pessoas
foram presas, depois soltas, uma série de descaminhos, uma série de coisas erradas
foram feitas, e isso afetou a relação da BioRio, uma fundação que perdeu o seu
propósito. Era uma fundação que existia a 39 anos, que tinha um papel inicial que não
conseguiu cumprir, mas ainda assim prestava alguns serviços, tinha um serviço de
consultoria, tinha um laboratório de qualidade que as empresas usavam, e alguns
serviços de contabilidade, fazia alguns contatos externos, mas foi perdendo essa
capacidade com o tempo, com problemas financeiros. Houve ainda um impasse de um
dinheiro que foi prometido pela prefeitura, governo do estado, não lembro, e ela
começou a administrar contratos, mas estes contratos não tinham nada a ver com o
seu objetivo social. Ela desvirtuou assim o seu papel e a administração começou a
fazer coisas desonestas, coisas erradas (entrevistado 6).
Existiam certos requisitos para se ter uma empresa aqui, como submeter um projeto
para uma banca da UFRJ, etc. Esses procedimentos eram seguidos à risca, mas depois
de certo momento também foram deixados de lado (entrevistado 7).

O entrevistado 5, descreveu também iniciativa do parque na busca pela certificação
CERNE, interrompida devido à questão judicial.
A gente deu entrada no 9001, não sei te dizer exatamente...a gente estava vendo a
questão do CERNE, mas tivemos que dar uma parada justamente por causa destes
processos internos que estão acontecendo aqui (entrevistado 5).

c15: Esforço de promoção, estratégia de marketing
Os processos, ações e iniciativas de marketing são essenciais na estratégia de
posicionamento de mercado d uma organização. No entanto, a gestão da BioRio não faz uso de
ferramentas ou de recursos com esse propósito, como informa a transcrição abaixo:
Novamente, no passado eu sei que existia, depois se perdeu, devido ao descaminho na
gestão do parque, nos últimos 10, 15 anos, mas essa nova administração eu acho que
eles vão fazer isso bem. De promoção, fazem eventos, fazem convênios com parques
no exterior. Então nesse aspecto parece que a nova administração vai fazer um bom
trabalho (entrevistado 6).

Segundo o entrevistado, no passado havia ações de marketing, que foram interrompidas
afetadas pela gestão turbulenta encontrada no parque, que acarretou na intervenção judicial e
posterior troca de comando para a administração do parque tecnológico do Rio de Janeiro, à
cargo da UFRJ. O entrevistado pontua ainda uma expectativa de retomada destas ações, sob a
gerencia da nova administração.
A entrevistado 5, reafirma a inexistência de ações e processos de marketing, de
divulgação. Relata que o parque não faz esse trabalho. Ações nesse sentido são restritas a
informações sobre o processo de instalação de empresas no parque, quando da oportunidade da
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realização de visitas no parque. Ainda assim, ressalta que a demanda por vagas no parque
continua a ocorrer, a despeito da situação judicial e administrativa e da inexistência de um plano
de marketing, de ações de promoção e divulgação do parque.
Olha, por incrível que pareça, a BioRio mesmo nessa situação em que ela se encontra,
a de mudança de governança e tal, a BioRio não abre edital, mas estamos sempre
recebendo demanda de empresas que querem vir pra cá. Não tem uma promoção
específica, nós apenas explicamos o processo de entrada, nas palestras e visitas que
acontecem aqui. Não há uma divulgação tipo edital aberto, porque não temos essa
questão do edital (entrevistado 5).

c16: Financiamento/viabilização
Quando o parque foi iniciado, ele teve um porte financeiro de agências de fomento,
BNDES, FAPERJ, teve os principais que eram do conselho do BioRio. Elas aportaram
um valor para isso. Mas no conselho, o SEBRAE também é um parceiro. A gente tem
muitas parcerias que ainda são bem ligadas, bem fortes com a BioRio. Pessoal do
SEBRAE, FAPERJ, algumas pessoas, a gente ainda tem um vínculo forte, mas não de
apoio financeiro. O poder público atuou de forma mais presente nesse sentido no
início. Depois disso o parque só se manteve via gestão de projetos e há a captação de
recursos também via editais, quando há a liberação dos mesmos, para incubadoras,
esse tipo de edital. Fora isso é autosustentabilidade mesmo (entrevistado 5).

A viabilização do parque se deu por vontade política do governo estadual e municipal,
via aporte de recursos para construção da estrutura física e por apoio no arruamento e outros
fatores. O governo federal, por meio do BNDES também realizou aportes de recursos na criação
do parque. Quanto ao financiamento atual das atividades e da estrutura, estes atores não mais
contribuem, conforme explicita a entrevistado 5. Explanando sobre essa “autosustentabilidade”,
a entrevistado seguiu, dizendo o que se segue.
Por a BioRio não ser vinculada a nenhuma universidade, como é de praxe no caso de
parques tecnológicos, ela teve que ter um jeito de se auto sustentar. Aí, se desenvolveu
essa questão do gerenciamento de projetos. Por estar em terreno federal, a gente paga
um aluguel para a universidade. 90% do valor que as empresas pagam em relação ao
terreno, a gente repassa para a UFRJ. O valor que a gente cobra em termos de serviços
prestados, como se fosse um condomínio, ele é para manter o serviço para as
empresas. Serviços de jardinagem, limpeza, segurança, manutenção..., mas isso não
sustentava a fundação. Isso já tem muitos anos, mas não sei precisar quando teve
início. Só sei que começou para poder dar sustento às atividades do parque, porque só
o dinheiro de aluguel não sustenta (entrevistado 5).

c17: Sustentabilidade
Quanto a esta categoria, os entrevistados não responderam a contento, no sentido de
exprimir as impressões a respeito da preocupação dos atores e do parque com o meio ambiente
e com processos que visem à sua proteção e a um desenvolvimento sustentável. “Não há
nenhuma certificação assim. Claro que é importante, mas hoje não temos nada nesse sentido”,
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relatou o entrevistado 7. Por seu turno, o entrevistado 6 informou que “todos tem essa
preocupação. Reduzir o consumo, reaproveitar insumos..., mas não existe nenhum processo
que reúna esforços nesse sentido não”.
5.1.3 Parque Tecnológico da Região Serrana – SERRATEC
Neste parque, foram 4 os entrevistados – dois ligados à gestão do parque, um ligado à
uma instituição de pesquisa e um representante do poder público.
c1: Presença dos atores na fundação do parque
O SERRATEC teve como origem um programa do CNPQ, na década na 80. Assim
sendo, o Governo Federal contribuiu para a criação do AI. Quando em 1998 foi formado um
Comitê Gestor para planejar a implantação do parque, estiveram presentes a Prefeitura
Municipal de Petrópolis, o Instituto Euvaldo Lodi, a FIRJAN, o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, a Universidade Católica de Petrópolis, o SEBRAE, todos sob Coordenação da
FUNPAT. Quando da data da assinatura do Protocolo de Intenções e assim, formalização da
intenção da criação do parque, assinaram o documento o Governo Federal, por meio do MCTIC,
o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal, a FIRJAN e a FUNPAT.
Estiveram presentes a FIRJAN, o LNCC, a Prefeitura, a FUNPAT, que era a fundação
parque de alta tecnologia e essa fundação era o braço operacional do parque. Num dos
momentos de baixa a FUNPAT foi extinta (entrevistado 8).

c2: Atuação dos atores
Em relação a atuação dos atores no SERRATEC, variados foram os relatos. Foram
apontadas contribuições de atores do setor produtivo, do terceiro setor, academia e
administração pública. Os entrevistados apontaram uma atuação aquém do considerado ideal,
de acordo com os mesmos, por parte do poder público.
A FIRJAN não está mais atuando hoje, a Prefeitura também não. A FIRJAN já fez o
papel que tinha que fazer, que é a parte de criar de aglutinar e tal. A Prefeitura fala e
fala, mas nunca fez nada, só atrapalhou. Vaidades de prefeitos, política etc. Nós
dizemos que a Prefeitura, se não atrapalhar, já é um grande parceiro. Deixa a gente
trabalhar, a gente encaminha pra ela dar o incentivo fiscal, não atrapalha. Infelizmente
o poder público aqui no estado do Rio é assim. Em outros lugares do Brasil é diferente,
como em Recife com o Porto digital, Florianópolis, São José dos Campos [...]
(entrevistado 8).
Hoje o que se vê de movimentação no SERRATEC vem da iniciativa privada. A
iniciativa privada que por conta da sensibilidade da causa consegue mobilizar algumas
coisas, mas está sendo construído numa visão de médio e longo prazo, obter fundos
de investimento a exemplo de São José dos Campos, que hoje 40% do orçamento
anual é via inciativa pública. 40% dos impostos gerados pelas empresas no parque
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como a Embraer, volta para ser investido no parque. Então a gente quer criar um
modelo de investimento aqui assim também. Mas hoje é a iniciativa privada que pilota
tudo. Aí assim, eu vou pontuar como nota 1 para baixa influencia, 3 para influencia
média e 5 para alta influência. A Iniciativa privada é 5, a universidade é 3 e governo
1 (entrevistado 9).
Olha, nosso formato que temos e pretendemos manter é o da Triple Helix. O governo,
apesar de inoperante, é importante. O que tá funcionando no momento, com
eficiência? A relação do poder privado com a academia. Eu diria que o grau de
influência infelizmente é 50% academia e 50% empresas. Deveria ser 33% pra cada,
com o poder público envolvido, mas não é assim (entrevistado 8).

Desta forma, as impressões externadas por estes atores dão conta de um desempenho
insatisfatório, na visão destes agentes. O discurso gira em torno de um relacionamento mais
próximo e efetivo entre empresas e academia, com distanciamento da administração pública,
embora haja o reconhecimento de uma atuação importante no passado e um desejo de uma
retomada no relacionamento efetivo do poder público nesta esfera de atuação do parque.
Quanto à atuação empresarial, o entrevistado 8 ponderou que:
A Orange quando veio pra cá não tinha mão de obra. Ela costurou um acordo com o
SENAI para oferta de um curso de qualificação, para que após do mesmo, os alunos
fossem contratados para trabalhar na Orange. Foi uma turma de 50 alunos, com tudo
pago pela Orange. Todos eles foram admitidos pela empresa (entrevistado 8).

Foi apontada ainda uma movimentação dos atores do parque, em uma iniciativa na
cidade de Nova Friburgo, voltada à promoção de inovação, ciência e desenvolvimento regional,
com interação entre as empresas e instituições de ensino e pesquisa locais, com intermediação
e incentivo do poder público e atuação de entidades de apoio. A iniciativa é intitulada InovaFri.
No nosso caso aqui, vou te falar o que aconteceu aqui semana passada. A gente fez a
sexta reunião do InovaFri e nessa reunião participou uma empresária a Gláucia
Gomes, da Rfid Brasil, uma empresa que é sediada aqui em Friburgo e trabalha com
tecnologia Rfid, e que foi semana passada representar Friburgo na reunião do
SERRATEC. Então a gente começa a fazer essa integração com o meio empresarial,
no ecossistema de inovação local a gente já tem, com visitação de universidades, da
FIRJAN, do SEBRAE, de outras instituições, então quem está associado ao
desenvolvimento econômico, as principais lideranças... umas participam mais outra
menos, mas a gente percebe uma atenção e uma conexão com o tema da inovação e
sempre que pode a gente coloca a questão do SERRATEC, a questão do
desenvolvimento regional, para que isso seja incorporado [...] (entrevistado 11).

Percebe-se, portanto, ao analisar as considerações e relatos colhidos, os relacionamentos
presentes no ecossistema do parque e seus respectivos desdobramentos, um esforço empresarial
e acadêmico para desenvolver as instituições, as cidades, e a região, com menor destaque para
a presença do poder público, que se faz presente nas iniciativas voltadas à inovação na região,
mas segundo os relatos colhidos, mostra-se ausente na discussão do parque SERRATEC.
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c3: Contribuição econômica e social
O SERRATEC tem contribuído para a economia e desenvolvimento da região serrana
desde a sua criação. A presença e atração de empresas, parcerias, produtos e empregos gerados,
impostos colhidos e outras oportunidades aponta para uma produção técnico-acadêmicaeconômica-social relevante e com impacto perceptível.
São dezessete empresas aqui no Núcleo Empresarial Quitandinha. Os nossos números
estão no nosso site, mas são em torno de 3 mil empregos e 550 milhões de
faturamento. Só aqui em Petrópolis nós temos 90 empresas, com mil funcionários e
mais ou menos 190 milhões de faturamento. A grande maioria delas são empresas de
TI, desenvolvedoras de software para fora, e a grande maioria, empresas pequenas.
Empresa grande aqui em Petrópolis é a Orange, que presta serviços a bancos,
companhias aéreas, Vale do Rio Doce, etc. Só ela tem mais de 300 funcionários
trabalhando aqui sete dias por semana, dando cobertura para Canadá, países da África,
etc. (entrevistado 8).
Fizemos uma previsão de crescimento que eu vou te passar. Temos uma previsão de
crescimento de 20% ao ano. Para o ano que 2020, pretendemos bater o número de 4
mil postos de trabalho. Existem alguns projetos que, se finalizados, tem grande chance
de essa meta de 4 mil postos de trabalho ser batida antes do prazo (entrevistado 9).

Para além dos números apresentados pelo SERRATEC atualmente, há ainda previsão de
crescimento e expansão do parque e das vagas de emprego, representando uma solidificação
enquanto ambiente promotor de desenvolvimento econômico.
c4: Produção técnica e científica
A maturidade das relações U-E-G, no âmbito da abordagem da Triple Helix, é
perceptível, além de outros fatores, na produção técnica e científica dos atores envolvidos nas
redes/sistemas/ambientes de inovação. A presente categoria reúne as considerações colhidas
junto aos entrevistados, concernentes à esta produção.
Existe um grupo empresarial que se reúne uma vez por mês, onde os mais diversos
segmentos se juntam pra trocar ideias, interesses, etc. um destes empresários tem um
escritório de marcas e patentes, mas não foi demandada para patentes ainda não. Para
marcas sim, mas para patentes não (entrevistado 8)
Sim, algumas empresas tem suas patentes, trabalham mais com registro de marca, mas
trabalham em suas particularidades. Por exemplo, a Alterdata registra patentes
anualmente. Nós não temos informações precisas disso até porque é algo estratégico
para a empresa, mas há sim uma preocupação grande dos empresários em relação a
isso. No caso da Orange, que é uma multinacional francesa, não fica na
responsabilidade da empresa aqui no Brasil cuidar disso, e sim do escritório na França
(entrevistado 9).

O parque não apresenta dados que apresentem sua produção técnica, no que tange a
número de patentes, desenho industrial, marcas, softwares, projetos, produtos e serviços. Os
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relatos acima descritos comprovam esta afirmação. Nesse sentido, fica evidente uma
necessidade de desenvolvimento científico e de articulação para a divulgação dos dados das
empresas do parque, quanto à sua produção tecnológica.
c5: Características das empresas residentes
O parque SERRATEC possui uma clara vocação para o setor de tecnologia da
informação. No parque estão instaladas mais de 130 empresas, sendo a maior parte delas
empresas de serviços de tecnologia. Possui como parceiro e integrante o LNCC, importante
instituição de pesquisa na área de computação científica e que possui o supercomputador Santos
Dumont, o computador de processamento mais rápido da América latina.
Quanto à origem das empresas instaladas na incubadora do LNCC (que é a incubadora
do parque tecnológico), tem-se o seguinte.
As empresas que estão incubadas no LNCC são fruto de uma chamada pública e
possuem uma restrição de que a empresa tem que ter alguma relação com a atividade
do LNCC, relacionada à computação, informática etc., que tenha essa base
tecnológica. São chamadas públicas e as empresas podem vir de qualquer lugar do
Brasil [...] também tem empresas de professores, que vieram de outros lugares e
montaram empresas aqui (entrevistado 10).

Falando diretamente a respeito das características das empresas residentes no parque, os
relatos foram:
As grandes empresas daqui são empresas de serviços, diferente de empresas de outros
parques, que são empresas de tecnologia mais apurada, mais fina, que surgiram dentro
de uma universidade ou dentro de uma instituição como o LNCC. Eu não conheço
nenhuma instituição que saiu do LNCC e foi para o SERRATEC. Conheço uma
pessoa daqui que hoje faz parte do parque, mas não era do LNCC. Eu não conheço
nenhuma dessas empresas do SERRATEC que surgiram dentro da universidade.
(entrevistado 10).
A Neki IT, que é uma das maiores é um desse tipo de empresa, ela nasceu no LNCC,
foi para o parque e cresceu como uma empresa do parque. É bem consolidada. Deve
ter uma 10, 12 anos de existência. E tem também a Alterdata, que é a 4ª maior empresa
de software do país, e a maior do parque SERRATEC (entrevistado 9).
São operadores, programadores, etc. nada de ponta. À exceção de uma empresa que
hoje está fazendo a questão de supercomputação, que está ligada à Atos, que é a
fabricante que nos vendeu o supercomputador. Dentro do contrato do LNCC com a
Atos, esta se comprometeu a colocar um grupo ou uma empresa na área de
paralelismo, e esse é o grupo que está lá. É a única empresa que eu vejo de alguma
forma como um produto do LNCC de uma forma direta, mas devido ao fato de quando
da aquisição do supercomputador estar explicitado a contribuição da Atos para essa
empresa (entrevistado 10).
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c6: Estrutura física do parque
O SERRATEC possui uma estrutura descentralizada. O parque está dividido pelos
municípios de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. Em Petrópolis, o SERRATEC está
presente no LNCC e no Núcleo Empresarial Quitandinha. Em Teresópolis, a Alterdata é a
instituição que representa o SERRATEC. Nova Friburgo possui o poder público vinculado ao
parque, mas ainda não possui empresas ou instalações ligadas ao AI.
A gente não tem laboratório. Temos um auditório, que é cedido para as empresas
inquilinas, que elas podem usar para eventos, reuniões, etc. Nós estamos ampliando e
vamos construir um auditório de duzentos lugares e espaços para outras empresas
(entrevistado 8).
Hoje o parque está com 95% de taxa de ocupação, beirando a 100%. Há projetos com
duas empresas de engenharia, para na área que fica em frente ao núcleo empresarial
do Quitandinha, construir uma área para expansão do parque (entrevistado 9).
Vamos dividir NEQ e LNCC. O NEQ tem um auditório de 70 lugares e um espaço
para startups e incubadoras, que é o Conecta coworking, com internet, wifi, e sala de
reuniões. Tem também restaurante. Já no LNCC, tem restaurante auditório para 180
pessoas e incubadora (entrevistado 9).

A maior constituição do SERRATEC está em Petrópolis, com o Núcleo Empresarial
Quitandinha (NEQ), o LNCC e instituições de ensino e pesquisa, como FAETERJ, UFF, UCP,
entre outras.
c7: Conveniências, serviço, qualidade de vida
Nesta categoria, não os respondentes não relataram a presença de atividades, serviços
ou processos que pudessem ser classificados. A única descrição que pode ser encaixada na atual
categoria é a do entrevistado 9, que citou o restaurante do NEQ, como uma área que promove
a interação entre as pessoas.
c8: Envolvimento de entes públicos
As impressões dos atores quanto ao envolvimento, influência e contribuição do setor
público na esfera de atuação do parque foram extensas e diversas. Parte destas impressões
relatam um desempenho produtivo, indo ao encontro do propósito do parque, de coordenar
esforços em torno do desenvolvimento tecnológico, econômico e social da Região Serrana. Já
outros comentários relatam uma ausência do poder público na realidade atual do parque.
Emerge das narrativas a questão do fomento e financiamento, funções atribuídas ao setor
público. Ao mesmo tempo, as falas dão conta de incentivos e investimento dos poderes públicos
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municipal (Petrópolis) e estadual (FAPERJ), evidenciando uma presença não tão reduzida,
como alguns dos relatos apontam.
O que dificultou mais essa integração regional foi a instabilidade política. A gente em
alguns momentos tentou fazer essa integração, mas mudava o secretário da prefeitura
tal, mudava isso mudava aquilo e não se conseguiu dar liga. Nos últimos doze meses
pra cá, em especial pelo que aconteceu em Teresópolis, que elegeu um novo prefeito
com uma visão mais desenvolvimentista, com apoio do empresariado, a gente
finalmente conseguiu sentar pra conversar com alguma estabilidade. Então eu to te
dando esse papo histórico porque na verdade foram muitas iniciativas feitas ao longo
do tempo, mas que agora encontram alguma interlocução entre as esferas públicas e
privadas e a gente conseguiu estabelecer esses vínculos. Petrópolis agora tá botando
a Lei de Inovação, a gente de Friburgo vai se basear na lei deles e vai fazer alguns
ajustes pra implementar aqui na cidade também. Então a gente está conseguindo fazer
uma concatenação de esforços, embora cada um tenha suas especificidades
(entrevistado 11).
A prefeitura fala, fala, mas nunca fez nada, só atrapalhou. Vaidades de prefeitos,
política etc. Nós dizemos que a prefeitura, se não atrapalhar, já é um grande parceiro.
Deixa a gente trabalhar, a gente encaminha pra ela dar o incentivo fiscal, não
atrapalha. Infelizmente, o poder público aqui no estado do Rio é assim. Em outros
lugares do Brasil é diferente, como em Recife com o Porto Digital, Florianópolis, São
José dos Campos. Em São José, um dos fundadores é o professor Raupp. Ele saiu
daqui, tentou fazer, mas teve muita trapalhada política do governo estadual e
municipal aí ele saiu daqui e foi pra lá e teve todo apoio do município e do governo
de São Paulo. Eles lá começaram depois da gente e estão hoje anos luz na nossa frente.
A mesma pessoa, estamos falando da mesma pessoa. O governo estadual foi o que
mais atrapalhou por ignorar totalmente o parque. Ele já teve um assento aqui no
conselho gestor, vinha, mostrava boa vontade e tal, mas ações concretas, nenhuma.
Nunca aportou um tostão no SERRATEC (entrevistado 8).
O governo federal por sua vez, houve uma reunião com um representante nosso com
alguém do Ministério de Ciência e Tecnologia e a gente conseguiu fazer uma reunião
depois sobre isso, e apresentamos demandas também. Houve uma reunião no
Quitandinha, promovidas pelo governo do estado com vários secretários de Ciência e
tecnologia ... então visibilidade tem sido dada. Falta agora a concretização dos
projetos e dos fomentos (entrevistado 11).
Há um projeto na FAPERJ aprovado para apoiar o SERRATEC. A FAPERJ já
aprovou o recurso, no valor de dois milhões, mas esse dinheiro não foi entregue. Fora
isso não há nada. A questão da prefeitura aqui há uma flutuação muito grande porque
muda prefeito e tal. Eu não vejo uma relação muito boa entre as duas áreas. Por
exemplo, em vários parques tecnológicos o poder público abriu espaços para atrair
empresas de fora. Aqui não houve isso. A facilitação através de Lei de Inovação foi
uma tentativa boa que foi feita, a Prefeitura reagiu de forma positiva nesse sentido,
mas há uma dificuldade. O SERRATEC se torna muito mais uma associação de
empresas que fala com prefeitura. Não que a prefeitura consiga, por exemplo, como
acontece em outros lugares, como é o caso de Santa Catarina que eu conheço um
pouco, em que o governo percebe a necessidade de desenvolver a região e oferece
vantagens em terrenos, isso aquilo, subsídios, para que haja a atração e promoção de
novas empresas. Aqui é muito mais a atração de empresas já existentes. Então essa
relação eu acho que a gente falha muito e é o que impede que a gente tenha uma
explosão (entrevistado 10).

Os entrevistados acima transparecem suas opiniões quanto à presença, envolvimento e
atuação dos entes públicos no SERRATEC. As descrições revelam dificuldades no
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relacionamento destes atores com o parque, dadas as mudanças no cenário político local, com
a alternância de projetos e consequente instabilidade “o que dificultou mais essa integração
regional foi a instabilidade política” (entrevistado 11). Esse ponto é reforçado no relato “A
questão da prefeitura aqui há uma flutuação muito grande porque muda prefeito e tal
(entrevistado 10). No entanto, há afirmações de investimentos do governo estadual, via
FAPERJ, apesar de, devido à crise econômica que assola o estado, o recurso não ter sido
transferido à gestão do parque. Outro apontamento revela o envolvimento do Governo Federal,
ainda que de forma mais restrita.
No âmbito municipal, as narrativas indicam que as Prefeituras de Petrópolis e de Nova
Friburgo têm realizado ações e iniciativas que promovem a inovação e o desenvolvimento do
parque e da região, como a Lei de Inovação em Petrópolis, redução na alíquota de ISS e o apoio
e incentivo de Nova Friburgo ao movimento do InovaFri e na discussão para implantação de
sua própria Lei de Inovação.
Na avaliação do entrevistado 9, o desenvolvimento do SERRATEC tem ocorrido em
virtude dos esforços da iniciativa privada.
Hoje não. Hoje o que se vê de movimentação no SERRATEC vem da iniciativa
privada. A iniciativa privada que por conta da sensibilidade da causa consegue
mobilizar algumas coisas, mas está sendo construído numa visão de médio e longo
prazo, obter fundos de investimento a exemplo de São José dos Campos, que hoje
40% do orçamento anual é via inciativa pública. 40% dos impostos gerados pelas
empresas no parque como a Embraer, volta para ser investido no parque. Então a gente
quer criar um modelo de investimento aqui assim também. Mas hoje é a iniciativa
privada que pilota tudo (entrevistado 9).

O poder público executivo em Nova Friburgo ainda está envolvido em outras inciativas
e discussões.
Quem está diretamente associado ao trabalho sou eu, o subsecretario de ciência e
tecnologia, o próprio prefeito, e as instituições mais ligadas à C e T. A gente tem aqui
uma instituição chamada Serra do Silício5, que colocou de certa forma as empresas da
área de TI da cidade. Essas lideranças estão muito ligadas a essa conversa de inovação.
Já outras estão menos, mas com o tempo vão passando a estar também [...]
(entrevistado 11).

5

Serra do Silício é um movimento criado por empresários e profissionais de tecnologia da informação de Nova
Friburgo e região, que acreditam que a tecnologia é um agente transformador e pode contribuir com o
crescimento da região serrana.

119

120

c9: Colaboração com parques, universidades e centros de pesquisa
Quanto a este fator, o SERRATEC se mostra profícuo, com diversas instituições de
ensino e pesquisa, além do LNCC, participando das ações e envolvidas em parcerias com o
parque. Os seguintes relatos demonstrados nas falas dos entrevistados, apontam a atuação, o
envolvimento e as caraterísticas desta categoria de atores no SERRATEC.
[...] eu mesmo sou da UERJ, sou da Estácio, tenho uma boa entrada no CEFET. Dos
cursos tecnológicos, todos têm participado dos movimentos que temos feito. Tem
havido uma boa integração das cidades, do parque com as instituições de ensino
(entrevistado 11).
Hoje a gente tem uma proximidade muito boa com algumas universidades como a
UCP, a Estácio, então a maioria das universidades de Petrópolis estão mapeadas, tem
também a Fiocruz...SENAI, SENAC. A maioria faz parte do conselho, que se reúne a
cada três meses. Com relação a instituições de pesquisas, temos hoje o LNCC que é a
nossa âncora e a Fiocruz, que eventualmente também participa do conselho gestor [...]
a gente chegou a conversar com o parque tecnológico de Itaipu, com o Porto Digital
de Recife, mas a gente pensa que para construir uma parceria de uma forma
considerando os aspectos legais, o CNPJ precisa estar criado. Hoje eu tenho quatro
parcerias aguardando o CNPJ ser criado para serem assinadas (entrevistado 9).

O parque tecnológico SERRATEC apresenta uma rede de relacionamentos entre os
atores da gestão do parque, das empresas e das instituições de pesquisa, como demonstrado nos
relatos descritos no texto. Há penetração das ideias e discussões nas universidades e estes estão
presentes no conselho deliberativo. Destaca-se também a interação com outros PCTI, como o
Porto Digital, para fins de benchmarking e parcerias. As parcerias entre instituições de ensino
e empresas produzem resultados práticos, como treinamento, capacitação e contratação de mão
de obra.
Tem alguns projetos que fazemos em conjunto. As empresas costumam ceder
profissionais para fazer mentoring, financiar material e tal e em troca eles recebem
esses alunos formados para atuar nas empresas. Tem outros exemplos de parceria. A
Orange quando veio pra cá não tinha mão de obra. Ela costurou um acordo com o
Senai para oferta de um curso de qualificação, para que após do mesmo, os alunos
fossem contratados para trabalhar na Orange. Foi uma turma de 50 alunos, com tudo
pago pela Orange. Todos eles foram admitidos pela empresa (entrevistado 8).

Contudo, há críticas quanto ao produto destas interações. Ainda que em Petrópolis,
principal cidade da área em que se encontra o SERRATEC, estejam instaladas e vinculadas ao
parque, universidades como UFF e UCP e instituições de ensino como FAETERJ, FAETEC e
SESC, tem-se a “necessidade de Petrópolis crescer também como um ambiente acadêmico
também, porque isso é muito falho na cidade” (entrevistado 10).
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As instituições têm participado. A UCP, a UFF nas reuniões do conselho do parque.
Mas basicamente a UCP que faz alguma coisa. Tem também o IFRJ, o FAETERJ, e
muito pouca gente que não cria um dinamismo necessário. [...] Tem duas
universidades aqui, mas não é uma coisa assim que chame a atenção (entrevistado 10).
No entanto, o que ocorre é que essa parceria eu não vejo ela consolidada em ações
que possam realmente fazer crescer o parque. O parque tem sido muito mais encontrar
empresas na Região Serrana que tenham certa afinidade nessa área de informática e
tentar se agregar e encontrar mecanismos de suporte mútuo. A relação que eu vejo
entre o parque e a academia em Petrópolis é muito mais de necessidade de mão de
obra. Mas é uma mão de obra que não necessita de muita qualificação. São operadores,
programadores, etc, nada de ponta (entrevistado 10).

c10: Parcerias com entidades da sociedade civil/comunidade
Sob a lente da Hélice Quádrupla, envolver o terceiro setor, os agentes e órgãos da
sociedade na discussão e ação em prol da inovação tem como consequência um ambiente e uma
rede de inovação mais produtivo e enriquecedor (CARAYANNIS, 2009).
Uma informação relevante coletada aponta para o desconhecimento do parque pela
população em geral. O entrevistado informa que as pessoas não conhecem o SERRATEC,
indicando, apesar do envolvimento, das parcerias, projetos e inciativas entre os atores do parque
e as entidades de terceiro setor citados, a realidade do AI ainda é afastada do dia-a-dia dos
cidadãos locais.
c11: Instituição e/ou organização âncora
Em relação a existência de instituições que estejam instituídas como âncoras no contexto
do SERRATEC, duas organizações foram apontadas: A empresa de tecnologia e
desenvolvimento de software Alterdata, situada em Teresópolis e o LNCC, de Petrópolis. Como
fica expressado nas falas dos entrevistados, estas duas organizações mobilizam outras ao redor,
movendo interações e fomentando parcerias e projetos.
A principal delas é Alterdata, uma das principais empresas de tecnologia do país, que
é uma líder e tem uma importância no circuito regional, na integração da região,
inclusive decidiu trazer um centro de desenvolvimento de software aqui pra Friburgo,
sinalizando um interesse em reforçar as demais cidades, então ela é a principal. Temos
algumas outras empresas. Por exemplo aqui em Friburgo poderiam se constituir como
âncora, como é o caso da Stan Metalúrgica. O nosso subsecretário inclusive sempre
fala da Stan como uma empresa que poderia ser uma âncora aqui em Friburgo, mas a
gente ainda não conseguiu uma interlocução com ela para que ela incorpore essa visão
e se coloque como uma âncora. A gente tem procurado também um diálogo com as
concessionárias, temos aqui não uma empresa de Friburgo, mas temos a Energisa que
é uma empresa do grupo Cataguazes-Leopoldina. Tem a IBMA que é do grupo
Queiroz Galvão. Tem outras que a gente entende que poderiam se tornar uma empresa
âncora. No caso de Friburgo a gente ainda não tem uma empresa âncora definida. [...]
(entrevistado 11).
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A nossa âncora forte de longe é o LNCC. O presidente do conselho gestor do
SERRATEC é o diretor do LNCC, professor Augusto Gadelha, a gente mantém ele
na presidência, porque nos dá visibilidade e ele tem sido extremamente colaborativo.
A outra âncora aqui é a Orange e a Alterdata, lá em Teresópolis. Nós não podemos
dizer que a GE Celma é nossa âncora porque usa muito pouca tecnologia nossa
(entrevistado 8).

c12: Relacionamento intra-parque
Relacionamentos e o convívio em uma instituição são fatores muito importantes para o
desenvolvimento e produtividade organizacional. No ecossistema do SERRATEC, os
relacionamentos são assim considerados.
A relação aqui é muito boa. Tanto o prefeito de Teresópolis quanto o de Petrópolis e
o aqui de Friburgo tem uma boa interlocução, têm feito trabalho em conjunto, [...] tem
colocado o secretariado à disposição, são pessoas que eu vejo assim bem focadas na
solução dos problemas. Acho que o clima é muito bom. Já houve períodos mais
difíceis. Hoje é muito bom. [...] Tá todo mundo vendo que se não se unir a dificuldade
é maior (entrevistado 11).
O clima tá muito bom. Não tá excelente porque eu ainda não consegui criar um espaço
de convívio. Nosso espaço de convívio hoje é o fumódromo, que mal funciona. Tinha
um restaurante, mas eu acabei com ele. Mas tem que ter um espaço de convívio e o
convívio certo mesmo tem que ser entre as cidades. Surgiu um movimento aqui que é
o Merco Serra, que envolve tudo, não apenas tecnologia: turismo, gastronomia... e o
objetivo é exatamente fazer um up entre as três cidades, fazer um link entre as cidades
daqui para trocarmos potencialidades, melhorar o comércio, etc. (entrevistado 8).

A última descrição revela que as relações e interações dos atores ligados ao parque vão
para além da discussão e esforço relacionados ao parque. Em paralelo às atividades do
SERRATEC, os atores locais se articulam em torno de um esforço para fomentar as transações
comerciais locais e regionais.
Considero uma relação muito boa, salvo uma empresa ou outra. Todos participam
ativamente, obviamente considerando a disponibilidade de recursos. Temos no parque
hoje grupos que rodam periodicamente. Um dos grupos, que chamamos de GE (grupo
empresarial) em que participam apenas donos de empresas, se reúnem para trocar
experiências, é uma das maiores forças que temos na governança. Quem toca é o
Vladmir que é presidente da Alterdata e o Marcelo Carius, que é sócio diretor da
NEKI. Particularmente, uma das coisas que me atraiu para trabalhar em Petrópolis é
que o morador daqui é muito receptivo. As pessoas são muito acolhedoras e isso faz
o ambiente no parque ser muito bom (entrevistado 9).

c13: Estrutura organizacional
O SERRATEC está configurado de forma descentralizada, abrangendo três cidades da
Região Serrana, no Estado do Rio de Janeiro. O parque está constituído como associação sem
fins lucrativos e possui em sua estrutura organizacional um Conselho Gestor com quinze
assentos.
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Tem um Conselho Gestor que fica muito associado ao espaço físico do SERRATEC.
No Quitandinha, tem o Jonhy, alguns outros empresários que participam dessa
discussão, o próprio Vladmir..., mas é uma coisa assim bem informal. Eu não vejo
uma estrutura engessada não. Acho que a coisa acontece muito em função da
disponibilidade de troca de informação das pessoas, de um certo clima informal entre
as pessoas. [...] (entrevistado 11).
Nós temos aqui dezesseis assentos no Conselho Gestor onde os três segmentos se
reuniam e tinham poder igual. Existia um presidente e vice-presidente, por questão de
lógica e o presidente sempre foi do LNCC. O vice alternava entre as empresas
(entrevistado 8).

No momento em que as entrevistas foram realizadas, o parque possuía uma estrutura
informal. Não havia sido instituído o estatuto do SERRATEC e a formalização da sua
personalidade jurídica. Assim, as reuniões e esforços em torno dos propósitos do SERRATEC
eram movidos de modo informal.
Funciona através do conselho. No Conselho a gente se reunia todo mês. No começo
era assim, mas depois de um tempo a gente viu que era mais uma reunião de boas
vontades e tudo mais, mas faltava alguma coisa. Depois a gente começou a forçar a
ideia de uma criação de uma empresa, o SERRATEC, que seria mais executivo e
menos de apenas querer fazer as coisas (entrevistado 10).
Já funciona dessa forma, mas é informal. No entanto, estamos em vias de
regularização, com inscrição no CNPJ. O Augusto Gadelha (LNCC) é o presidente,
tem quinze cadeiras e tem como objetivo deliberar ideias e orientar comitê diretivo.
O vice é o Alexandre Macedo, da Info 4. Quando eu fui contratado para fazer a gestão
estratégica do parque, formamos um comitê executivo, que é formado por quatro
empresários e o professor Gadelha. Esses quatro empresários foram formalizados
como diretores do parque. Eu participo também como participante como suplente do
conselho gestor. A prefeitura tem uma cadeira, um servidor da FAETERJ também tem
uma posição. Umas três ou quatro cadeiras no conselho são para entes públicos. A
dimensão do conselho é fundamentada na visão universidade, empresa e governo
(entrevistado 9).

O relato que se segue indica a situação jurídica informal do parque e a iminência de
formalização do mesmo.
No momento hoje é uma entidade informal a Fiocruz, o LNCC, a GE Celma todos
eles fazem parte do conselho, e tem uma cadeira. No começo esse conselho se reunia
mensalmente, depois passou a encontros bimestrais e hoje está suspenso, porque a
gente não tem como continuar alugando a FAC, que é a fundação de apoio à
computação científica, que é do LNCC, que nós estamos usando para viabilizar alguns
recursos, visto que o SERRATEC não tem CNPJ. Estamos nesse momento
trabalhando para finalizar o estatuto do SERRATEC, para que ele tenha um CNPJ e
seja constituído como associação onde as instituições interessadas virão a ser
membros efetivos contribuintes ou não contribuintes como será o caso do LNCC e
Prefeitura. Vai ter uma diretoria com cadeiras para os atores etc. (entrevistado 8).
O parque tem cerca de 27 atores que criaram a iniciativa do regimento, sendo que este
permite a presença de até 15 membros no conselho (entrevistado 9).
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As impressões dos entrevistados quanto à estrutura organizacional do parque
demonstram satisfação e adequação da mesma. Há o conselho gestor, com representação dos
atores presente no parque, representando o instrumento de governança do SERRATEC.
c14: Profissionalização e aprimoramento
O parque tecnológico da Região Serrana trilhou um caminho que remonta à década de
80, para sua constituição, profissionalização e aprimoramento.
Tudo começou com o movimento Petrópolis-Tecnópolis. A iniciativa começou lá em
1989, mas não é um dado preciso. Então vamos considerar de 2003 a 2004, quando
houve uma iniciativa pra criar um parque informal, com um grupo gestor. [...] O
parque atual foi elaborado em 23 de outubro de 2011 e ano passado foi feita uma
atualização nele, e hoje, passados todos esses anos, estamos formalizando o CNPJ do
SERRATEC. Eu peguei regimento, do conselho gestor, tirei o nome Petrópolis
Tecnopolis, atualizei para SERRATEC e agora estamos indo para a junta comercial
pra poder criar uma entidade pessoa jurídica, que vai ser uma associação sem fins
lucrativos, a exemplo do parque de São José dos Campos, BHTec e Porto Digital
Recife (entrevistado 9).
Esse movimento do parque tecnológico tem um desdobramento muito forte na região
serrana em Petrópolis. Isso vem desde os anos 90, numa época em que o país falava
muito sobre Softex, ações voltadas a polos tecnológicos... então o PetrópolisTecnópolis foi o que mais se configurou como tal. Já Teresópolis por sua vez tem a
quase trinta anos a Alterdata, que acabou se tornando uma das maiores empresas de
software do país e o Vladmir Carvalho que é um empreendedor sempre teve essa visão
de integrar regionalmente e o tamanho que a Alterdata acabou se tornando esse player
regional, tendo essa legitimidade. Já Friburgo, nos últimos 20 anos desenvolveu uma
ação na área de engenharia de sistemas importante, então ao longo desses vinte anos
foi gerada uma condição geral na cidade (entrevistado 11)

O último relato dá conta de um amadurecimento da visão e do envolvimento da cidade
de Nova Friburgo quanto ao movimento do parque tecnológico na Região Serrana e do
protagonismo da Alterdata, apontada como uma das âncoras do parque.
Alguns dos atores envolvidos com a discussão do parque, como a prefeitura de Nova
Friburgo, vem se mobilizando em torno de ideias correlatas, também voltadas à geração de
inovação, estímulo ao empreendedorismo e desenvolvimento econômico.
Então, a gente tem feito esse trabalho que eu falei do InovaFri aqui, então a gente tem
avançado bastante, mantendo uma média de 20-25 participantes por reunião. Semana
passada participou na reunião o Alberto da RioInfo, que quer trazer a RioInfo pra cá
(entrevistado 11).
Parte de uma visão antiga do nosso ex prefeito, Renato Bravo que a mais de vinte anos
defende o que chama de Merco-Serra, que é como se fosse um mercado comum aqui
da Região Serrana. A gente acredita que temos capacidades e potencialidades
complementares, acho que não competimos, mas nos complementamos, cada um na
sua característica própria, na sua especificidade... temos uma questão de ambiência
natural, ambiente de montanha que favorece a atividade intelectual, a criação, tem
uma questão até de uma relativa tranquilidade que também favorece o processo
produtivo de criação. Temos também ações na área de economia criativa, Friburgo
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avançou bem nessa área. A gente tem muito potencial. Na verdade, muito já tem
acontecido. A gente espera que com essa integração potencializar, acelerar, ganhar
mais escala e visibilidade, fazer com que olhem para cá e olhem, assim como olham
e veem a cidade imperial, a Alterdata, o polo de moda de Friburgo, passem a ver que
a Região Serrana está produzindo tecnologia de ponta, que vale a pena vir pra cá,
servir como elemento de atração de novas empresas, de novos investimentos. Então a
gente vê que as agências, as instituições de ciência e tecnologia já percebem a região,
algumas a muito tempo, como Petrópolis, e nos últimos tempos a gente tem
conseguido dar maior visibilidade (entrevistado 11).

Um dos entrevistados fez uma ponderação a respeito da trajetória e do desenvolvimento
do parque.
Como todo negócio, ele teve seus altos e baixos. Começou em alta, teve uma baixa
tremenda e é um processo que está em desenvolvimento ainda. Ainda estamos em
crescimento, em fase de expansão. Dizer que, por exemplo, nós levamos cinco anos
pra amadurecer, não dá pra dizer. Isso é um processo que tem início, mas não tem fim.
O próprio Silicon Valley nos Estados Unidos está em modificação constante. Aqui
nós estamos em expansão até física. Surgem novas vocações e tal. Nós aqui no
SERRATEC temos um conceito diferente de parque tecnológico. Nossa estrutura é
descentralizada e sem fronteira. Aqui em Petrópolis nós temos o NEQ e o LNCC. Em
Teresópolis temos a Alterdata e só. Em Friburgo, ainda não tem nada definido
(entrevistado 8).

Outro entrevistado teceu sua percepção em relação ao desenvolvimento do parque, de
uma forma crítica, ponderando sobre oportunidades e possibilidades de aprimoramento do
mesmo.

Eu sinto a falta de uma visão de uma de inovação. A visão é muito mais
mercadológica. O parque tecnológico no meu entender, seu conceito é uma tentativa
de proporcionar um ambiente com condições adequadas pra se atrair empresas
inovadoras. No passado, Petrópolis foi uma das primeiras cidades do Brasil a dar
incentivos fiscais para empresas inovadoras. Foi um dos lugares que começou a
trabalhar com a questão do parque. Acho que o problema foi a questão do timing. Eles
perderam o timing para fazer o parque estourar na época. A vinda do Carlos para
gerenciar isso foi muito importante nesse sentido. O grupo executivo que eles
colocaram ali foi muito importante, bem coeso e coerente. Acho que eles se
organizaram bem a ideia do SERRATEC. Eu acho que há uma chance agora com essa
organização deles darem um passo adiante. Agora o importante é que, e a dificuldade
ao mesmo tempo, é que é muito forte ainda a ideia de uma associação das empresas
existentes. Não há a tentativa de se ter um parque tecnológico com uma administração
que olhe o desenvolvimento da região. Aí que vem a importância de um conselho
independente. Então você vê, o presidente do SERRATEC possivelmente vai ser o
presidente de uma empresa. Não vai ser alguém de fora que vai olhar aquilo de fora,
chamando até competidores deles; então eu acho que o SERRATEC tem condições
de explodir quando a gestão abrir oportunidades pra fora e promover a inovação. Há
uma abertura muito grande de eles crescerem no bolo, formar um aglomerado de
empresas que começa a chamar a atenção. Pra mim isso é importante e depois pode
gerar essa explosão pra atrair empresas inovadoras (entrevistado 10).
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c15: Esforço de promoção, estratégia de marketing
No quesito divulgação, promoção e iniciativas de marketing do parque, extrai-se dos
relatos o entendimento de que as ações neste sentido não fazem parte de um planejamento
formal, parte de um plano estratégico pré-estabelecido. No entanto, a articulação de esforços
para o desenvolvimento do parque e da região tem resultado em divulgação e promoção do
parque.
Olha só, nós lançamos um site versão 1.0 em março passado. Costumo dizer quer o
parque tem dois períodos: antes e depois do site. Hoje o volume de notícias, mídia, é
grande. A Globo já fez reportagem aqui com a gente, os principais meios de
divulgação de Petrópolis... isso sem agente fazer esforço de divulgação. Então a gente
tem iniciativas estratégicas, que é justamente usar as redes sociais pra promover ainda
mais o parque, mas estamos na questão de orçamentos pra começar a fazer isso aí
(entrevistado 9).
A gente tá fazendo um trabalho junto com a afiliada da Globo aqui, a Inter TV, pra
dar maior visibilidade à inovação, para que além do trabalho que está sendo feito, as
pessoas incorporem essa visão de inovação no imaginário e aí com isso a gente
acredita também poder facilitar essa integração (entrevistado 11).

Esforços de promoção do parque junto ao Governo Federal, buscando atrair
investimentos e apoio também foram citados.
O Governo Federal por sua vez, houve uma reunião com um representante nosso com
alguém do Ministério de Ciência e Tecnologia, e a gente conseguiu fazer uma reunião
depois sobre isso, e apresentamos demandas também. Houve uma reunião no
Quitandinha em que o Governo do Estado promoveu com vários secretários de ciência
e tecnologia... então visibilidade tem sido dada (entrevistado 11).

Outra iniciativa de divulgação citada é a de realização de eventos, palestras, com o
condão de promover o parque.
Então, eventualmente a gente desenvolve eventos. O próprio SERRATEC ou com
parcerias, a gente faz coisas como palestras e etc. O próprio PMI já fez um evento
aqui, alguns diretores de empresas também o fazem. Estamos sempre desenvolvendo
alguns eventos sim uma vez por mês, a cada 2 meses, dentro do SERRATEC
(entrevistado 9).

c16: Financiamento/viabilização
Esta categoria aponta as ações de financiamento da estrutura e de operação do parque.
O formato de financiamento adotado indica características do parque além de evidenciar a
atuação dos atores nesse sentido. O entrevistado 8, ao ser questionado sobre como se deu o
financiamento de recursos para viabilização da estrutura física do SERRATEC, respondeu:
Em primeiro lugar eu, com a minha empresa que é a dona do prédio. Investi aqui em
torno de três milhões. Esse parque aqui é o único privado do Brasil todo. Eu aportei
recursos, a FIRJAN aportou por meio de contratação de gestores gerentes executivos,
marketing, chefe operacional, que ela mantém por aqui há 12 anos e eu estimo que ela
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gastou até agora em torno de cem mil reais por mês. A FIRJAN é a grande responsável
por isso aqui existir. Quem aportou também algum recurso pra fazer uns estudos,
promoções e exposições foi o SEBRAE e deve ter gasto aqui uns oitenta mil reais
(entrevistado 8).

Este relato inicial aponta para o aporte inicial de recursos no parque, quando da sua
construção. Os relatos abaixo sinalizam esforços e ações posteriores e atuais, para a atração de
recursos.
Tem uma conversa muito boa com o BNDES, temos o edital com a FAPERJ, mas
estamos aguardando o repasse dos recursos, por causa da crise do estado (entrevistado
9).
Na verdade, a FAPERJ através de um edital, concedeu uma verba através da categoria
parque em formação, no valor de R$ 1.400.000, em 2016. Mas não conseguimos levar
esse dinheiro. O governo atual está mostrando um grande dinamismo, mas eu só
acredito quanto houver ações de fato. Eles estão nos devendo esse dinheiro. O discurso
é que estamos juntos, vamos fazer e tal, mas eu só acredito quando o dinheiro estiver
na conta (entrevistado 8).
Nós tivemos um hackathon pra selecionar startups que seriam apoiadas pelo estado,
com um apoio de cem mil reais e foram selecionadas aqui nessa região seis startups
que começaram semana retrasada aqui (entrevistado 8).

As respostas dos entrevistados indicam uma atuação e uma dependência dos recursos
estatais para a viabilização de atividades e expansão do parque. O Governo do Estado do Rio
de Janeiro foi citado, através da FAPERJ, além de algum envolvimento com o BNDES, a nível
do Governo Federal. Analisando documentos, encontra-se aporte de XXXX em 2002, no valor
de R$ 2 milhões e um aporte de R$ 90 mil da CNPQ, em projetos executados, no ano de 2004.
c17: Sustentabilidade
Nesta categoria não foram aferidas respostas que pudessem apontar práticas voltadas à
preservação ambiental, conscientização quanto a um desenvolvimento sustentável e processos
internos relacionados a este tema.
Não temos ainda nada definido quanto a isso, mas todos os parceiros que conversamos
visam a questão da sustentabilidade, como tratamento de resíduos, energia limpa, etc.
O próprio prédio da Alterdata é todo baseado em greenbuilding (entrevistado 9).
As empresas já têm as suas certificações, até por exigência das empresas as quais elas
prestam serviços, agora o parque em si não vai buscar essas certificações não, não
vejo necessidade. Claro que vamos sempre conscientizar a respeito do meio ambiente,
como não jogar resíduos e dejetos no rio, por exemplo (entrevistado 8).
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5.1.4 Parque Tecnológico do Norte Fluminense
c1: Presença de atores na formação do parque
Estiveram envolvidos na idealização do parque, representantes da iniciativa privada, da
academia, do poder público e entidades de representação da sociedade. O principal agente desse
esforço foi a UENF. Um Protocolo de Intenções foi assinado, tendo sido firmado por diversos
atores.
No protocolo estavam a UENF, o IFF, a prefeitura de Campos, a Câmara de
vereadores de Campos, a FIRJAN. Destaco que é a FIRJAN Regional Norte, a
FAETEC, a ASIC (associação comercial de Campos), a FUNDENOR, a FENORTE
(Fundação Estadual Norte Fluminense), a TEC Campos (incubadora), a Sociedade
Universitária Redentor, ISECENSA (Instituto Superior de Ensino Censa), Sociedade
Brasileira de Instrução (Cândido Mendes), a UNIFU (Fundação Cultural de Campos)
e a UFF. Isso foi no protocolo. Porém, no dia da fundação do parque, a Prefeitura não
assinou, bem como a UNIFU. A Prefeitura literalmente na hora, o procurador orientou
a Prefeita na época a não participar. Os documentos já estavam prontos e tiveram que
correr para uma sala ao lado para arrumarem e imprimir novamente. O Procurador à
época entendeu que a criação do parque deveria ter o aval da curadoria de fundações
do Ministério Público, então a Prefeitura e o UNIFU não participam de fato do parque
(entrevistado 12).
Quem encabeçou esse movimento foi a UENF, que na verdade foi o antecessor do
professor Molina aqui na UENF, que é o diretor da agência de inovação e diretor da
TEC Campos. Eu entrei substituindo como presidente da incubadora. Os principais
atores envolvidos foram o SEBRAE, a Prefeitura, FIRJAN, IFF, UENF, FAETEC.
Em linhas gerais esses eram os principais atores (entrevistado 14).

A participação das instituições do setor produtivo, acadêmico, governamental e do
terceiro setor apontam para uma coordenação de esforços entre atores distintos, unidos na
direção do objetivo comum da promoção do empreendedorismo, desenvolvimento econômico
e social e consequente geração de oportunidades.
c2: Atuação dos atores
As ponderações dos entrevistados aqui descritas indicam que a contribuição para o
desenvolvimento do parque é diversa, com alguma concentração no setor acadêmico e na
FIRJAN. Não há ainda envolvimento de empresas. A entrevistado 12 aponta que “Algumas
empresas foram marcadas como possíveis parceiros. Mas foi apenas algo no campo do
pensamento. Ninguém foi procurado ainda”. O relato revela ainda uma atuação da Prefeitura
de Campos, voltada à promoção de ciência, tecnologia e inovação, em paralelo à iniciativa do
parque.
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A gente está concebendo agora o centro municipal de inovação, que é um espaço
parecido com o parque, de abrigar um ecossistema de inovação, vamos até montar
uma sala lá para a Tec Campos, para o parque tecnológico... vai ter a casa do
empreendedor lá também, tudo o que um empresário precisar para abrir uma empresa.
Vai ter empresa júnior, espaço de coworking, vai ter tudo lá. Vai funcionar acredito
que esse ano ainda. Então a gente em vez de dar estrutura para o parque, a gente vai
dar para a Prefeitura mesmo e dar uma sala para o parque lá, porque a gente não sabe
como o parque vai evoluir (entrevistado 15).

Na verdade, nós fizemos um caminho inverso. Ano passado nós convidamos as
instituições que fazem parte do parque para reuniões semanais para tratar do
planejamento estratégico. Aí fizemos um planejamento para até 2021. Algumas
empresas foram marcadas como possíveis parceiros. Mas foi apenas algo no campo
do pensamento. Ninguém foi procurado ainda. Nós temos alguns membros mais
envolvidos, mais comprometidos. A UENF, o IFF, o ISECENSA, a FIRJAN são os
destaques, grandes parceiros. Outras instituições apenas comparecem nas reuniões
(entrevistado 12).

c3: Contribuição econômica e social
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não há dados que
indiquem uma contribuição econômica e social, referente ao PTNF. Portanto, a pesquisa não
obteve nenhuma informação dos entrevistados nesse sentido.

c4: Produção técnica e científica
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não há dados que
indiquem uma produção técnica e científica, referente ao PTNF. Portanto, a pesquisa não obteve
nenhuma informação dos entrevistados nesse sentido.
c5: Características das empresas residentes
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não existem
empresas instaladas no PTNF. Portanto, a pesquisa não obteve nenhuma informação dos
entrevistados nesse sentido.
c6: Estrutura física do parque
A estrutura física do PTNF, dado que o parque hoje é uma ideia formalizada através de
um Protocolo de Intenções, está restrita a uma instalação na UENF.
Nós temos hoje uma sala de doze metros quadrados, com duas mesas e dois
computadores. Hoje essa é a nossa estrutura (entrevistado 12).
Na verdade, o parque hoje ocupa uma sala da incubadora e aí tivemos uma ideia de
uma proposta para implantação desse parque numa área do colégio agrícola do IFF,
mas essa ideia não foi pra frente. Depois a Prefeitura ficou de oferecer uma área, num
terreno que eles iam revitalizar, mas hoje não tem um local. Na verdade, aqui se
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pensou até em fazer um parque virtual em que os atores conversariam, mas não foi
pra frente (entrevistado 14).
Dentro da UENF tem uma sala. O parque tem CNPJ, e o espaço na UENF se resume
a uma sala pequena com computador (entrevistado 13).

c7: Conveniências, serviço, qualidade de vida
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não há uma estrutura
física, instalações, atividades e serviços que possam indicar conveniências, facilidades, serviços
de apoio e outros que contribuam para um ambiente de trabalho e convívio harmonioso,
referente ao PTNF.
c8: Envolvimento de entes públicos
Os relatos indicam a participação do Governo Municipal, da Prefeitura de Campos dos
Goytacazes. Alguma participação do Governo Estadual é citada, no âmbito de editais de
fomento, lançados pela FAPERJ. A Prefeitura local é considerada um ator importante para o
parque, embora não esteja formalmente vinculada ao projeto e não tenha aportado recursos. A
municipalidade apresenta dinamismo no tocante à inovação, atuando em paralelo à discussão
do PTNF, na criação do centro municipal de inovação. A prefeitura atua ainda no fomento ao
empreendedorismo, com o lançamento de edital de apoio à startups e no apoio à pesquisa
científica, como informa o entrevistado 13: “Essa prefeitura está envolvida nesse contexto de
inovação. Criou o programa Viva Ciência, distribuindo inclusive bolsas de iniciação científica,
para cobrir necessidades de ordem tecnológica”.

A gente está concebendo agora o centro municipal de inovação, que é um espaço
parecido com o parque, de abrigar um ecossistema de inovação, vamos até montar
uma sala lá para a Tec Campos, para o parque tecnológico... vai ter a casa do
empreendedor lá também, tudo o que um empresário precisar para abrir uma empresa.
vai ter empresa júnior, espaço de coworking, vai ter tudo lá. Vai funcionar acredito
que esse ano ainda. Então a gente em vez de dar estrutura para o parque, a gente vai
dar para a prefeitura mesmo e dar uma sala para o parque lá, porque a gente não sabe
como o parque vai evoluir. Então, no governo da Rosa Garotinho, oProcurador optou
por não entrar no parque, por questões jurídicas. Já o atual prefeito demonstrou
interesse em entrar no parque, aí a Prefeitura não vai ser membro fundador, mas
pretendem entrar. Inclusive tudo o que precisamos até hoje sempre nos apoiou. Existe
um secretário de ciência e inovação da Prefeitura, que temos contato direto com ele
(entrevistado 12).
A atual gestão da Prefeitura tem dado muito apoio, mas não tem recurso envolvido.
Aqui a gente começa a entrar numa questão mais delicada porque a Prefeitura nessa
nova gestão estava muito sedenta em participar nessa relação universidade-empresa,
tem muita gente da academia na prefeitura, então a gente tem um apoio muito forte.
Governo Estadual e Federal não. A gente participou de alguns editais da FAPERJ, não
ganhamos nada, mas a FAPERJ sabe da nossa movimentação aqui. A questão do
espaço físico, a gente atua na UENF mesmo e o que tem acontecido, a Prefeitura e
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vários outros atores perceberam que estava muito moroso o processo de condução do
parque. Então pra se ter uma ideia, a prefeitura hoje não abandonou, mas não ficou
animada com o andamento das coisas e está criando um centro de inovação municipal,
justamente pra fazer o que o parque deveria estar fazendo (entrevistado 14).
Em 2015 houve uma mudança de governo na Prefeitura e houve uma ideia de tentar
diversificar a economia de Campos. Além do petróleo, o que rege a economia aqui é
o setor sucro-alcoleiro. Mas está abandonado. A região não teve a visão estratégica de
diversificar a economia. O atual Prefeito é que está mais preocupado com a
diversificação econômica de valor agregado, e fala de forma mais explícita da
importância do parque. Porém como eu disse, não há um espaço físico que venha
abrigar o parque. A atual Prefeitura não está recebendo royalties como de costume,
então ela criou uma secretaria de inovação. O ecossistema de inovação é coisa que se
escuta falar da Prefeitura. O secretário é da área e foi convidado a participar do parque
(entrevistado 13).

c9: Colaboração com parques, universidades e centros de pesquisa
No contexto do PTNF, as relações entre estes atores existem e se mostram dinâmicas,
com destaque para a UENF. Esta instituição coordena as ações do parque e abriga sua estrutura
física. O presidente do parque e a equipe de apoio operacional do PTNF, fazem parte do quadro
de funcionário e docentes da universidade.
O presidente do parque hoje, o professor Molina é também diretor de inovação da
UENF, acumulando as duas funções. Porque na verdade, no parque, os cargos
funcionam às instituições, então hoje o presidente do parque é alguém da UENF, que
é o diretor de inovação da UENF. Ele acumula essa função, e nós, eu e mais dois
colegas enquanto servidores concursados da UENF, damos apoio ao prof. Molina no
projeto do parque. Tem eu, um economista e um arquiteto (entrevistado 12).

Outras instituições de ensino e pesquisa também foram apontadas, como colaboradas e
parceiras no parque.
A proposta aqui era de uma interação muito forte com as universidades. A IFF aqui é
uma unidade da EMBRAPII então eles têm um polo de inovação. Tem a UENF, outras
universidades, a Cândido Mendes, com a área de pesquisa e um dos representantes da
prefeitura é da Cândido (entrevistado 14).

Quanto à ligação/colaboração com outros PCTI, foi informada contatos e visitas técnicas
com o PTRJ, para finalidade de aprendizado e benchmarking. “A gente chegou a visitar o
parque da UFRJ e verificamos que eles levaram vários anos para chegar a onde estão hoje”,
revela o entrevistado 12.
c10: Parcerias com entidades da sociedade civil/comunidade
Os relatos dos entrevistados indicam o esforço do PTNF na inclusão dos agentes da
sociedade civil, do terceiro setor, em seus processos e discussões.
A estrutura do parque é aberta à comunidade, no entanto ela não avançou e aí a
sociedade entende com certa desconfiança a sua solidificação. O parque possui
entidades da sociedade que têm assento nas assembleias lá. É bem participativo [...]
(entrevistado 15).
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De outra forma, outro relato aponta uma interpretação em sentido oposto, quanto à
abertura e participação da comunidade.
No parque não há participação efetiva da comunidade, porque na verdade, como é um
projeto em construção, ainda é um movimento muito fechado. Mas eu acredito que
atores como associação comercial, outras universidades se engajariam no processo no
momento oportuno e eu acho que os principais atores no momento de consolidação
estão participando (entrevistado 14).

c11: Instituição e/ou organização âncora
Não, não há nenhuma não. Acho que uma âncora deve fomentar a atração de novas
empresas, o desenvolvimento e a UENF não tem fomentado o parque, então não
acredito que seja uma âncora não (entrevistado 15).
Sim, as empresas do porto são as meninas dos olhos. O porto trouxe um gás para
região e a gente sabe que as empresas têm demandas ambientais, de gestão mesmo,
de tecnologia, para aprimorar maquinário, produção, etc. Chegamos a ter reuniões
com eles, a rede de sustentabilidade do porto, a rede de fornecedores, mas nada que
tenha se concretizado até o momento (entrevistado 12).
Em relação a âncoras, seu grau de influência, a gente tem aqui muito próximo algumas
empresas, como a Corbium, que é uma empresa holandesa e é uma grande empresa.
Tem o setor de petróleo e tem também o Porto do Açú, que seriam empresas que
certamente seriam demandadas e que a gente conseguiria ter um relacionamento.
Inclusive tivemos uma reunião recentemente com o pessoal do porto e eles estão muito
interessados em até montar um centro de inovação dentro do parque (entrevistado 14).

As narrativas indicam a ausência de uma organização que desempenhe o papel de uma
âncora no PTNF. O entrevistado 12 citou possibilidade do surgimento de alguma das empresas
do Porto do Açú se tornar uma essa instituição que lidere a movimentação no parque. O
entrevistado 14 por sua vez, também indica o porto como fator relevante nesse sentido e cita a
Corbium como potencial organização que pode vir a se tornar uma âncora.
c12: Relacionamento intra-parque
As interações entre os atores de um AI é o que confere dinamismo para geração de
inovação e criatividade. As particularidades de cada agente, contribuem para o
desenvolvimento das relações, seja no sentido positivo, ou negativamente.
As impressões colhidas junto aos entrevistados apontam para interações formais
(conselho gestor), classificadas como “complicada” (entrevistado 13), com “clima pesado”
(entrevistado 14), devido a problemas no desenvolvimento do parque. Por outro lado, o
relacionamento também foi classificado de forma positiva, com “O clima organizacional é bem
propício, bem interessante” (entrevistado 14).
A relação é boa, tanto que elas fazem parte da estrutura do parque, mas todo mundo
está trabalhando individualmente e não a nível de parque, ou seja, a continuar do jeito
que está, não vai sair do lugar não (entrevistado 15).
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Se for falar em clima organizacional, todos os atores participam também da
incubadora. Mas pra você ter ideia, ano passado só teve uma reunião do pt. Por conta
disso também, ultimamente o clima ficou bem pesado, devido a insatisfação entre os
atores a falta de dinamismo da UENF em avançar com os projetos (entrevistado 14).
Ela não está boa. Ela é complicada. Eu na verdade, gostaria de ver outros modelos de
governança. O fato dela ser multi-institucional, me coloca um problema, as decisões
deveriam ser participativas. Não podem ser unilaterais. Meu discurso de posse foi
esse, mas na prática não tem se confirmado. Há falta de braços para tocar essa questão
também (entrevistado 13).

Fica evidente que o bom relacionamento indicado é comprometido pelo engessamento
dos processos organizacionais do parque, que são afetados pela falta de recursos para
investimentos e mobilização.
c13: Estrutura organizacional
O PTNF está idealizado como uma instituição privada sem fins lucrativos, estruturada
em: Presidência, Diretoria Financeira e Conselho fiscal, composto por três membros efetivos e
dois suplentes. Na estrutura de governança, há ainda a assembleia, constituída por todos os
atores fundadores.
Então, a gestão é colaborativa. A diretoria é composta pela presidência da UENF, a
vice-presidência do IFF, diretor financeiro da FAETEC, administração da
ISECENSA, e tecnológico da FIRJAN, temos ainda um conselho fiscal e alguns
suplentes, cada um de uma instituição. O professor Molina pensou em fazer uma
gestão colaborativa e então a gente faz essas reuniões semanais para pensar no que
podemos fazer e oferecer em termos de serviços no parque. Nesse sentido as coisas
estão andando, mas estamos emperrados na questão financeira. Dos colaboradores
ninguém se propôs a ajudar com algum aporte financeiro, então estamos aguardando
(entrevistado 12).
O parque foi desenhado para funcionar de forma descentralizada. Existe uma previsão
em sua criação para que funcione de forma descentralizada. Ele foi planejado assim.
Nós desconhecemos na literatura esse modelo de parque, mas planejamos para
funcionar assim (entrevistado 12).

O PTNF possui uma estrutura organizacional formalizada. Possui CNPJ, órgãos de
governança como conselho fiscal e assembleia. Porém, dada a situação estacionária do parque,
essa gestão encontra-se concentrada na figura do coordenador do parque e do vice, como aponta
o entrevistado 14 “Não há uma gestão do parque. Quem tá tomando a iniciativa é a UENF, e
a vice-presidência é alguém do IFF. Também não há um modelo de gestão”.
O parque é uma organização sui generis, porque não está vinculado a uma única
universidade. Tem quatorze instituições que fazem parte do parque. Tinha uma área
dentro de projeto original em que o parque seria um local de governança com um
ambiente descentralizado [...] O parque tem um CNPJ, ele devia aparecer uma
pontinha para o domínio ptnf.org.br, mas chegou a conta. Precisa pagar três anos pelo
domínio. Eu passei a conta pra UENF (entrevistado 13).
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c14: Profissionalização e aprimoramento
Quanto a esta categoria, os atores entrevistados pontuaram questões pertinentes,
relacionadas à evolução do projeto do parque. Aqui, pontos importantes foram levantados,
indicando marcos de profissionalização e aprimoramento do PTNF e também as limitações
nesse sentido. Os relatos informam esforços voltados ao desenvolvimento do parque, como
reuniões, a criação de um CNPJ, de um domínio na internet, mas as narrativas mostram também
dificuldades e alguns entraves.
A relação é bem promissora. Nós estamos numa fase de levantar informações sobre
estas instituições para elencar quais são as pesquisas carros fortes delas para poder
oferecer às empresas e outros interessados. Vamos fazer um site para disponibilizar
essas informações. Queremos também ligar as pesquisas da UENF, colocar no site do
parque, para fazer essa relação. E vamos fazer também das outras instituições. Agora,
como isso vai funcionar é a nossa próxima etapa. A gente tem um planejamento, a
gente tá levantando, mas essa forma de cobrança, essa forma de que é instituição que
vai procurar o parque, o parque vai ganhar o que com isso... esse modelo de gestão a
gente ainda não definiu, é a nossa próxima etapa.

As exposições abaixo revelam uma preocupação de importantes atores presentes no
parque, quanto ao entendimento da atuação dos demais atores e quanto a um possível conflito
de papéis e funções.
O parque é muito importante, para qualquer região, visto que pode abrigar ou
incentivar o surgimento de empreendimentos que gerem empregos. Essa é a
importância do parque, mas sendo bem sincero, o parque do jeito que está não evoluiu
muito, porque não tem uma instalação física, não tem um terreno, não tem uma
empresa, então eu vejo com preocupação a evolução. Já está a anos assim, então eu
vejo com preocupação. Eu vejo como complicador também essa formação do parque
multi institucional, porque cada instituição já exerce parte do papel que o parque
poderia oferecer. O próprio polo tecnológico do IFF faz o que parque poderia fazer.
A UENF também tem serviços de consultoria que são feitas e que poderiam ser feitos
pelo parque. Estas instituições não têm interesse de deixar de prestar esses serviços
para que o parque faça. A própria UENF não tem esse interesse. Além disso tem a
questão dos recursos que estão presos na FAPERJ. Para mim esses 2 fatores são os
principais que eu vejo com preocupação, que impedem o parque de se desenvolver
(entrevistado 15).
Nós criamos o CNPJ pela importância de se ter um endereço físico. No ano de 2017,
algumas dessas instituições, por meio de representantes, se reuniram para tentar
discutir o planejamento do parque, e chegamos a uma situação em que houve um
entrave ali. Qual é a missão do parque e das universidades que fazem parte, dos
membros do parque? Havia uma necessidade de estudar um pouco mais governança
e a participação do governo, digamos assim, a participação da hélice tríplice, está
presente (entrevistado 13).

Extrai-se das explanações que tem havido ações para um crescimento, um
amadurecimento do PTNF, que vêm sendo dificultadas devido a fatores entre os quais estão a
falta de recursos e visão clara da atuação do parque na cidade e na região.
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c15: Esforço de promoção, estratégia de marketing
A questão do marketing, da publicidade e da promoção do PTNF é limitada pela
restrição financeira do Poder Público local e estadual. A própria gestão do parque tem
enfrentado dificuldade em atrair recursos para investimentos no sentido de comunicar o projeto
do parque à comunidade ao entorno e à oissíveis parceiros.

De novo entra a questão financeira. A prefeitura de Campos lançou um edital no meio
de ano passado, 2018, via Secretaria de ciência e inovação para entre outros aspectos,
fornecer bolsas para alunos da região e alguns projetos de inovação. Fizeram um
levantamento das necessidades da cidade e selecionaram alguns bolsistas. O parque
ganhou u m bolsista que está fazendo o nosso site no momento. A previsão de término
é junho ou julho. Por enquanto é o que temos de marketing (entrevistado 12).
No nosso projeto há uma verba destinada a isso, mas não foi feito nada. Na verdade,
não existe nem um site ainda, foi cobrado mas não existe e também não há nenhum
evento nem nunxa foi feito nenhum evento do parque. Foi feito um levantamento dos
pesquisadores interessados, mas não foi feito (entrevistado 14).
Inclusive o grande sonho dentro desse projeto era encher essa cidade de outdoors. Isso
é importante, mas sem dinheiro para o projeto naõ consigo fazer nada. E você pode
me perguntar no âmbito virtual, o que eu posso fazer? O que posso oferecer? Também
não tenho nada a oferecer. Já teve gente que sugeriu que o parque venha a gerar
receita, oferecendo serviço que a UENF já desenvolve, mas eu não posso fazer isso.
Não posso colocar o parque como concorrente da UENF (entrevistado 15).

Os relatos acima convergem no sentido de indicar a dificuldade que o parque possui em
lançar atividades e contruir uma estratégia de marketing, de publicidade para o AI. Além da
restrição financeira, a existência de serviços prestados pela UENF, que interpõem recursos e
serviços que o PTNF poderia oferecer, ocasionando um certo conflito nesse sentido.
c16: Financiamento/viabilização
Como projeto nascente, o PTNF carece de recursos para sua viabilização. A atração de
investimentos ainda não ocorreu e não está definido o modelo de financiamento e a forma de
sustento das atividades e da estrutura do parque. Os entrevistados teceram suas considerações
a respeito.
Em relação aos aportes, ninguém desembolsou nada, não conseguimos arrecadar
dinheiro algum ainda. Para se ter uma ideia, nem conta aberta em banco nós temos
ainda. Mas se você quiser justificar isso, o nascimento do parque coincidiu com a crise
nacional e bastante redução de recursos. Submetemos um projeto para a FAPERJ, mas
a FAPERJ não quer reforma nem construção de espaços. É uma questão totalmente
financeira. Sem dinheiro não conseguimos caminhar. As assembleias anuais que
fazemos conforme as etapas vão sendo concluídas, quem paga a taxa de registro no
cartório, de trezentos e poucos reais, é a diretoria de inovação da UENF, porque o
parque não tem recurso nenhum. Nós estamos pensando em formas de auxílio para
custeio do parque, porque não temos recurso nenhum e qualquer atividade, ainda que
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uma simples ida ao Rio de Janeiro é paga do nosso bolso, ou rateada entre os membros.
Qualquer mil reais ao ano por instituição já ajudaria (entrevistado 12).
Não houve aporte nenhum e na verdade as reuniões foram realizadas aqui na UENF
[...] não tem nenhuma instituição financeira junto. Tem a FAPERJ que apoia com
editais, mas não é um apoio direto (entrevistado 14).

Como em outros PCTI, a FAPERJ é citada como importante canal de fomento e
financiamento. No entanto, o PTNF não conseguiu ser contemplado nas chamadas de editais da
Fundação. Dificuldades de operacionalização de atividades do parque foram relatadas pelo
entrevistado 12, o que explicita o estágio complexa em termos financeiros, vivenciada pelo
parque.
A gente obviamente tem o sonho de consumo, para o ecossistema de inovação da
Prefeitura, para a incubadora, pro parque... o ideal seria ter aqui capital de risco,
venture capital. Sabe o que eu acho que a FIRJAN poderia fazer? Reconduzir o capital
de risco pra cá, etc. Como chamar esse capital? Ah, vamos fazer um hackathon, que
iria atrair o capital de risco pra cá, não sei (entrevistado 13).

Neste último relato, alternativas à intervenção financeira estatal são apresentadas, porém sem
vínculo com algum planejamento formal.
c17: Sustentabilidade
Os atores entrevistados não fizeram comentários relacionados à presente categoria, com
exceção da explanação:
Sustentabilidade é um dos carros-chefes. O parque tem um quadripé, quatro grandes
áreas abrangidas: TI, energia (energia limpa), engenharias, com meio ambiente e
agronegócio. Uma vez desenhado, uma vez fundado, estes são os carros chefes.
Dentro do agronegócio tem a vertente do meio ambiente. Na verdade, todas as áreas
tem essa preocupação até porque o IFF, que é o nosso vice-diretor, tem um escritório
em Campos que é o EMBRAPII e o carro chefe deles é o meio ambiente. Então sempre
nas reuniões é dado o direcionamento de suas áreas de pesquisa e assim, a questão da
sustentabilidade é sempre lembrada (entrevistado 12).

A questão da sustentabilidade, portanto, é levada em consideração pelos componentes
do PTNF.
5.1.5 Península da Inovação
c1: Presença dos atores na formação do parque
A exposição dos entrevistados quanto a esta categoria, aponta para formação do projeto
na UFF, por professores da instituição. As aptidões dos docentes foram citadas, pois
influenciaram na formação do parque. Além da UFF, a Prefeitura de Niterói também foi citada
“A prefeitura de Niterói sempre esteve presente também. Na verdade, é um projeto conjunto
da UFF com a Prefeitura” (entrevistado 16).
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Então, assim, vamos dizer, o ator institucional chave para entender o projeto do parque
da UFF é a escola de engenharia de Niterói. Toda a discussão começa lá. Aí você tem
os professores que tinham projetos com empresas que tinham interesse que o parque
existisse, mas não s envolviam na gestão propriamente dita e os professores que
estavam por trás da gestão mesmo, da proposta. Dos professores que estavam por trás
da proposta do negócio, eu lembro do Sérgio Mecena, ali em 2007; a Fabiana Leta,
Mauro Malchar, José Rodrigues, o Élton ... professores da engenharia que são muito
ativos em projetos com a Petrobrás, etc. A partir de 2008 mais ou menos com a
REUNI, a UFF passa a receber um monte de professores novos, o instituto de
computação passa a receber um monte de professores especializados em jogos e aí
entra essa questão dos jogos, juntamente com a questão de engenharia de petróleo que
foram conduzindo o planejamento do parque (entrevistado 17).

c2: Atuação dos atores
Esta categoria reúne os apontamentos e considerações elencadas a partir das exposições
dos entrevistados, quanto à articulação, atuação e interação dos membros que compõem o
parque. Os trabalhos têm sido no sentido de estudar a viabilidade, reunir esforços e prospectar
apoio. Foi apontada a participação da FIRJAN, Prefeitura e da UFF.
Estamos em contato com a secretaria de ciência, tecnologia e inovação e da parte da
UFF a agência de inovação. Esse ano nós pesquisamos onde teria um terreno
disponível, casas disponíveis para iniciar o projeto e também teve um certo apoio
inicial da FIRJAN, para identificar empresas, mas basicamente o que mais andou esse
ano foi por parte da Prefeitura, com nosso apoio porque a gente quando o parque foi
lançado a UFF tinha avaliado quarenta e nove casas para verificar a situação e ver se
elas poderiam ser cedidas. Infelizmente nenhuma delas são imóveis da Prefeitura, o
que significa um caminho mais custoso e trabalhoso. Basicamente foi esse o trabalho
do parque esse ano. Tem algumas empresas que foram procuradas, mas todas querem
saber o que vai ser oferecido e não temos ainda a definição do que vai ser oferecido
em termos de incentivo, etc. (entrevistado 16).
Sempre houve essa conversa, essa aproximação. A questão é que lá em Niterói, a
política da cidade e a universidade elas se misturam bastante e não necessariamente
os grupos políticos se alinham. Então sempre houve interação, mas também sempre
houve disputa. De um lado ficava o pessoal da Prefeitura querendo o parque para a
Prefeitura e de outro lado o pessoal da UFF querendo que o parque seja da UFF. E o
Governo do estado sempre esteve envolvido através dos centros de pesquisa, como
por exemplo o Instituto Vital Brasil. Lá no caso de Niterói a UFF e a Prefeitura
disputam a hegemonia no processo. As duas querem o parque, mas não fica claro se
ele vai estar sob o comando da prefeitura ou da UFF[...] mas a maneira que é tocado
hoje, eu diria que o ator principal é a Prefeitura, com a UFF disputando essa
hegemonia (entrevistado 17).

O último relato evidencia uma atuação da prefeitura de Niterói e da UFF, com a
descrição de uma disputa política na condução do projeto.
c3: Contribuição econômica e social
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não há dados que
indiquem uma contribuição econômica e social, referente ao parque tecnológico Península de
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Inovação. Portanto, a pesquisa não obteve nenhuma informação dos entrevistados nesse
sentido.
c4: Produção técnica e científica
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não há dados que
indiquem uma produção técnica e científica, referente ao parque tecnológico Península de
Inovação. Portanto, a pesquisa não obteve nenhuma informação dos entrevistados nesse
sentido. Existe uma produção da UFF sobre incubadoras de empresas, que opera há 20 anos,
além da produção de acadêmicos da UFF sobre incubadoras.
c5: Características das empresas residentes
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não existem
empresas instaladas no parque tecnológico Península de Inovação. Portanto, a pesquisa não
obteve nenhuma informação dos entrevistados nesse sentido.
c6: Estrutura física do parque
O relato colhido junto ao participante indica a existência de uma área urbana, de uma
estrutura física, cujo projeto do parque prevê utilização.
As características do nosso parque são diferentes de outros parques. Dentro da área
que é uma península, há um monte de auditórios, etc. Então a gente não sentia
necessidade de criar uma estrutura, equipamentos e tal. O que a gente sentia
necessidade era de criar uma integração entre os equipamentos que lá estão e empresas
que não estão lá, mas que a gente gostaria de levar para lá. Esse lugar tem uma
característica que é que lá não podem ser construídas indústrias. É uma área
residencial em que só podem ser conduzidos empresas de serviços. A aposta era como
um parque urbano, na área de serviços em que tudo poderia ser feito a pé. Então eu
acho que é importante ter auditório, ter coworking, mas isso já existe ali (entrevistado
17).

c7: Conveniências, serviço, qualidade de vida
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não há dados que
indiquem uma a existência de conveniências e serviços que possam resultar num ambiente com
qualidade de vida, referente ao parque tecnológico Península de Inovação. Portanto, a pesquisa
não obteve nenhuma informação dos entrevistados nesse sentido.
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c8: Envolvimento de entes públicos
O projeto, tendo sido concebido dentro da universidade, tem envolvimento direto do
Governo Federal, sendo representado pelos docentes e gestores da UFF, ligados ao parque. Por
seu turno, a Prefeitura também está vinculada ao projeto, onde estuda a viabilização de
infraestrutura, entre outras ações. O Governo Estadual também é apontado, como tendo
envolvimento com o projeto.
Estamos em contato com a secretaria de ciência, tecnologia e inovação da Prefeitura
e da parte da UFF, a agência de inovação. Esse ano nós pesquisamos onde teriam
terrenos disponíveis, casas disponíveis para iniciar o projeto e também teve um certo
apoio inicial da FIRJAN, para identificar empresas, mas basicamente o que mais
andou esse ano foi por parte da Prefeitura [...] a Prefeitura até o momento diz que não
vai ter isenção fiscal para as empresas, diz que vai oferecer segurança, infraestrutura
então que não precisa de incentivo, mas não sei se isso vai viabilizar. Por enquanto
não tá oficializado incentivo por parte da Prefeitura (entrevistado 16).
Sempre houve essa conversa, essa aproximação. A questão é que lá em Niterói, a
política da cidade e a universidade elas se misturam bastante e não necessariamente
os grupos políticos se alinham. Então sempre houve interação, mas também sempre
houve disputa. De um lado ficava o pessoal da Prefeitura querendo o parque para a
Prefeitura e de outro lado o pessoal da UFF querendo que o parque seja da UFF. E o
Governo do Estado sempre esteve envolvido através dos centros de pesquisa, como
por exemplo o Instituto Vital Brasil (entrevistado 17).

A atuação da Prefeitura revela-se com um peso importante, diante do exposto pelo
entrevistado 17.
[...] Vou te dar um exemplo, no parque da UFRJ é a Petrobras que manda, porque se
ela disser que não vai ter projeto de P&D, não tem parque. Já no caso de Niterói, se a
Prefeitura não compra a ideia, não tem empresas instaladas no parque, se a UFF
também não compra, não tem (entrevistado 17).

c9: Colaboração com parques, universidades e centros de pesquisa
A Península de Inovação possui ligação direta com a UFF, não apresentando vínculos
com outros PCTI, instituições de ensino e de pesquisa. Segundo informa o entrevistado 16,
“temos ideias de estender outras universidades, até por interesse da Prefeitura”. No entanto,
a informação contrasta com o relato abaixo, que sustenta a necessidade de atração de empresas
e satisfação quanto à presença exclusiva da UFF no projeto, como instituição de ensino e
pesquisa.
Como é a questão: o parque está limitado à área de Niterói, numa situação parecida
com o Porto Digital lá, de Recife. Dentro desse lugar, só tá a UFF. Mas assim, nunca
houve preocupação de se ter mais gente de outras universidades envolvidas, porque a
base intelectual e científica da UFF já é boa. A falta que se sentia era de uma base
empresarial, que possa interagir com a base acadêmica da UFF. Então nunca houve a
preocupação de envolver outras universidades, porque há o consenso de que o que
está faltando não é universidade e sim empresas (entrevistado 17).
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Em relação a interações e relacionamento com outros PCTI e redes de tecnologia, os
entrevistados apontam que o parque tem realizado contatos visitas e participações.
Há sim uma ligação através da ANPROTEC. A UFF frequenta a ANPROTEC há
muito tempo, na minha figura, na figura do Marcelo Amaral e de outros... nunca houve
uma parceria formal, mas há sim muita inspiração. Eu mesmo já estive no Porto
Digital que foi nossa inspiração. Outro parque internacional que também seria uma
inspiração é o Barcelona@22. Também estive lá e conversei com o Josep Piqué várias
vezes (entrevistado 17).
Assim, vamos sempre vamos buscar quem já deu certo, por exemplo, o parque de São
José dos Campos, estivemos juntos. Já visitamos o SERRATEC de Petrópolis, mas
são parques muito diferentes. O parque que estivemos em contato e é bem parecido é
o Porto Digital, por ter partido de uma área degrada e tal (entrevistado 16).

c10: Parcerias com entidades da sociedade civil/comunidade
Não foram encontradas narrativas ou comentários que denotasse um envolvimento de
entidades da sociedade civil ou de órgãos representantes da comunidade da discussão e
desenvolvimento das atividades da Península da Inovação.
c11: Instituição e/ou organização âncora
O relato descrito nesta seção indica o reconhecimento da importância da existência de
uma organização âncora no contexto do parque tecnológico, mobilizando e liderando outras
organizações ao seu entorno.
A gente tem alguma ideia, porque normalmente, nos parques que tiveram sucesso
sempre tinham duas ou três empresas âncoras, e então a gente pesou na Enel e outras
empresas grandes que puxariam, como é o caso de outros parques (entrevistado 16).

c12: Relacionamento intra-parque
O convívio entre os atores da Península da Inovação é harmônico, segundo apontado
pelos entrevistados. “O contato é muito bom, com a Prefeitura, com as empresas que a gente
conversa. É tranquilo”, comenta o entrevistado 16. Segundo outro entrevistado, o clima entre
as pessoas é bom, com alguns conflitos pontuais.
Entre as pessoas que estão alinhadas com o projeto da Península de Inovação, o clima
é fantástico. Entre as pessoas que queriam o parque num terreno afastado, o clima
também é fantástico. Entre as pessoas que querem o parque em rede, o clima também
é fantástico. Agora, quando sentam na mesa as pessoas com visões diferentes, ás vezes
azeda, porque os interesses são conflitantes (entrevistado 17).
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c13: Estrutura organizacional
O parque tecnológico Península de Inovação ainda não possui uma estrutura de gestão e
de governança. Tratativas neste sentido vêm sendo realizadas.
Não definimos isso ainda. Vou dar uma opinião minha. Tem que ser tripartite: a
universidade, o poder público e as empresas. Se não for assim, as empresas perdem
interesse. Não está definido, mas eu vou defender que seja esse modelo (entrevistado
16).

Alguns modelos foram apresentados no relato que se segue. Uma outra informação
extraída diz respeito a existência de uma certa competição entre modelos de gestão.
Como ele é um parque urbano, tem um plano de governança um pouco diferente. A
gente costumava dizer que tem o hardware e tem o software. O hardware é um terreno
privado, mas sob a tutela da Prefeitura. No hardware, a Prefeitura possui o centro de
gravidade da gestão daquilo. Então a questão patrimonial, os terrenos, as casas, a
prefeitura e os donos dos casarões têm um peso muito grande. Agora quando a gente
olha para a parte de software do negócio, a Prefeitura é importante, mas tem menos
importância que na questão patrimonial e fiscal. Os donos de imóveis não têm
importância nenhuma, e as empresas que estão vindo para o parque tem importância
central. A estrutura de governança que havia sido pensada na época tem importância
dual: havia sido pensada em uma governança para dar conta da questão patrimonial,
espaço físico, como se tiram as licenças, onde as empresas vão ficar e tal, e teria a
gestão software, que é a gestão mais voltada à questão dos conhecimentos, dos
acordos, como seriam transacionados às gamas de conhecimentos entre as
universidades e as empresas. Então teria sim um conselho deliberativo e consultivo,
mas numa estrutura dual, trabalhando esses dois temas de uma forma dual. Se você
comparar o caso da UFRJ, é o caso de um terreno da universidade que teria que ser
licitado para a empresa construir. No nosso caso é um modelo meio Uber. Já existe o
prédio e o dono do prédio se interessa pelo projeto e se vincula ao parque, podendo
alugar o prédio dentro do guarda-chuva parque tecnológico. As empresas que
pagariam um aluguel para o proprietário sem nenhuma relação com a universidade e
uma taxa mensal de vinculação ao parque. Esse era o modelo operacional de
governança do parque (entrevistado 17).
Existem projetos de parque concorrentes dentro da UFF. Três especificamente: um
projeto dá conta de um terreno em algum lugar em que a UFF vai construir nesse lugar
e as empresas iriam pra lá. Outro modelo é em rede. O parque não está em lugar
nenhum, ele tem x parceiros então ele é uma rede e o outro lugar é de um parque
urbano. O meu é o terceiro modelo, o da prefeitura se divide entre o primeiro e o
terceiro, dependendo de quem está lá na Prefeitura. Hoje, o modelo da Prefeitura é o
do terceiro (entrevistado 17).

c14: Profissionalização e aprimoramento
Esta categoria aponta para a trajetória e eventos que levam ou impedem o
desenvolvimento e amadurecimento do parque. De acordo com os dados coletados, a inciativa
do empreendimento é recente e não há decisões estratégicas tomadas, mas sim direcionamentos
e alternativas. Ainda não há uma diretriz de atuação da Península.
O último relato aponta o contexto de crise econômica, como um dos fatores que
impedem a evolução e do parque, sua transição de projeto para empreendimento realizado.
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Teve início em 2014, 2015. Foi lançado em 2016 a ideia. Na estruturação, se
imaginava um parque de economia criativa, porque tem alguma coisa de moda em
Niterói. Foi pensado também a área de saúde que é forte lá, a educação... e tem a UFF
que tem várias áreas, mas a de computação é forte. Então a gente tem vários
direcionamentos. O que tem forte em Niterói é a indústria naval, mas o parque não vai
ser competitivo nesse sentido. Então, não tem um foco definido ainda não
(entrevistado 16).
Sempre houve consenso da necessidade de se ter um parque, mas havia descenso sobre
o local do parque, sobre o modelo operacional e sobre a governança. Também havia
discussão sobre os temas que seriam tratados no parque. Então as discordâncias eram
em torno disso. [...] não temos o projeto redigido ainda. Já houve conversa com
bastante gente, mas nada concreto até aqui. Não há ainda recheio para o parque
decolar, porque o jogo virou. Nos últimos três anos o cenário ficou pior. Se a coisa
toda tivesse acontecido em 2010, teríamos um parque, modesto, mas teríamos. Só que
como o projeto chegou em contexto de crise, esvaziou legal o projeto (entrevistado
17).

c15: Esforço de promoção, estratégia de marketing
Não foram coletadas informações aplicáveis a esta categoria, exceto por uma afirmação
de que o parque “é muito vendido em Niterói e na grande maioria de eventos de inovação a
ideia do parque é divulgada” (entrevistado 16). Uma justificativa plausível é a de que o parque
se encontra em sua fase de projeto, de prospecção de parceiros, de estudo de viabilidade. Dado
este cenário, os gestores e demais componentes não possuem informações mais detalhadas, que
possam servir de munição para um esforço mais elaborado de divulgação.

c16: Financiamento/viabilização
Quanto à forma de financiamento e de viabilização, e dos processos e atividades voltadas
a estes propósitos, a Península, tal como verificado em outros PCTI, recorreu à FAPERJ e
obteve contribuição da FIRJAN. Estas duas organizações se mostram efetivas na colaboração
a PCTI e outros ambientes de inovação no Estado do Rio de Janeiro.
Não, por enquanto não. A ideia está só no idealizando, por enquanto não tem recurso
nenhum, só as horas de trabalho investidas no projeto, tanto da UFF quanto da
Prefeitura. Teve um certo apoio inicial da FIRJAN, para identificar empresas. O que
a gente ganhou lá atrás, mas não recebeu foi uma verba de 1 milhão e pouco da
FAPERJ, justamente para contratar uma empresa para fazer a modelagem do parque
e outros serviços (entrevistado 16).
O principal problema nem é a questão financeira. É a expectativa quanto à situação
econômica do país. A questão financeira é um dos sintomas, mas se não tivesse grana,
mas tivesse expectativa geral de que daqui a dois anos a gente vai se organizar para
daqui a dois anos estourar a boca do balão, a gente tem base de conhecimento, tem
material humano pra tocar isso, tem empresas que poderia se ligar nisso, só que tudo
isso depende de investimento e investimento no capitalismo a gente tem quando se
tem uma previsão de retorno, de lucro, e isso nós não temos agora. Essa mesma coisa
se repete, se traduz no mundo parque tecnológico (entrevistado 17).
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Aqui, o entrevistado pondera sobre o contexto macroeconômico e sobre a expectativa
relacionada ao mesmo. A crise econômica brasileira, que atingiu principalmente a indústria
(CNI, 2017) acarretou em redução e até extinção dos recursos antes destinados à pesquisa,
inovação e desenvolvimento de empresas, projetos e outras iniciativas, como o da Península de
Inovação.
c17: Sustentabilidade
Não foram obtidas nenhuma informação, relato ou indicação, que revelassem processos,
ações ou outras iniciativas do projeto, voltadas à questão da sustentabilidade. No entanto, há a
percepção de que a UFF possui nova oportunidades e projetos em temas de meio ambiente,
siustentabilidade e economia verde que poderão se integrsr so parque.
5.1.6 Parque Tecnológico Sul Fluminense (Centro Tecnológico do Sul Fluminense)
c1: Presença de atores na formação do parque
Os relatos descritos nesta categoria apontam a origem do projeto do parque tecnológico
e do centro tecnológico.
Inicialmente eu fui procurado pelo Alexandre Silva. Ele já tinha a associação de
engenheiros de volta redonda e nós entramos com a indústria. Tivemos alguns
convênios quando levamos o projeto para a FAPERJ, com a CSN, Michelin, INB...
tivemos carta de apoio de por volta de 80 empresas (entrevistado 21).
Um empresário aqui da região doou um terreno, se eu não me engano 120 mil m², aqui
entre Barra Mansa e Volta Redonda, pra que ali fosse construído o parque tecnológico
regional. E ali, com iniciativa FIRJAN, e a liderança do Farfal foi criada uma
comissão junto com um grupo de engenheiros, tinha já um projeto inclusive da UFF,
e foi criada uma comissão de instituições regionais para criar esse projeto do parque.
O grande mentor e grande motivador disso aí foi o Xavier de Carvalho e a FIRJAN.
Se não fosse o trabalho deles e do Xavier de Carvalho principalmente, o início da
tratativa nem teria acontecido. Ele foi o grande articulador para que houvesse união
das instituições de ensino, das empresas e dos poderes públicos locais (entrevistado
19).
Tinham vários atores, mas foi capitaneado pelo Farfal, Fernando Vitorino e pela
Débora Caride. Estes três foram o ponto de apoio inicial para essa discussão toda
(entrevistado 20).
Em outubro de 2017, através da FIRJAN, nós começamos a reunir as universidades
da nossa região, e centros técnicos também. Fizemos um convite para quase todos e
alguns responderam de imediato, indo para a reunião. Farfal, FIRJAN, SEBRAE, o
APL metal mecânico, que tem na sua gestão o SEBRAE, a FIRJAN, o MetalSul e a
SEDEIS RJ, então as iniciativas partiram todas ali (entrevistado 18).

Em ambas as iniciativas, percebe-se a liderança da FIRJAN e do Edvaldo Xavier de
Carvalho (Farfal), como grande articulador dos esforços em prol dos projetos. Nota-se ainda a
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atuação do setor produtivo (APL Metalmecânico, CSN, INB, entre outras) e um envolvimento
estatal, via FAPERJ e SEDEIS-RJ.
c2: Atuação dos atores
Os membros do Centro tecnológico têm articulado esforços na direção de um
aprimoramento da plataforma de negócios do grupo. As empresas, as Universidades, o
SEBRAE, a FIRJAN estão todos envolvidos e atuantes em reuniões, visitas técnicas e outras
ações. O envolvimento das instituições de ensino superior, sobretudo da AEDB, da FIRJAN e
do Edvaldo Xavier de Carvalho são destacados.
As universidades estão todas entrelaçadas e são elas que estão tocando tudo. Muito
pouco. Por ser um projeto privado, infelizmente o Estado tentou foi atrapalhar. Aí nós
afastamos o Estado. Dentro do grupo que hoje conversa essa coisa do parque estão as
universidades, o APL, o Estado, a FIRJAN. Por exemplo, a plataforma mesmo, se a
gente quiser fazer ela funcionar, pra arrecadar alguma coisa, até porque sempre tem
despesa, quem ajudou a desenvolver foi a AEDB. Todo mundo está fazendo alguma
coisa (entrevistado 21).
O grande mentor e grande motivador disso aí foi o Xavier de Carvalho e a FIRJAN.
Se não fosse o trabalho deles e do Xavier de Carvalho principalmente, o início da
tratativa nem teria acontecido. Ele foi o grande articulador para que houvesse união
das instituições de ensino, das empresas e dos poderes públicos locais (entrevistado
19).
Um dos fatores críticos de sucesso do processo é a austeridade dos membros, essa
independência e ao mesmo a busca de sinergia com os demais membros do grupo.
Hoje são doze IES sentando juntas para tratar desse projeto. Isso é histórico. A gente
tem a participação muito boa da FIRJAN nesse contexto, questão do SEBRAE que é
um grande parceiro, MetalSul, mas a questão do apoio institucional, mas quanto aos
recursos, é muito igualitário entre os membros que compõem o centro tecnológico
(entrevistado 20).

A atuação da FIRJAN e do Edvaldo Xavier de Carvalho, que foi diretor da Regional Sul
Fluminense da federação, são consideradas essenciais para o movimento parque/centro
tecnológico.

c3: Contribuição econômica e social
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não há dados que
indiquem uma contribuição econômica e social, referente ao Parque Tecnológico/Centro
Tecnológico Sul Fluminense. Portanto, a pesquisa não obteve nenhuma informação dos
entrevistados nesse sentido.
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c4: Produção técnica e científica
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não há dados que
indiquem uma produção técnica e científica, referente ao parque tecnológico/Centro
tecnológico Sul Fluminense. Portanto, a pesquisa não obteve nenhuma informação dos
entrevistados nesse sentido. No entanto, já ocorreram seminários sobre PCTI onde professores
locais apresentaram informações sobre o movimento em âmbito de Brasil e no exterior.
c5: Características das empresas residentes
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não há dados que
permitam apontar as caraterísticas das empresas residentes. Há sim, envolvimento de empresas
da Região Sul Fluminense, principalmente do setor metalmecânico.
c6: Estrutura física do parque
O centro tecnológico não possui uma sede administrativa ou qualquer instalação física.
O projeto do parque previa algumas instalações, que comporiam a estrutura física.
Existia um projeto embrião, mas o desenvolvimento da ideia é que vai dizer as
necessidades. Nós apresentamos um tempo atrás pra tentar buscar recurso um projeto
com um centro administrativo, com várias salas grandes, e outras salas pra escritório
de patentes, espaço de coworking, etc. (entrevistado 21).

“Então a gente até tem o espaço físico muito bem localizado, mas existem entraves
burocráticos municipais de fazer aporte que inviabiliza isso”, pontua a entrevistado 18. Um
terreno foi doado para construção do parque, no formato citado acima. Contudo, imbróglios
administrativos e políticos impediram a execução do projeto.
c7: Conveniências, serviço, qualidade de vida
Por se tratar de um AI em ainda em fase de projeto, de implantação, não há dados que
indiquem uma a existência de conveniências, serviços ou facilidades que contribuam para uma
promoção de qualidade de vida e convívio no ambiente do Parque Tecnológico/Centro
Tecnológico Sul Fluminense. Portanto, a pesquisa não obteve nenhuma informação dos
entrevistados nesse sentido.
c8: Envolvimento de entes públicos
A iniciativa do parque e, posteriormente, centro tecnológico reuniu a presença de agentes
das Prefeituras locais e do Governo Estadual. Contudo, essa relação se deu no âmbito de
reuniões e encontros, sem o aporte de recursos financeiros. Dentre os relatos colhidos, fica clara
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a consideração de importância conferida aos entes públicos, e até um desejo de maior
participação, como pontua o entrevistado 20 “nossa equipe senta e discute forma de ter o poder
público no nosso meio, na busca da combinação da hélice tríplice e tal”.
Os comentários apontam ainda para uma dificuldade no relacionamento, nas tratativas para a
construção do parque e para o desenvolvimento do centro tecnológico.
A relação com o poder público é péssima! Eu diria que um pouco melhorada com a
ação do Líder6, porque ele tem junto CPFs que estão em instituições atuando para o
melhoramento e desenvolvimento da região no âmbito pessoal. Quanto aos prefeitos,
nem todos aderiram como gostaríamos. Alguns não estão lá pessoalmente, mas
mandam algum representante. Então hoje se pode falar teoricamente, pra várias
instituições municipais, que não necessariamente seria o prefeito ouvindo, mas o
representante, temos hoje a participação do prefeito de Piraí, que é cidade modelo em
termos de tecnologia, ganhando prêmios, etc. Com ele é bem fácil conversar. Ele
respira isso. Apesar dessa participação do Luiz de Piraí, a gente encontra dificuldades
no trato com o poder público, apesar de termos o terreno em Barra Mansa, pronto pra
doação, a prefeitura de lá sente uma dificuldade grande de defender essa ideia, porque
sabe que ela vai ter que deslocar recurso hídrico pra lá e ele hoje não tem esse recurso.
Fazer arruamento e outras intervenções estruturais. Eles não têm como fazer isso com
tantas outras necessidades. Então a gente vê o poder público com muita dificuldade
de aportar recurso financeiro, ou mesmo institucional, porque quando se aporta
recurso institucional, é cobrado também o apoio financeiro. Então basicamente eles
tiram o corpo fora. Hoje numa situação extremamente depreciativa em termos de
economia, não se tem sobra de recursos. Então não dá pra esperar muita coisa do
estado. Então assim, não dá pra esperar o poder público. O que a gente espera é
sensibilização, acesso a editais de FAPERJ, FINEP, EMBRAPII, etc. Eu acho que a
hélice tríplice vai se fechar na proposição de editais e na facilitação de ingresso neles
(entrevistado 18).

A narrativa acima revela a atuação do movimento Líder, iniciativa do SEBRAE RJ na
articulação de esforços para o desenvolvimento regional. Esta iniciativa vem conseguido reunir
as prefeituras para discutir necessidade e demandas locais, entre elas, as relacionadas à
tecnologia e inovação, estando o parque tecnológico e o centro tecnológico inseridos.
Muito pouco. Por ser um projeto privado, infelizmente o Estado tentou foi atrapalhar.
Aí nós afastamos o Estado. Dentro do grupo que hoje conversa essa coisa do parque
estão as universidades, o APL, e ainda está o estado, a FIRJAN. Em relação à
prefeitura, é muito complicado lidar. Eu fiz um movimento muito grande com os
prefeitos e quando eu mostrei a área em que se instalaria o parque, houve confusão.
Teve Prefeito questionando, querendo levar o parque pra sua cidade etc. quando o
ministro defendeu isso eu tinha argumento, da equidistância, etc., mas dá uma disputa
e não vai a lugar nenhum (entrevistado 21).
Está em construção. Existem alguns melindres no meio do Poder Público, então a
nossa equipe senta e discute forma de ter o poder público no nosso meio, na busca da
combinação da hélice tríplice e tal. A gente tem recebido apoio sim, num modo mais

6

O LIDER (Projeto de Liderança e Desenvolvimento Econômico e Regional) é uma metodologia de mobilização,
qualificação e integração de lideranças, que estimula a criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios
para o desenvolvimento regional sustentável, trabalhando as três dimensões da competitividade: a sistêmica
(gestores públicos e prefeitos), a empresarial (empresários locais e suas entidades representativas de classe) e a
estruturante (esforço conjunto da sociedade organizada), organizado pelo SEBRAE.
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abrangente, sem citar A nem B, mas temos recebido apoio sim, de modo geral
(entrevistado 20).

A disputa política entre representantes dos poderes executivos municipais emerge como
um grande entrave para a evolução do parque tecnológico, juntamente com a falta de aporte de
recursos.
c9: Colaboração com parques, universidades e centros de pesquisa
Este fator é essencial para o desempenho das atividades de um ambiente de inovação. A
competência técnica e científica de universidades, centros de pesquisa, instituições de ensino e
o intercâmbio com outros PCTI e outros ambientes de inovação agregam conhecimento e valor.
A gente tem uma coisa muito valiosa que é sentar com as universidades e saber que
todas estão imbuídas do mesmo propósito. A gente tem ali a UFF, a UGB, a FOA, a
UBM, a AEDB, a USS, a FAA, a FASF, o IFRJ, a AMAN, o SENAI e o SESI. Doze
instituições ao todo (entrevistado 18).
As universidades estão todas entrelaçadas e são elas que estão tocando tudo
(entrevistado 20).
Tem sim. A gente insistiu para que houvesse a participação de outras instituições de
ensino, e o que vemos hoje é uma atuação muito motivada, com sugestão de projetos,
etc., isso é coisa que a gente vê em outros países, as instituições de ensino atuando em
conjunto com empresas e também com o Poder Público. A figura da hélice tríplice.
Todas as universidades da região estão envolvidas no projeto, com exceção da UERJ
e da Estácio (entrevistado 19).

Os relatos acima descritos apontam para uma participação consistente das instituições
de ensino, assumindo até um protagonismo nas ações. Quanto às narrativas abaixo, indicam o
contato com outros PCTI, para fins de benchmarking e aprendizado.
Nessa época, nós como APL através do SEBRAE, nós visitamos o parque de São José.
Outras experiências em outros parques tecnológicos a gente estava verificando pra
fazer visitas também. Também foi feita visita ao parque de Santa Rita. Algumas
pessoas do Líder visitaram o parque de Campinas, fizemos uma visita empresarial lá,
pra conhecer as experiências. Quatro pessoas através do SEBRAE também estiveram
no Vale do Silício. A gente tem usado essas experiências pessoais para guiar as ações
dentro do centro tecnológico e, futuramente, dentro do parque (entrevistado 18).
Visitamos o Sapiens p=Parque, em Florianópolis e temos contato com eles porque um
diretor da UBM é oriundo de lá. Eles estão se destacando em coisas diferentes
(entrevistado 19).

c10: Parcerias com entidades da sociedade civil/comunidade
Esta categoria exprime o nível de envolvimento de entidades representantes da
sociedade, órgãos do terceiro setor, da comunidade ao redor do parque/centro tecnológico.
Estão reunidas nesta seção as considerações colhidas a respeito do esforço, ou da falta dele, de
incluir estes atores na esfera de atuação e operação do parque.
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Sim, o Líder tem pessoas da área industrial, da engenharia... algumas destas pessoas
estão dentro de conselhos médico, de comercio, OAB, FECOMERCIO,
FETRANSPORTE, CDL... temos também CODESE, que tem em seus planejamentos
a instalação do parque. Nós temos a preocupação de passar a ideia dele aqui no Sul
Fluminense. Nós atores que entendemos a importância do parque, temos procurado
pessoalmente e naturalmente explicar o que é pra que as outras pessoas tenham isso
como natural, pra na hora que for implantado a coisa seja conhecida e entendida
(entrevistado 18).
Um parque tecnológico, na minha opinião, só se justifica se acontecer isso, caso
contrário, fica um lugar onde os acadêmicos ficam apenas estudando. O que tem que
haver é a socialização da ciência e a aplicação da ciência. Então estudantes, associação
de moradores e outros tem que estar envolvidos no projeto do parque sim. Porque o
que for criado dentro de um parque tecnológico no meu ponto de vista não pode ser
para atender apenas à demanda de mercado, tem que atender às demandas da
comunidade também. Essa aproximação, dos parques que eu conheço, eles ficam um
pouco afastados da comunidade e a ideia do nosso parque aqui era se aproximar mais
da comunidade de maneira geral. Associações, sindicatos, etc., de modo a melhorar a
qualidade de vida das pessoas (entrevistado 19).
Sim, a sociedade civil organizada é representada nas suas mais variadas formas e
entidade como SEBRAE, CDL, CODESE, de alguma forma esses membros estão
muito envolvidos nesse projeto. A grande lógica disso é fazer com que o projeto seja
um grande fator de benesse para a nossa região (entrevistado 20).

As narrativas indicam uma preocupação em atrair, em agregar as diversas entidades de
representação da sociedade no projeto do parque e do centro tecnológico. Outra preocupação
que se destaca é a de aproximar o AI da sociedade como um todo, reduzindo a distância
existente entre o meio acadêmico e empresarial dos habitantes da região.
c11: Instituição e/ou organização âncora
Aqui, os relatos foram divergentes, não sendo possível apontar uma convergência de
impressões quanto à existência, atuação e liderança de uma instituição âncora.
A FIRJAN que não apenas é participante do centro tecnológico, mas faz a parte da
secretaria e também promove o espaço pra reuniões. As instituições de ensino, as
instituições sindicais iniciadas pelo MetalSul (entrevistado 18).
No início a CSN puxou, com o Márcio Lins sendo o nosso grande conselheiro. Teve
a INB também e a Michelin (entrevistado 21).
Não. A gente tem um apoio bem amplo, mas nenhuma instituição que a gente pode
colocar como âncora, que carregue as outras não (entrevistado 20).

c12: Relacionamento intra-parque
As impressões relatadas dão conta de um clima organizacional tranquilo e sereno.
Indicam relacionamentos harmoniosos entre os atores, contribuindo para o desenvolvimento do
centro tecnológico.
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O que está se destacando mais é a união entre todo mundo que tá envolvido. Todo
mundo se dá muito bem (entrevistado 21).
A relação é absolutamente harmônica e proativa. Cada uma dá sua contribuição, tem
hora que um fica na frente de um projeto, outra hora é outro que toma à frente. Nós
não temos recursos, nas temos voluntarismo e boa vontade. As vezes a instituição cede
o espaço dela, uma cria um produto, outra cia outro... tá sendo muito bom. Tá muito
bem articulado (entrevistado 19).
Quem de fato lidera isso são as IES e algumas empresas. É tudo super participativo.
Existe sinergia. Se tem uma palavra que represente bem essa questão da parceria é a
sinergia. Tanto das IES quanto do setor produtivo (entrevistado 20).

c13: Estrutura organizacional
Um parque tecnológico ou ambiente de inovação pode assumir diversos formatos
jurídicos e organizacionais. O formato deve se enquadrar dos objetivos e à estratégia delineada
pela organização. O Parque Tecnológico/Centro Tecnológico do Sul Fluminense, como um
projeto em construção, não apresenta ainda um formato definido. A questão vem sendo
discutida pelos integrantes.
O centro tecnológico hoje não tem uma representação jurídica. Ele é um braço do APL
metal mecânico e de alguma forma existe uma certa formalidade, mas não há CNPJ
que represente o centro tecnológico. Existe uma discussão nesse sentido. A gente tem
sentado e conversado. Mas sempre pensando na fluidez do projeto. A gente não quer
que isso se torne algo que venha a engessar, a atrapalhar a fluidez do processo. Existe
um pensamento que tão logo a gente tenha, e isso vai ser necessário, uma nova
organização, que não seja o APL, para se responsabilizar e cobrar os membros do
projeto (entrevistado 20).
Olha, como não há CNPJ, não há vínculo formal com ninguém (empresas e
universidades). É um trabalho informal, voluntário com as instituições atuando de
forma proativa, querendo desenvolvimento. A única formalização é pelo APL, como
sendo uma ação de um braço do APL (entrevistado 20).

A narrativa acima demonstra esta realidade. O Centro Tecnológico, que é a realidade
atual do Parque Tecnológico do Sul Fluminense, tem executado suas atividades com apoio
formal do APL Metalmecânico. Essa configuração adotada até então, confere maior dinâmica
nas decisões e rapidez no fluxo dos processos. No entanto, representa uma estrutura informal.
O relato aponta também para uma consideração a respeito de formalização de uma organização,
para operacionalizar o centro tecnológico.
Quanto à governança, “cada instituição de ensino tem um representante no centro
tecnológico, e a UBM tem um eixo de tecnologia e deliberação de ações operacionais da
plataforma” (entrevistado 19). O entrevistado 18 ainda informa que:
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Temos reuniões mensais do conselho gestor, em Volta Redonda, com a presença dos
membros envolvidos no centro tecnológico. Temos lá a FIRJAN, o MetalSul, as
instituições acadêmicas, o SEBRAE, a SEDEIS. Nessa reunião cada instituição tem o
seu representante. Pretendemos ser uma plataforma não apenas de oferta x demanda
de serviços e produtos tecnológicos, mas de divulgação de inovação na nossa região
(entrevistado 18).

c14: Profissionalização e aprimoramento
Esta categoria reúne os relatos e descrições relacionados à trajetória de
profissionalização e aprimoramento do parque/centro tecnológico. O Centro Tecnológico Sul
Fluminense é uma iniciativa que pretende conectar demandas por soluções tecnológicas e
ofertas no mesmo sentido, atuando como uma ponte entre empresas e instituições de ensino e
pesquisa na região.
O Centro foi criado a partir do projeto do Parque Tecnológico Sul Fluminense. Alguns
dos atores que estiveram envolvidos no planejamento do parque, estiveram também presentes
na idealização do centro tecnológico.
A gente tinha o parque com alguns atores: Fernando, Xavier de Carvalho... a gente
mobilizava a FIRJAN, a Ana Lúcia Lima, gerente do SEBRAE, e como eles também
são entes do APL, como gestão, através do APL e como não dava pra esperar. A gente
começou a pensar na implantação de um parque virtual, que era como a gente
chamava, pra começar a criar uma estrutura de necessidades pra podermos vir a
constituir o físico. Então, estes foram os atores. Só que esses mesmos atores se
encontravam no ambiente do APL e começamos aí a buscar a união das universidades.
Vários dos membros destas universidades também passaram a participar do Líder
(entrevistado 18).

Alguns dos relatos apresentam os caminhos traçados, que ocasionaram na concepção do
centro tecnológico.
É engraçado que é uma questão política, porque cada prefeito quer que o parque seja
de certa cidade; tem a questão geográfica, tem que pensar num local bom e esse lugar
do terreno que foi doado é extraordinário. O pessoal fala muito da questão do acesso,
mas o próprio doador ficou de resolver isso e uma reunião entre as prefeituras mais o
poder público estadual e federal resolveria esse caso. Depende muito de vontade
política (entrevistado 21).
A gestão estava tomando um caminho de ser o CNPJ da associação, tanto é que
quando foi submetida à FAPERJ, a criação do parque aqui, foi na organização do
CNPJ da associação, a doação do terreno foi feita com itens que deveriam ser
cumpridos para que a doação fosse concretizada (doação para a associação).
Inicialmente ia ser assim. Havia um documento elaborado que constava como seria o
conselho gestor, diretorias, etc. Esse modelo todo foi refeito pelos fatores: 1) o aporte
financeiro do estado não chegou, 2) o desvio de propósito que o proprietário estava
vendo no destino do imóvel dele, e 3) o momento financeiro pra fazer (entrevistado
18).

A descrição acima aponta para fatores que travaram o desenvolvimento do parque
tecnológico, dando vazão para a criação do centro tecnológico. Este relato encontra eco nos
relatos que seguem.
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O parque tecnológico ficou queimado. Entrou-se numa disputa política e o Alexandre
não deixou avançar. Com isso, a gente foi trabalhando pra construir o parque, mas
chegou num ponto que a gente teve que trabalhar em paralelo e chegou no que a gente
tem hoje, que é o centro tecnológico (entrevistado 21).
Foram algumas situações políticas, em que um município ou outro não houve uma
união política muito forte, e a questão de investimento que não houve. Era necessário
que houvesse um investimento inicial numa estrutura, para irradiar outros
investimentos. Então tem questões políticas, tem questões pessoais, mas
principalmente investimento (entrevistado 19).

Acontecimentos como a desarticulação política, a falta de recursos financeiros para a
viabilização de uma estrutura física, a interpretação dúbia do propósito do parque, entre outros,
levaram o projeto inicial de um parque tecnológico tomar outra direção, transformando-se no
centro tecnológico, que na verdade, não é um centro em si, mas uma plataforma de interação
entre oferta e demanda por serviços tecnológicos.
O próximo relato informa a operação das atividades atuais do centro tecnológico e os
rumos de aprimoramento que vem sido executados.
A sistemática da gestão do centro tecnológico acontece de maneira também informal,
mas temos uma lógica de gestão que funciona a partir de demandas e da
disponibilidade desses membros também. Acaba que somos todos voluntários e cada
um dá sua contribuição como pode. A gente entende que primeiro a gente tem que se
estruturar em torno do propósito essencial desse grupo. Existe, além dessa proposta,
esses outros eventos aí que de alguma forma vão consolidar as ações. Tem também
uma ideia de se promover um crowdsourcing e a partir daí utilizar o potencial humano
das IES para solução de problemas das empresas (entrevistado 20).

O principal produto do centro tecnológico é uma plataforma virtual, que faz a ligação
entre empresas e instituições de ensino e pesquisa, para sinalização de demandas e apresentação
de soluções de cunho técnico-tecnológico.
Nossa plataforma já está em funcionamento e hoje a gente passa por processo de
avanço e melhoria nos detalhes de operação. Essa questão técnica está sendo
conduzida pela AEDB, que estão fazendo o ajuste da plataforma. Sua ideia é fazer um
match entre as empresas e as IES (entrevistado 20).
Através da plataforma a gente está fazendo um grande inventário de recursos da região
e no centro tecnológico as empresas jogam as suas demandas e necessidades. Todas
as instituições vão ver e aí iria ter esse match e vão começar a se relacionar e ver ali
o que pode ser feito (entrevistada 18).

c15: Esforço de promoção, estratégia de marketing
Dado o estágio inicial do centro tecnológico, não foram constatadas muitas ações ou
esforços de marketing, de divulgação e promoção do centro. Porém, ações têm sido planejadas
nesse sentido.
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Os trabalhos foram evoluindo e chegou ao final agora que foi a plataforma digital.
Agora com a plataforma em funcionamento é que vai começar de fato essa divulgação.
Está havendo visitação nas universidades e tá crescendo a ideia. Por enquanto, está
fechado para universidades e indústrias, mas está se abrindo cada vez mais
(entrevistado 21).
Existe um plano de comunicação e marketing. A gente quer reestruturar esse plano,
pois queremos que ele seja mais factível e que traga mais resultados (entrevistado 20).

c16: Financiamento/viabilização
No quesito financiamento, investimento e viabilização do parque/centro tecnológico, os
entrevistados informaram que:
Buscamos apoio, através da submissão de projeto do parque tecnológico à FAPERJ e
conseguimos o aporte financeiro em 2016, dividido com a UERJ. Porém, devido às
dificuldades financeiras do estado do Rio de Janeiro, não levamos o dinheiro. Lá no
início, nós fizemos uma ação e conseguimos a adesão de cinquenta empresas da
região, sendo que duas delas (CSN e INB), iriam entrar no projeto com aporte
financeiro para equipamentos, maquinário, etc. (entrevistado 18).

A FAPERJ figura mais uma vez como canal majoritário de busca por financiamentos e
aporte de recursos. Contudo, dada a crise econômica, o aporte do dinheiro não foi efetuado.
Os recursos que existem são por meio de crowdfunding, em que cada instituição dá a
sua contribuição, mas nada formalizado. O hackathon mesmo foi custeado pelo apoio
das instituições e das empresas. Quem aportou alguns recursos até o momento foram
apenas FIRJAN, SEBRAE e MetalSul (entrevistado 20).

Este último relato apresenta alternativas na captação de recursos e meios de sustentação
das atividades do centro tecnológico, e uma postura multicontribuitiva dos membros do centro.
c17: Sustentabilidade
Nesta última categoria, não foram coletados relatos relacionados à questão da
sustentabilidade nas práticas e processos do parque/centro tecnológico. Um único entrevistado
teceu considerações no sentido da fase ainda inicial do projeto, indicando que o tema será
agregado à pauta do centro tecnológico, à medida da sua evolução.
Tem essa preocupação com o meio ambiente sim, mas talvez isso vá se firmar no
decorrer da evolução das atividades. A gente falava muito de o parque tecnológico ser
totalmente sustentável, de ter reciclagem e tal, e até trazer empresas de novas
tecnologias, de energia, etc. (entrevistado 21).
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5.2 Aplicação AMIEM – Análise Qualitativa
A consulta junto aos atores do PTRJ, bem como a pesquisa documental, indicam que o
parque levou cerca de 6 anos entre a aprovação da sua criação, no Conselho Universitário
(CONSUNI) da UFRJ e sua inauguração, em 2003. Um dos entrevistados, no entanto, informou
que o parque efetivamente atingiu um patamar de maturidade a partir de 2010, com a instalação
da primeira grande empresa. Do ano de inauguração, até a instalação da primeira grande
empresa, passaram-se 7 anos. Formalmente o parque tem, do ano de sua inauguração até o
momento de realização desta pesquisa, 16 anos. Pertinente se faz ressaltar que um dos
entrevistados considera que, apesar de apresentar números consistentes em termos de empresas
residentes, convênios, projetos e parcerias celebrados e patentes depositadas, no entender deste
ator, o parque ainda não atingiu um nível de maturidade, mas segue se desenvolvendo.
O parque BioRio é o mais antigo entre os estudados. Foi formalizado em 1986, por meio
de celebração de um Protocolo de Intenções. Posteriormente, foi inaugurado em 1988, tendo
recebido sua primeira empresa em 1990. Portanto, pode-se dizer que o parque possui 30 anos
de vida, tendo levado apenas dois anos para receber a primeira empresa.
Já o parque SERRATEC foi criado em 1999, depois de celebrado seu Protocolo de
Intenções. Entre 2000 e 2003, passou pela fase de construção e expansão, tendo atingido seu
período de afirmação e consolidação em 2006. Assim, pode inferir que o parque tem 20 anos
de existência e 13 anos como AI consolidado.
O PTNF teve seu processo de planejamento iniciado em 2012 e um protocolo de
intenções firmado em 2015. Levaram três anos entre o início de um trabalho para criação do
parque e a confecção e celebração do Protocolo de Intenções. No entanto, como se trata de um
parque em fase de projeto, não se pode falar em maturidade ou desenvolvimento. Do protocolo
assinado até a realização deste estudo são 7 anos.
A Península de Inovação por sua vez foi criado em 2013, tendo seu projeto aprovado em
edital da FINEP. São 6 anos então, do projeto criado formalmente até a data de elaboração da
pesquisa.
Em relação ao Parque Tecnológico / Centro Tecnológico Sul Fluminense, o projeto
inicial (Parque tecnológico) data de 2013. Já o centro tecnológico iniciou suas atividades em
2017, tendo lançado sua plataforma de negócios em 2018. Se levado em consideração que o
projeto do parque tecnológico não se desenvolveu, e que o centro tecnológico de certa forma
deu continuidade à discussão de promoção de inovação e desenvolvimento na Região Sul
Fluminense, pode-se a dizer que o centro possui apenas 2 anos de existência, enquanto o projeto
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do parque tem 6 anos. O parque com maior tempo de vida identificado é o BioRio, com 30 anos
e os mais novos são a Península de Inovação e o Parque Tecnológico Rio Sul, ambos com
projetos como 6 anos de existência.
Em relação ao apoio governamental, o PTRJ além do apoio direto do Ministério da
Educação, que mantém a UFRJ, obteve investimentos em infraestrutura realizados pela
Prefeitura do Rio de Janeiro e aportes da FINEP e da FAPERJ, via editais de fomento, em
diversos momentos. No Conselho Gestor do parque há assentos para os Governos Estadual e
Municipal.
No BioRio, a presença do poder público se deu por meio de investimentos da FINEP,
FAPERJ e da UFRJ, com cessão do terreno. A atuação do Poder Público atualmente se dá no
incentivo fiscal às empresas instaladas no parque, redução da alíquota de ISS (Prefeitura do Rio
de Janeiro) e presença de representante da Prefeitura, do Governo do Estado e da FINEP, no
Conselho Deliberativo.
No SERRATEC a presença do Poder Público é percebida principalmente no âmbito
municipal. Do parque participam as Prefeituras de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Em
Petrópolis, há incentivos como isenção de taxa de licença para estabelecimento, isenção de taxa
de vigilância sanitária por 15 anos, redução do ISS e isenção específico do IPTU, entre outras.
Nova Friburgo também vem desenvolvendo uma legislação de inovação própria, visando
incentivar o desenvolvimento de inovação competitividade e riqueza para as empresas locais.
Para além destas ações, a atuação dos poderes públicos não incorre em investimentos
financeiros, mas sim em presença em reuniões, projetos e eventos. O parque recebeu recursos
financeiros (ainda não realizados) do governo do estado, via FAPERJ.
No PTNF, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes está presente nas reuniões de
discussões do parque, mas também não aportou recursos. Quanto à Península de Inovação, a
Prefeitura de Niterói divide o protagonismo na condução do projeto, juntamente com a UFF.
Outros segmentos da esfera pública, como o Governo Estadual, têm participação mais restrita
a reuniões. Por seu turno, o Parque Tecnológico Rio Sul possuía participação em termos de
discussões, da maior parte das prefeituras das cidades da região, com Barra Mansa, Volta
Redonda, Resende e Piraí. No entanto, apoio em termos de investimento financeiro nunca foi
realizado. Na fase atual, o centro tecnológico tem tido também o apoio das Prefeituras, tal como
o parque tecnológico, sendo este apoio restrito a presença em reuniões. Nesse sentido, o
governo do estado também tem participação. No tocante ao apoio governamental, o PTRJ é o
parque que apresenta maior participação, com a presença da Prefeitura e Governo do Estado
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em seu conselho deliberativo e atuação de fomento e financiamento via FINEP e FAPERJ. Já
nos parques em formação, a atuação dos dentes públicos se mostra reduzida à participação em
reuniões. Há uma nítida dificuldade dos governos em aportar recursos ou serviços, além do fato
destes projetos serem de longo prazo, não se alinhando à visão dos grupos que estão nos
governos que operam em ciclos de quatro anos.
Quanto à participação da comunidade local, terceiro fator do AMIEM, o PTNF não
apresenta inclusão de representantes da sociedade civil, com representação no Conselho
deliberativo do parque. O parque realiza também eventos abertos à comunidade e à academia,
além de visitas guiadas pelas instalações do parque.
No parque BioRio, a presença de atores da sociedade civil se faz presente. Quando de
sua fundação, órgãos de representação como ABRABI, e outros estiveram presentes, apoiando
e aportando recursos. Estes órgãos também possuem assento no conselho deliberativo da
fundação. Visitas voltadas à estudantes e eventos acadêmicos e empresariais também são
realizados no parque.
Quanto ao SERRATEC, o terceiro setor teve papel importante na sua criação. A
FUNPAT foi umas das instituições responsáveis pelo desenvolvimento do AI. No passado, na
fase do Petrópolis-Tecnópolis, o Instituto Itaipava, uma ONG de moradores da região, se fez
presente, no planejamento do parque.
Nesse sentido, o PTNF também apresenta grande envolvimento da comunidade ao
entorno. No Protocolo de Intenções, figuraram entidades civis de representação, apoio e
fomento como, FUNDENOR, FENORTE, UNIFU e a Fundação Cultural de Campos. No
entanto, no processo de desenvolvimento do parque, as participações têm se resumido a
presença em algumas reuniões. Na Península de Inovação não se identificou porganizações
representativas da sociedade civil. Já no parque tecnológico Rio Sul / Centro tecnológico Sul
Fluminense, estas instituições estiveram presentes no início das discussões e do planejamento
do AI, com destaque para a Associação de Pesquisadores em Prol da Tecnologia e Inovação do
Sul Fluminense e para a FIRJAN. No atual momento, participam do Centro tecnológico de
forma bastante significativa o APL Metal Mecânico, a FIRJAN, o SEBRAE e o sindicato Metal
Sul. A presença e atuação da sociedade foi verificada em todos os parques tecnológicos
estudados. Contudo, percebe-se uma atuação mais efusiva no centro tecnológico do Sul
fluminense e no SERRATEC.
Quanto ao envolvimento de universidades e centros de pesquisa, a UFRJ está
diretamente e intimamente ligada ao PTRJ, apoiando o parque por meio da Fundação
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COPPETEC. O parque também possui parcerias com o parque tecnológico Porto Digital e com
o Tus Park (China).
A BioRio também possui contato direto com a UFRJ e projetos com a UFF, UERJ e com
institutos de pesquisa como a FIOCRUZ e o Instituto Vital Brazil. Já no SERRATEC as
instituições de ensino e pesquisa são mais diversas. O LNCC é uma das organizações que
compõem o parque. Também estão ligadas ao desenvolvimento do parque, relacionando-se com
o SERRATEC a UFF, a UCP, a FAETEC, a FAETERJ, a FASE, o CEFET, a UESA e a UERJ.
Quanto aos parques em fase de projeto/implantação, a UENF é a instituição de ensino
que lidera o projeto do PTNF, cedendo instalações e pessoal. Além da UENF, mantêm vínculos
com o PTNF a ISECENSA, a UCAM, a Fundação Benedito Pereira Nunes, a Faculdade
Redentor, o IFF, a UFF e a UNIFLU.
Em relação à Península de Inovação, a única instituição de ensino e pesquisa ligada ao
parque é a UFF, que conduz o processo, juntamente com a Prefeitura de Niterói. Quanto ao
Centro Tecnológico do Sul Fluminense, a presença das universidades é grande. Elas conduzem
a operação do centro, ao lado do SEBRAE, FIRJAN e do APL Metalmecânico. Fazem parte do
conselho que lidera o Centro a UBM, a UFF, a UGB, a AEDB, a FAA, a FASF, a AMAN, o
IFRJ e a USS, o SESI e o SENAI. Neste quesito, todos os parques apresentaram vínculos com
universidades, centros de pesquisa e instituições de ensino. Percebe-se que o PTRJ, com a
UFRJ, e o SERRATEC, com o LNCC, são os parques com maior atuação da academia, o
primeiro por estar construído em terreno da universidade e ser mantido por esta, e o segundo
por possuir dentre suas instalações o LNCC, maior laboratório de computação científica do
país. Já quanto aos parques em formação, a participação das instituições de ensino no CTSF
tem bastante destaque, por estarem bastante presentes e desempenhando papel de protagonismo.
No que se refere ao apoio de instituições financeiras e de fomento, tiveram papel
importante no PTRJ organizações como o FINEP e FAPERJ. Na BioRio, figuraram FAPERJ e
BNDES. No SERRATEC, o SEBRAE e FIRJAN aportaram recursos em atividades e
operações, enquanto a FAPERJ se comprometeu a aportar um montante financeiro, mas não
conseguiu realizar o compromisso. Em relação aos parques em fase de projeto, houve a procura
por instituições financeiras e de fomento, como o EMBRAPII e a FAPERJ, mas nenhum recurso
foi obtido. Nesse sentido, o parque que apresenta maior envolvimento deste tipo de ator mais
uma vez é o PTRJ.
Em outubro de 2015, a FAPERJ lançou o edital nº 09/2015, no âmbito do Programa de
Apoio ao Sistema Fluminense de Parques Tecnológicos (FLUTEC). O edital teve o objetivo de
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financiar a estrutura física e administrativa dos PCTI no Estado do Rio de Janeiro em operação
ou em fase de implantação, visando promover a instalação física dos PCTI em construção ou
apoiar a continuidade das atividades dos parques em operação. O montante de recursos
destinados aos parques totalizou vinte milhões. Dos parques objetos deste estudo, foram
contemplados no edital o PTRJ, o SERRATEC, a Península e o Parque Tecnológico Rio Sul.
Os valores para cada AI ultrapassaram a soma de um milhão de reais. Contudo, o repasse ainda
não foi realizado pelo governo do estado aos parques.
Ao analisar a presença de lideranças empresariais e institucionais, é perceptível a
atuação de atores desempenhando esta função em todos os AI estudados. A pesquisa aponta
parques em que a condução dos processos e atividades fica a cargo das universidades, poder
público, de empresas ou de entidades do terceiro setor, mas em todos eles há alguma ou algumas
instituições liderando as movimentações, articulando os esforços e fomentando os
relacionamentos. No PTRJ, esse papel é exercido sobremodo pela Petrobrás e pela UFRJ. No
parque da BioRio, a liderança é exercida também pela UFRJ. Quanto ao SERRATEC, a
instituição âncora é o LNCC, com destaque também para a empresa Alterdata. O PTNF é guiado
pela UENF, enquanto a Península de Inovação é liderado pela Prefeitura de Niterói e pela UFF.
Já no Centro Tecnológico do Sul Fluminense, inicialmente o protagonismo quanto à liderança
organizacional foi desempenhado pela Associação de pesquisadores e FIRJAN, sobretudo na
figura do Edvaldo Xavier de Carvalho. Atualmente, essa função é dividida entre o APL
Metalmecânico, o SEBRAE, a FIRJAN e as universidades da região.
Em se tratando do espaço físico dos parques e de suas localizações, sétimo fator do
AMIEM, os resultados são distintos. O PTRJ e o parque BioRio apresentam formatos bem
parecidos e estão ambos instalados dentro da área da UFRJ, possuindo uma proximidade muito
grande com esta. Ambos os parques apresentam também espaço para expansão e atração de
novas empresas.
O SERRATEC já possui uma estrutura descentralizada, sendo dividido em três cidades.
Em Petrópolis, suas instalações também se dividem: Núcleo Empresarial Quitandinha e LNCC,
ambos localizados no centro urbano da cidade, na área do bairro Quitandinha, e próximos um
do outro. Quanto aos parques em fase de implantação, o PTNF não possui uma estimativa da
localização provável para a futura instalação do parque. A Península de Inovação tem planos
de ser um parque urbano, instalado também em área central de Niterói. O parque tecnológico
do Sul Flumiennse, antes de se tornar o Centro Tecnológico, tinha a ideia de se instalar em um
terreno de uma antiga fazenda, em Barra Mansa – RJ. O local é afastado do centro urbano e das
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universidades da região. Quanto ao quesito localização e espaço físico, tem-se o PTRJ e o
parque BioRio como os AI com melhorers espaços físicos.
No tocante à governança e estrutura da gestão, todos os AI estão constituídos com ao
menos um conselho deliberativo. O PTRJ não possui uma personalidade jurídica própria, sendo
administrado pela Fundação COPPETEC e pela UFRJ. O parque da BioRio, era administrado
pela fundação que dá nome ao AI e mais recentemente também passou a ser gerido pela UFRJ.
O SERRATEC assumiu formato de associação enquanto os parques em fase de projeto não
possuem uma estrutura definida. Conclui-se que quanto à gestão, os PCTI em operação
possuem processos e estruturas adequadas, que atendem às necessidades atuais.
Em relação ao fator liderança, o que se observa entre os parques é que o papel é exercido
de modo geral pelas pessoas que ocupam os cargos de gestão, que estão à frente do processo de
criação. São os diretores e presidentes, e gestores ligados ao comando destes AI que emergem
como figuras de liderança, muito motivados pelos cargos e funções que ocupam. Destoa
positivamente neste cenário a atuação coletiva do grupo à frente do Centro Tecnológico do Sul
Fluminense, que tem à frente o APL Metal Mecânico, SEBRAE, FIRJAN e as instituições de
ensino e pesquisa, dividindo o protagonismo. Em destaque negativo, o parque BioRio, cuja a
fundação foi afastada da gestão por problemas gerenciais e contábeis.
No que tange à divulgação / promoção / animação, o parque que apresenta melhor
estrutura é o PTRJ, que possui um setor de comunicação, mailing list, revista, entre outras
ferramentas e realiza a promoção e divulgação do parque e de eventos nele realizados, suas
ações e conquistas. Possui também um site muito estruturado, com a divulgação periódica de
relatórios e outras publicações. O Biorio já não possui um trabalho estabelecido neste sentido.
Seu site está desatualizado e carece de maiores informações sobre o AI. Já quanto ao
SERRATEC, também não há um planejamento de marketing ou de divulgação. Ocorrem ações
pontuais com a mídia local e em eventos empresariais e científicos. Em relação aos parques
nascentes, há uma carência de um trabalho estruturado de divulgação. As comunidades ao
entorno não conhecem os projetos.
Já quanto ao tema qualidade de vida e ambiente de trabalho, último fator do AMIEM,
todos os PCTI estudados apresentam bons níveis de convivência e de relacionamentos. Há
engajamento entre os atores dos parques, com destaque para o Centro Tecnológico do Sul
Fluminense, que demonstra uma sinergia apurada entre seus membros para a busca por soluções
e melhorias. Em relação ao PTRJ, este se mostra como o parque com melhor estrutura física e
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de atividades, em prol de um ambiente de trabalho e convivência mais saudável (restaurante,
dia do chopp, exposição de artes, entre outras ações).
O quadro 9 apresenta um panorama da análise qualitativa, concentrando os fatores
avaliados por parque.

159

160
Quadro 9. Visão geral da análise qualitativa AMIEM
Península de Inovação
Critérios

PTRJ

Biorio

SERRATEC

PTNF

Tempo de vida

16 anos

30 anos

20 anos

4 anos

6 anos

6 anos

Apoio governamental

Sim, no início e atualmente
em editais de fomento.

Apenas no início,
pontualmente Governo
Estadual.

Envolvimento de
prefeituras e no passado,
do Governo Estadual.

Apoio apenas formal.
Nenhum aporte realizado.

Engajamento da Prefeitura de
Niterói. Sem recursos aportados.

Envolvimento bastante limitado de
prefeituras e do Governo Estadual.

Participação da
comunidade local

Realiza eventos abertos à
comunidade e tem a
presença da COPPE.

Realiza eventos abertos à
comunidade. Presença de
órgãos de representação
no Conselho.

Presença de órgãos de
representação no
Conselho.

Não.

Não.

Envolvimento de
universidade e centros
de pesquisa

Sim, da UFRJ e diversos
centros de pesquisa, além
de parcerias com outros
PCTI.

Sim. UFRJ, UERJ e
UFF.

Sim, envolvimento direto e
contínuo da UFF.

Sim. Forte envolvimento das
universidades da região.

Apoio de instituições
financeiras e de
fomento

Limitado. FAPERJ e
FINEP.

Limitado. FAPERJ.

Participação em editais para
captação de recursos da FAPERJ.
Não conseguiu aportes.

Participação em editais para captação de
recurso da FAPERJ. Não conseguiu
aportes.

Existência de âncoras
empresariais e
institucionais

Petrobrás, UFRJ.

Espaço físico

Adequado às necessidades.
Em crescimento.

Estrutura da gestão

Liderança

Divulgação/ promoção/
animação

Gestão associada à
COPPETEC. Governança
através de Conselho
deliberativo.
Papel exercido por
Maurício Guedes, o
fundador e atualmente,
pela gestão do parque.
Comunicação eficiente.
Projeção no circuito
acadêmico nacional. Já foi
eleito o melhor parque

Parque Rio Sul / Centro Tecnológico

Sim, principalmente
LNCC. De forma mais
restrita, UFF, UCP,
FAETERJ e FAETEC.
Participação em editais
para captação de
recursos da FAPERJ.
Não conseguiu aportes.

Presença de órgãos de
representação no ato de
fundação. No dia a dia,
atuação limitada.
Forte envolvimento da
UENF e apoio verbal de
outras universidades da
região.
Participação em editais
para captação de recursos
da FAPERJ. Não
conseguiu aportes.

Não.

LNCC, Alterdata.

UENF.

Não.

Não.

Adequado às atuais
necessidades.

Descentralizado e em
expansão.

Não possui espaço físico.

Não possui espaço físico, em fase
de prospecção.

Não possui espaço físico.

Fundação privada sem
fins lucrativos. Conselho
deliberativo e curador.

Personalidade jurídica de
Associação. Possui
conselho deliberativo.

Não possui personalidade
jurídica definida.
Governança informal.
Ligada à UENF.

Não possui personalidade jurídica
definida. Governança informal.
Ligada à UFF.

Não possui personalidade jurídicadefinida.
Ligada ao APL Metal Mecânico.
Governança informal.

Gestão turbulenta. Não
possui âncora.

Atuação do SEBRAE,
LNCC como âncora e do
Jonhy Klemperer.

Liderado pelo diretor do
parque.

Dualidade de comando: UFF e
Prefeitura de Niterói.

Liderança exercida pelo coordenador da
FIRJAN, APL Metal Mecânico e
Universidades.

Promoção realizada em
eventos e ao site na
internet. Já foi divulgado
na mídia local.

Promoção restrita, limitada
pela ausência de recursos.

Tem sua divulgação realizada em
eventos, como a ANPROTEC.

Quase inexistente.

Divulgação limitada à eventos.

Relações formais

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.3 Análise das relações sob a ótica da Hélice Tríplice
A presente seção busca apontar as configurações das relações dos atores envolvidos nos
parques, a fim de estabelecer o nível de envolvimento e engajamento dos representantes dos
Poderes Públicos, das empresas e das instituições de ensino e de pesquisa, sob a ótica da
abordagem da Hélice Tríplice.
5.3.1 Parque Tecnológico do Rio de Janeiro
A figura 12 apresenta os três atores enfatizados na ótica da Hélice tríplice atuando em
proximidade e sintonia no ambiente do PTRJ. Como apontam os dados coletados no
levantamento documental, na pesquisa de campo e nas entrevistas e questionários, o Poder
Público, representado pelo círculo referente ao governo, atua concomitantemente á
universidade (UFRJ) e às empresas instaladas em seus domínios, levando à produção de
serviços e produtos, projetos e desenvolvimento econômico e social. Essas interações poderiam
estar mais desenvolvidas, mais solidificadas, mas ainda assim, elas configuram uma dinâmica
salientada pea visão da hélice tríplice, criada por Etzkowitz e Leydesdorff.
Figura 12. Configuração da Hélice Tríplice PTRJ

Fonte: Elaboração própria.
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5.3.2 Paque Tecnológico BioRio
As relações das interações entre os atpres presentes no parque BioRio são apresentadas
na figura 13, que indica a atuação próxima de universidade e empresas, percebida por meio de
projetos contratados, convênios firmados e intercâmbio de estudantes e profissionais. A atuação
do Poder Público destoa do cenário, evidenciando a necessidade de aproximação desse
importante ator no desenvolvimento de atividades e iniciativas no âmbito no parque BioRio.
Figura 13. Configuração da Hélice Tríplice BioRio

Fonte: Elaboração Própria.

5.3.3 Parque Tecnológico SERRATEC
Já a leitura da configuração da Hélice Tríplice no ambiente de atuação do SERRATEC
aponta para uma relação próxima do Poder Público com as empresas, percebida através do
estímulo tributário e fiscal concedido pela Prefeitura de Petrópolis às empresas instaladas em
seu território, além da proximidade da Prefeitura de Nova Friburgo com a discussão acerca de
inovação e tecnologia na cidade. No entanto, percebe-se a interação com as universidade e
instituições de ensino e pesquisa como algo a ser aprimorado.
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Figura 14. Configuração Hélice Tríplice SERRATEC

Fonte: Elaboração própria.

5.3.4 Parque Tecnológico Norte Fluminense
Os atores representantes da esfera governamental, da academia e do setor produtivo
mostram-se isolados uns dos outros no PTNF. Até há um nível de aproximação, mas que nã
resultam em interações que levem à inovações e desenvolvimento para os atores e para a região
Norte Fluminense. O contexto de atuação do PTNF é de um projeto em desenvolvimento, mas
carente de relacionamentos mais efetivos entre as três hélices.
Figura 15. Configuração Hélice Tríplice PTNF

Fonte: Elaboração própria
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5.3.5 Península da Inovação
A análise da configuração da abordagem da Hélice Tríplice no parque Península da
Inovação informa uma relação próxima entre a esfera governamental e a Universidade. UFF e
Prefeitura de Niterói mantêm contato próximo na discussão a respeito do planejamento do
parque, suas atividades, vocação, oportunidades e desenvolvimento. Já a esfera referente às
empresas fica afastada, por não haver até o momento do estudo o envolvimento formal do setor
empresarial na discussão do parque, com exceção de algumas empresas que manifestaram
interesse no envolvimento com o PCTI, quando houver consolidação do mesmo.
Figura 16. Configuração Hélice Tríplice Península da Inovação

Fonte: Elaboração própria

5.3.6 Parque Tecnológico do Sul Fluminense / Centro Tecnológico Sul Fluminense
Já em relação ao PTSF/CT, a análise das relações sob a ótica da Hélice Tríplice aponta
para uma interação entre a hélice da Academia, com instituições de ensino e de pesquisa e as
empresas da região Sul Fluminense do ERJ. Essas relações se dão sobretudo no âmbito do
Centro Tecnológico, em que necessidades e demandas técnicas e tecnológicas das empresas são
apresentadas às IES, a fim de que essas apresentem soluções. O Pode Público está ciente dessas
discussões e interações, mas não se faz envolvido no processo.
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Figura 17. Configuração Hélice Tríplice PTSF/CT

Fonte: Elaboração própria

5.4 Aplicação AMIEM – Análise Quantitativa
Nesta seção, a aplicação quantitativa do AMIEM é apresentada. Dos 21 entrevistados,
17 preencheram o questionário. Quatro concederam a entrevista, mas não preencheram o
questionário. O preenchimento deste ocorre de forma livre, com o objetivo de colher as opiniões
dos atores. O método tem suas limitações, mas permite inferir as impressões dos entrevistados
em relação às suas vivências quanto aos parques tecnológicos estudados.
A análise quantitativa de cada objeto estudado está apresentada nos quadros de 9 a 14 e
também as médias das avaliações de cada um. O quadro 15 apresenta uma visão geral das
avaliações, com a tabulação das médias dos pesos e notas conferidas pelos respondentes,
permitindo a comparação entre os parques.
A análise quantitativa possibilita ainda entender como os atores de cada AI interpretam
os fatores referentes aos parques, quanto à importância conferida por estes a elementos como
localização, apoio de entes públicos, de instituições de fomento, universidades, entre os outros
elencados no AMIEM. As diferenças entre as interpretações de importância de cada
entrevistado informam as diferentes abordagens e estratégias dos parques, bem como as
classificações (notas) apontam o nível de desenvolvimento (maturidade) percebido pelos
agentes. A análise quantitativa permite ainda uma comparação com os resultados da análise
qualitativa, corroborando os dados desta, ou apontando incongruências ou contradições entre
as análises e permite também algumas conclusões a respeito dos parques analisados.
Entre os parques em operação, o PTRJ, segundo os respondentes, obteve a melhor
avaliação, com média 67. No entanto, essa pontuação o classifica como um parque em
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amadurecimento (faixa entre 50 e 74 pontos do AMIEM). Esta informação pode dar a impressão
de estranheza, diante dos números de projetos realizados do parque com a UFRJ, seus
indicadores de empresas residentes, patentes depositadas entre outros elementos. O PTRJ é o
parque com maior desempenho nesse sentido, entre os PCTI analisados. Porém, a informação
vai ao encontro do que foi afirmado pelos entrevistados 1 e 4, que o PTRJ ainda está em fase
de amadurecimento, e necessita de desenvolvimento em algumas áreas, principalmente no
tocante a relações com as empresas e na interação com o poder público. Há também uma
percepção que o parque está muito concentrado na indústria de petróleo, que sofreu problemas
recentemente por conta dos escândalos de corrupção envolvendo a Petrobrás. A estratégia seria
ampliar o foco da competência técnica para engenharia química, o que permite atração de outros
empreendimentos, como ocorreu com a implantação dos centros de pesquisa da AMBEV e
L’Oréal.
O parque BioRio, que obteve 51,3 pontos na média das avaliações, está enquadrado
também na faixa dos AI em amadurecimento, o que também condiz com os relatos dos
entrevistados 6 e 7 a respeito dos problemas relacionados à gestão do parque. A percepção é
que a BioRio avançou rapidamente nos primeiros dez anos, mas que depois estagnou e que os
problemas de gestão levaram a um redirecionamento que ainda não está claro.
Por sua vez, o SERRATEC foi avaliado com nota média 48,3. Com essa nota, o parque
fica classificado como um PCTI de baixa maturidade nas relações universidade-empresagoverno. O projeto, que em algum aspecto substituiu o Petrópolis-Tecnópolis original, tem
parcos resultados e impactos, necessitando de mais musculatura para transformar sua ambição
em desenvolvimento regional. A articulação entre diferentes municípios é sempre complexa.
Entre os PCTI em fase de implantação, o Parque Tecnológico Rio Sul / Centro
Tecnológico Sul Fluminense obteve a maior média de avaliação, com 73,2 pontos. Apesar de
ser um parque em projeto, de não possuir instalações físicas, empresas residentes, entre outros
elementos, o parque possui uma boa articulação entre universidades, empresas e órgãos
representativos da sociedade, com relacionamentos sinérgicos e um produto em funcionamento
(plataforma de demanda e oferta tecnológica). A avaliação classifica o PTSF/CT como um AI
maduro, ainda que o parque esteja em sua fase de criação, contradizendo o critério de avaliação
da ferramenta AMIEM. No entanto, é possível interpretar este resultado como sendo fruto de
um elevado otimismo por parte dos atores do PTSF/CT, quanto a atuação do mesmo na região
do médio paraíba fluminense e as perspectivas para o futuro, dada a relação e o trabalho frutífero
que vêm sendo realizados. Por outro lado, pode-se também interpretar como um
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desconhecimento do que vem a ser um parque tecnológico na sua acepção. O próprio nome do
projeto parece maior do que a ação atualmente desenvolvida e os resultados obtidos.
O parque Península de Inovação foi o segundo melhor avaliado nesse segmento, com 69
pontos, resultado semelhante ao atingido pelo PCTI do Sul Fluminense. Isso demonstra que os
atores envolvidos na criação do parque possuem boa relação e que esta interação está gerando
frutos, ainda que o parque seja um projeto em desenvolvimento. Nesse caso, talvez haja um
excesso otimismo com o potencial tecnológico da UFF, em função do quantitativo de patentes
e outras propriedades industriais, e a relevância da universidade no ambiente econômico do
município.
Em último em relação aos parques em fase de criação, o PTNF conseguiu nota média de
59,3 pontos. Essa avaliação parece mais condizente com a realidade de um parque ainda em
processo de construção, exprime a realidade do projeto, que representa um empreendimento
com potencial de contribuição relevante para região do norte do estado do Rio de Janeiro, mas
que apresenta problemas quanto à divulgação e comunicação, envolvimento com o poder
público, entre outros fatores.
A aplicação quantitativa da pesquisa permite ainda outra análise, gerando outras
informações. As avaliações do PTRJ foram bem próximas (notas 69 e 65), o que informa uma
similaridade nas opiniões quanto ao parque tecnológico. No parque da Biorio, dois
respondentes pontuaram o AI com notas 34 enquanto um terceiro o avaliou com nota 86. A
discrepância entre os resultados pode encontrar explicação no fato de que dois dos respondentes
são empresários cujas empresas estão instaladas no parque, com reclamações quanto à ausência
de uma atuação mais vibrante do poder público e relatos de problemas ocorridos relativos à
gestão do parque. Já a nota mais elevada, foi concedida por um ator ligado à gestão do parque.
Quanto ao SERRATEC, tem-se duas notas 53 e uma 39, sem grandes distâncias na escala
avaliativa. Já em relação ao PTNF, a maior discrepância entre as notas foi encontrada: médias
34, 58 e 86. Estas notas, bem distintas entre si revelam diferentes visões dos fatos, experiências
e acontecimentos envolvendo o processo de criação do parque, bem como percepções distintas
da atuação dos atores envolvidos no processo U-E-G. Em relação à avaliação da Península de
Inovação, as notas foram 68 e 70, apontando também uma sintonia nas interpretações dos atores
deste AI.
Por fim, as avaliações do PTSF/CT, com exceção de um resultado, apontam certa
semelhança nas impressões e experiências dos atores envolvidos com o projeto: 58, 70, 82 e
83.
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Indo além, pode-se inferir dos números outras interpretações. Os dados quantitativos em
suma, referendam os dados levantados na análise qualitativa. Contudo, alguns pontos de
destacam, permitindo observações. O fator apoio governamental, cuja importância é
interpretada no nível máximo por quase todos os respondentes, de todos os parques, foi
pontuado com notas bastante distintas entre dois dos três colaboradores do BioRio, ressaltando,
entre outros fatores, a distinção na interpretação quanto à atuação deste ator no contexto do
parque. A distinção quanto ao papel do poder público também foi apontada entre os
respondentes do PTSF/CT. Na avaliação do SERRATEC, o apoio do poder público também foi
avaliado como baixo, revelando uma percepção de distanciamento deste ator quanto da sua
participação no ecossistema. De uma forma geral, há a expectativa de que o poder público deve
fazer o investimento financeiro para alavancar o parque, o que parece um pouco contraditório
com o momento político e econômico do país nos últimos cinco anos. Em nenhum dos AI há
uma iniciativa puramente do setor privado, mesmo naqueles cujas lideranças é exercida por
empresários.
Quanto ao fator participação da comunidade local, no PTSF/CT a resposta foi a mais
positiva, indicando tanto o entendimento de importância quanto de participação e interação
deste segmento da sociedade no contexto do parque. No PTNF a participação já não é percebida
da mesma forma e o mesmo se aplica ao SERRATEC.
O fator envolvimento de universidades e centros de pesquisa obteve avaliação elevada
no quadro geral, quanto ao peso de sua importância, com notas máximas na Península de
Inovação e no PTSF/CT, e avaliação apenas mediana no SERRATEC. Há um entendimento
evidente que a universidade tem o papel de gerar o conhecimento relevante para o
desenvolvimento de produtos e serviços. No caso do SERRATEC, como se trata de um grande
número de empresas de TI, a geração do conhecimento se dá predominantemente em grandes
empresas multinacionais (pode-se citar aqui a Microsoft, IBM, Cisco, entre outras) que
desenvolvem ferramentas e aplicações que as demais empresas utilizam no seu processo de
desenvolvimento de produtos e serviços.
O apoio de instituições financeiras e de fomento também é outro fator considerado muito
importante para todos os respondentes, mas avaliado negativamente no PTRJ. Os resultados
apontam também uma avaliação bem distinta no parque Biorio. Neste ponto, notou-se pouca
relevância dada ao venture capital privado e novamente foco no investimento público.
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Em relação ao fator divulgação/promoção/animação, o peso geral é entre médio e baixo
e a nota mediana. O dado confirma os relatos da análise qualitativa, que indicaram poucas ações
nesse sentido dos parques, o que contraria a prática de parques internacionais consolidados.
Por fim, em todas as avaliações o fator tempo de vida é tido como de baixa importância,
sem maiores impactos para o amadurecimento, para o desenvolvimento dos PCTI.

Fator

Quadro 10. Análise quantitativa PTRJ
Parque Tecnológico Rio de Janeiro
Questionário 1
Questionário 2
Peso
Nota
Total
Peso
Nota
Total

Tempo de vida

2

4

8

1

3

6

Apoio Governamental

3

2

6

3

1

3

2

2

4

2

2

4

3

4

12

3

2

6

3

2

6

3

1

3

3

3

9

2

2

4

2

3

6

3

3

9

Estrutura da gestão

2

3

6

3

3

9

Liderança

2

2

4

2

3

6

1

3

3

2

3

6

2

3

6

2

3

9

25

-

69

25

Participação da
comunidade local
Envolvimento de
universidades e centros
Apoio de instituições
financeiras e de
Existência de âncoras
empresariais e
Espaço físico e
localização

Divulgação/ promoção/
animação
Qualidade de vida e
ambiente de trabalho
Soma = ∑

65

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela 24 informa a média das avaliações referentes ao PTRJ.
Tabela 24. Média avaliações PTRJ
Questionário 1 Questionário 2 Média
Avaliação 69

65

67

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 11. Análise quantitativa BioRio
Fator

Parque Tecnológico BioRio
Questionário3
Questionário 4
Peso Nota Total Peso Nota Total

Questionário 5
Peso Nota Total

Tempo de vida

1

3

3

1

4

4

1

2

2

Apoio Governamental

3

1

3

3

1

3

3

4

12

1

1

1

2

1

2

2

3

6

3

2

6

3

1

3

3

4

12

3

1

3

2

1

2

3

4

12

1

1

1

3

1

3

2

3

6

Espaço físico e localização

3

2

6

2

2

4

2

2

4

Estrutura da gestão

3

1

3

3

1

3

3

4

12

Liderança

3

1

3

2

1

2

2

3

6

1

2

2

2

2

4

2

4

8

3

1

3

2

2

4

2

3

6

25

-

34

25

-

34

25

-

86

Participação da
comunidade local
Envolvimento de
universidades e centros de
Apoio de instituições
financeiras e de fomento
Existência de âncoras
empresariais e

Divulgação/ promoção/
animação
Qualidade de vida e
ambiente de trabalho
Soma = ∑

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela 25 informa a média das avaliações referentes ao Parque BioRio.
Tabela 25. Média avaliações BioRio
Questionário 1 Questionário 2 Questionário 3 Média
Avaliação 34

34

86

51,3

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fator
Tempo de vida

Quadro 12. Análise quantitativa SERRATEC
Parque Tecnológico SERRATEC
Questionário 6
Questionário 7
Questionário 8
Peso Nota Total
Peso Nota Total Peso Nota Total
1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

1

3

3

1

3

3

1

3

2

1

2

2

1

2

2

2

4

3

3

9

3

1

3

3

2

6

2

1

2

3

1

3

3

1

3

3

3

9

2

2

4

2

4

8

2

3

6

2

2

4

2

3

6

2

1

2

3

2

6

2

2

4

Liderança

3

3

9

2

2

4

3

2

6

Divulgação/
promoção/animação

2

1

2

2

2

4

1

2

2

Qualidade de vida
e ambiente de

2

4

8

2

2

4

3

3

9

25

-

53

25

39

25

Apoio
Governamental
Participação da
comunidade local
Envolvimento de
universidades e
Apoio de
instituições
Existência de
âncoras
Espaço físico e
localização
Estrutura da
gestão

Soma =
∑

53

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela 26 informa a média das avaliações referentes ao SERRATEC.
Tabela 26. Média avaliações SERRATEC
Questionário 1 Questionário 2 Questionário 3 Média
Avaliação 53

39

53

48,3

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fator

Quadro 13. Análise quantitativa PTNF
Parque Tecnológico Norte Fluminense
Questionário 9
Questionário 10
Peso
Nota
Total
Peso
Nota
Total

Tempo de vida
Apoio
Governamental
Participação da
comunidade local
Envolvimento de
universidades e
Apoio de
instituições
Existência de
âncoras
Espaço físico e
localização
Estrutura da
gestão
Liderança
Divulgação/
promoção/
Qualidade de vida
e ambiente de
Soma =
∑

Questionário 11
Peso Nota Total

1

1

1

2

1

2

1

2

2

3

2

6

2

2

4

3

4

12

2

2

4

2

1

2

1

3

3

3

4

12

3

2

6

3

4

12

3

2

6

2

1

2

3

4

12

2

2

4

3

1

3

2

3

6

2

1

2

2

2

4

2

2

4

3

3

9

2

1

2

3

4

12

2

3

6

3

1

3

3

3

9

2

1

2

2

1

2

2

4

8

2

3

6

2

2

4

2

3

6

25

-

58

25

34

25

86

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela 26 informa a média das avaliações referentes ao PTNF.
Tabela 27. Média avaliações PTNF.
Questionário 1 Questionário 2 Questionário 3 Média
Avaliação 58

34

86

59,3

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 14. Análise quantitativa Península de Inovação
Península da Inovação
Fator

Questionário 12

Questionário 13

Peso

Nota

Total

Peso

Nota

Total

Tempo de vida

1

1

1

1

1

1

Apoio Governamental

3

3

9

3

4

12

2

2

4

2

2

4

3

4

12

3

4

12

2

3

6

3

2

6

2

3

6

3

3

9

Espaço físico e localização

2

1

2

2

2

4

Estrutura da gestão

3

3

9

2

3

6

Liderança

3

3

9

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

4

8

2

3

6

25

-

70

25

Participação da
comunidade local
Envolvimento de
universidades e centros de
Apoio de instituições
financeiras e de fomento
Existência de âncoras
empresariais e

Divulgação/ promoção/
animação
Qualidade de vida e
ambiente de trabalho
Soma = ∑

68

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela 28 informa a média das avaliações referentes a Península.
Tabela 28. Média avaliações Península
Questionário 1 Questionário 2 Média
Avaliação 70

68

69

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 15. Análise quantitativa Parque Tecnológico Rio Sul / Centro Tecnológico
Parque Tecnológico Rio Sul / Centro Tecnológico Sul Fluminense
Fator

Questionário14

Questionário 15

Questionário 16

Questionário 17

Peso

Nota

Total

Peso

Nota

Total

Peso

Nota

Total

Peso

Nota

Total

Tempo de vida

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

Apoio
Governamental

3

2

6

2

2

4

1

1

1

3

4

12

Participação da
comunidade local

2

3

6

3

4

12

2

2

2

3

4

12

3

4

12

3

4

12

3

4

12

3

4

12

3

1

3

3

2

6

2

2

4

2

4

8

2

3

6

3

4

12

3

4

12

2

4

8

Espaço físico e
localização

2

4

8

2

3

6

3

4

12

1

2

2

Estrutura da
gestão

2

2

4

1

2

2

3

4

12

2

2

4

2

3

6

2

3

6

2

4

8

3

4

12

2

1

2

2

3

6

2

3

6

3

4

12

3

1

3

2

1

2

3

4

12

2

1

2

25

-

58

25

Envolvimento de
universidades e
centros de
pesquisa
Apoio de
instituições
financeiras e de
fomento
Existência de
âncoras
empresariais e
institucionais

Liderança
Divulgação/
promoção/
animação
Qualidade de vida
e ambiente de
trabalho
Soma =

∑

70

82

83

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela 29 informa a média das avaliações referentes ao Parque Tecnológico Rio Sul / Centro
Tecnológico Sul Fluminense.
Tabela 29. Média avaliações Parque Tecnológico Rio Sul / Centro Tecnológico Sul Fluminense
Questionário 14 Questionário 15 Questionário 16 Questionário 17 Média
Avaliação 58

70

82

83

73,2

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 16. Quadro comparativo das médias dos pesos e avaliações
PTRJ

Fator

BIORIO

SERRATEC

PTNF

Península

Parque Tec. Rio Sul/
Centro Tecnológico
Peso Nota Total

Peso

Nota

Total

Peso

Nota

Total

Peso

Nota

Total

Peso

Nota

Total

Peso

Nota

Total

Tempo de vida

1,5

3,5

5,25

1

3

3

1

1,333

1,333

1,333

1,333

1,776

2

2

4

1,25

1,25

1,5625

Apoio
Governamental

2

1,5

3

3

2

6

3

1

3

2,666

2,666

7,107

3

3,5

7

1,75

2,25

3,9375

2

2

4

1,666

1,666

2,775

2

1,333

2,666

1,666

2

3,332

2,5

2

5

2,5

2,75

6,875

3

3

9

3

2,333

6,999

3

2,666

7,998

3

3,333

9,999

3

4

12

3

4

12

3

1,5

4,5

2,666

2

5,332

2,666

1

2,666

2,666

2,333

6,219

2,5

2,5

6,25

2,5

2,25

5,625

2,5

2,5

6,25

2

1,666

3,332

2,333

3

6,999

2,333

2

4,666

2,5

3

7,5

2,5

3,75

9,375

2,5

3

7,5

2,333

2

4,666

2

2,666

5,332

2

1,666

3,332

2

1,5

3

2

3,25

6,5

Estrutura da
gestão

2,5

3

7,5

3

2

6

2

2

4

2,666

2,666

7,107

2,5

3

7,5

2

2,5

5

Liderança

2

2,5

5

2,333

1,666

3,886

2,333

2,333

5,442

2,666

2,333

6,219

2,5

2,5

6,25

2,25

3,5

7,875

1,5

3

4,5

1,666

2,666

4,441

1,666

1,666

2,775

2

3

6

2

2

4

2,25

2,75

6,1875

2

3

6

2,333

2

4,666

2,333

3

6,999

2

2,666

5,332

2

3,5

7

2,5

1,75

4,375

25

-

51,09

24,33

69,5

(24,5)

Participação da
comunidade local
Envolvimento de
universidades e
centros de
pesquisa
Apoio de
instituições
financeiras e de
fomento
Existência de
âncoras
empresariais e
institucionais
Espaço físico e
localização

Divulgação/
promoção/
animação
Qualidade de vida
e ambiente de
trabalho
Soma =

∑

62,5

25

49,21

25

61,08

26,5

69,31

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6. CONCLUSÕES
Visando conferir maior organização e clareza de entendimento quanto às conclusões
permitidas, essa seção está apresentada nas subseções como segue abaixo. Relembrando os
objetivos geral e específicos da pesquisa, chega-se às conclusões que serão aqui analisadas
O trabalho tinha como objetivo principal aplicar o modelo AMIEM em PCTI em
operação e em implantação no Estado do Rio de Janeiro, a fim de avaliar a gestão dos mesmos
e ampliar o conhecimento sobre o fenômeno. O modelo foi aplicado aos seis PCTI alvo do
estudo, com os resultados deminstrados na seção anterior. Já quanto aos objetivos específicos,
os mesmos eram:
1. Elaborar um panorama com histórico, desenvolvimento e características dos PCTI
estudados;
2. Desenhar a configuração das relações e interações entre os atores dos PCTI em estudo,
sob a ótica teórica da Hélice Tríplice, Quádrupla e Quíntupla.
3. Aplicar e discutir o AMIEM em cada um dos PCTI selecionados como modelo de
avaliação e gestão.
Considera-se que os objetivos acima também tenham sido alcançados, visto que cada
um deles foi elucidado e explanado no texto.
6.1 Comparativo PCTI em operação e em implantação
A organização, categorização, análise e discussão dos resultados referentes aos PCTI
em fase de construção, projeto e implantação representaram um desafio. Classificar
empreendimentos ainda nascentes com base em critérios que pressupõem uma trajetória já
estabelecida, com resultados apresentados e quantificáveis, como é o caso do AMIEM, colocouse como uma atividade complexa, diante do objetivo geral e dos objetivos específicos da
pesquisa. O modelo já havia sido aplicado na avaliação da gestão de parques e de outros AI no
Brasil e em outros países, como apresentado no trabalho. Contudo, nenhum PCTI em fase de
planejamento e de implantação havia passado pelo crivo da ferramenta. Dessa maneira, a
aplicação do AMIEM nesses parques fez emergir informações importantes e interessantes
quanto à avaliação dos mesmos. A avaliação dos PCTI em operação também forneceu
resultados úteis, quanto à análise da maturidade das relações entre os atores do trinômio
universidade-empresa-governo.
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Entre os parques em operação, observa-se que, ainda que a média de tempo de existência
seja 22 anos (16 anos PTRJ, 30 anos BioRio e 20 anos SERRATEC), isso não se traduz
efetivamente em processos de atração e retenção de organizações para os parques, com o
estabelecimento de parcerias, desenvolvimento de produtos, serviços e patentes, entre outros
resultados. Esse tempo de existência também não garante a participação e cooperação de entes
do poder público nos parques. É verdade que nos casos analisados, encontram-se exemplos de
atuação governamental, porém, parte dessa participação ocorreu no momento de criação destes
PCTI, e no momento presente, resumem-se ao lançamento pontual de editais de fomento. Atores
públicos como Prefeituras Municipais e Governo Estadual mostram-se afastados das
discussões, planejamento e desenvolvimento dos parques, ainda que possuam cadeiras nos
conselhos de gestão e eventualmente, participem das reuniões dos mesmos. O distanciamento
é sentido principalmente quanto ao investimento e financiamento das atividades e na
infraestrutura dos PCTI, em parte justificada devido à crise econômica em que se encontra o
ERJ e o país.
Em relação aos parques em fase de projeto, o comparativo fica um pouco prejudicado
devido à não existência física dos parques, muito em parte também devido à crise que assola as
finanças públicas, afastando a realização de investimentos e financiamentos públicos. Nos
casos estudados, os três PCTI foram contemplados no edital 09/2015 de apoio a parques
tecnológicos (FLUTEC) da FAPERJ. Os aportes, em todos os casos superiores a um milhão de
reais, viabilizariam a construção de estruturas ou a compra de materiais, equipamentos e
serviços, que concederiam uma estrutura para o início das atividades dos PCTI. No entanto, o
mesmo motivo que em certa parte afeta o investimento público nos parques em operação, afetou
os parques em implantação. O Poder Público se mostra envolvido nos PCTI em construção,
enquanto membro de conselhos de gestão, participando de assembleias e de outras estruturas
de governança. No entanto, mais uma vez essa atuação não se traduz em efetividade, reduzindo
as participações destes entes a discursos e apoio motivacional. Ao compararmos as duas
realidades (parques em operação versus parques em implantação), percebe-se que a atuação
governamental é restrita e tímida em ambos os contextos.
Indicadores que revelem a existência de projetos, parcerias, convênios e outros
desdobramentos, envolvendo os parques em implantação e empresas, instituições de ensino e
pesquisa e outras organizações não permitem uma medição, dada a impossibilidade de execução
de atividades dos PCTI em formação. Já em relação aos parques em operação, o único que
apresenta indicadores mais expressivos é o PTRJ. A presença de uma forte âncora institucional,
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como a Petrobrás no parque em questão, contribui para o desenvolvimento das atividades do
parque, de outras empresas residentes cujo o ramo de atuação seja o petrolífero ou outros
correlatos e da realização de projetos de pesquisa, tecnologia e inovação da UFRJ. Assim, podese inferir que a presença de âncoras se coloca como um atributo de propulsão dos PCTI como
aglutinadores de agentes que contribuam para o desenvolvimento econômico regional e do país.
Quanto aos fatores participação da comunidade local, envolvimento de universidades e
centros de pesquisa, estrutura da gestão, liderança e qualidade de vida e ambiente de trabalho,
percebe-se que os projetos dos PCTI em formação parecem seguir os formatos dos parques já
consolidados. Isso é confirmado pelos relatos de vários dos entrevistados que atuam nos parques
em formação, ao informar a realização de visitas técnicas e outros contatos com PCTI como o
PTRJ, Porto Digital e Parque Tecnológico de São José dos Campos. Fica configurada então a
constituição destes AI como referências para os parques em formação.
6.2 Características dos PCTI
Os PCTI estudados apresentam configurações e características diferentes entre si.
Localização, vocação, presença de atores diversos, produção técnica e científica, estrutura de
gestão entre outros fatores, fazem com que haja distinção entre os parques estudados. Com base
na avaliação de Annerstedt e Haselmaeyr (2004) e ABDI e ANPROTEC (2008), conclui-se que
todos os PCTI abordados na pesquisa possuem caraterísticas comuns a parques de 1ª, 2ª e de 3ª
geração. Pode-se classificar os PCTI pesquisa como:


PTRJ: o parque apresenta características de PCTI de 2ª e de 3ª geração. O parque conta
com o apoio dos poderes públicos local, regional e federal (Prefeitura, Governo do ERJ,
FINEP, MCTIC) e possui práticas gerenciais espelhadas no mundo corporativo. Ainda
segundo a métrica de classificação adotada, o PTRJ também se constitui uma ponte
entre a UFRJ e o setor produtivo, fomentando a relação com o mercado e incentivando
a geração de pesquisa e inovação.



BioRio: o parque da fundação BioRio, o mais antigo de todos os PCTI estudados, assim
como o PTRJ, foi construído em área destinada a este propósito, o que segundo os
critérios adotados nessa classificação, o aponta como um parque de 1ª geração. Outra
característica dos PCTI de 1ª geração, presente BioRio é a busca pela excelência
científica, competitividade e capacidade de inovação das empresas residentes. O parque
é um reconhecido polo de biotecnologia, embasando essa classificação. Além disso,
percebe-se que no parque, as empresas estão voltadas à aplicação de recursos e esforços
para produtos e serviços resultantes das fases finais do processo de inovação,
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característica de um PCTI de 2ª geração. Por outro lado, a configuração do parque, que
reúne empresas do mesmo setor (biotecnologia), permitindo maior fluidez nas ações no
âmbito da rede de interações U-E-G, confere ao parque uma característica de um PCTI
de 3ª geração.


SERRATEC: é outro parque que apresenta características mistas, que tornam dificultosa
a classificação do PCTI em uma única categoria. O SERRATEC, ao contrário do PTRJ
e do BioRio, não foi planejado para existir em uma área delimitada. Na cidade de
Petrópolis, está instalado no NEQ, além do LNCC, que fazem parte de sua estrutura,
além de estar representado pela Alterdata em Teresópolis e pela Prefeitura de Nova
Friburgo, que incentiva ações na área de pesquisa e inovação e faz parte do Conselho
do parque. Essa configuração específica difere o parque de um PCTI de 1ª geração,
apesar de possuir outros atributos de um PCTI de 1ª geração. O parque está alinhado
com uma estratégia de integração dos atores representativos da sociedade e das
instituições de ensino técnico, acadêmico e científico da Região Serrana, uma
caraterística que o classifica na 3ª geração de parques.
Em relação aos parques em fase de projeto e implantação, ainda que possuam algumas

características passíveis de avaliação, não são suficientes para classificar de forma mais incisiva
estes PCTI.
6.3 Configuração das relações das Hélices Tripla, Quádrupla e Quíntupla
O estudo dos PCTI estudados revela a dinâmica e a intensidade das relações entre os
atores dos AI em questão. De forma genérica, pode-se afirmar que os PCTI analisados na
pesquisa apresentam uma configuração de AI representativos de um modelo da Hélice Tríplice,
com a presença em maior ou menor grau dos representantes de cada uma das hélices previtsas
no modelo, na discussão e desenvolvimento de atividades de inovação, no âmbito dos PCTI.
No entanto, o único PCTI entre os estudados que apresenta interação mútua entre as três hélices
do modelo é o PTRJ. Nos outros PCTI é percebida a presença dos três elementos, mas sem a
intercalação da atuação destes, ou de proximidade conjunta das hélices entre si. Há exclusão de
um ou outro componente. Em relação à Hélice Quádrupla, mais uma vez único PCTI que se
sobressai nesse quesito também é o PTRJ, que demonstra uma preocupação maior em agregar
em espaço físico obras de arte, exposições artísticas e culturais e eventos e atividades
relacionados.
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Já em relação à classificação sob a abordagem da Hélice Quíntupla, uma vez mais o
único PCTI, que possui ações que permitem classificá-lo como atuante sob esse modelo é o
PTJR. O PTRJ busca realizar ações responsáveis quanto ao consumo sustentável, reciclagem e
outras atividades. Obstante, importante se faz observar que estas iniciativas do PTRJ que
permitem um enquadramento de seus processos a uma configuração de Hélice Quíntupla são
diminutas, se for considerado o conceito em sua profundidade.
Os demais PCTI podem ser classificados como parques que operam (ou que planejam
suas operações) sob uma “regência” da Hélice Tríplice. Contudo, relações sensíveis e restritas
entre a hélice empresarial e a governamental, e entre esta e a acadêmica, indicam dificuldades
em fazer “girar” o mecanismo, que produz inovação e desenvolvimento. Nesse sentido, as
relações precisam ser aprimoradas, principalmente no que tange à relação com do poder público
com os demais atores e da academia com o meio produtivo.
6.4 Panorama ERJ
O Estado do Rio de Janeiro possui uma rede ampla de instituições ligadas à pesquisa e
desenvolvimento de tecnologia e inovação. Segundo a REINC, o ERJ possui os PCTI estudados
na pesquisa, além do centro de uso compartilhado para P&D, voltado a doenças negligenciadas,
ligado ao Instituto Vital Brazil. Há também um outro projeto de PCTI no sul do Estado, o
Parque Tecnológico Sul Fluminense (Rio Sul Tec), vinculado à UERJ e outro projeto no norte
do fluminense, o Parque Tecnológico de Macaé. Além destes PCTI, o estado conta com
incubadoras não ligadas a parques tecnológicos7 e com projetos emergentes em Maricá e em
Angra dos Reis, liderados pelas respectivas Prefeituras, mas em fase muito iniciais.
O Estado, que possui uma rede acadêmica ampla, com um bom quantitativo de mestres
e doutores e boa oferta de cursos de pósgraduação, demonstra uma rede de inovação razoável,
presente em quase todo o seu território. No entanto, essa estrutura científica não tem gerado
resultados que elevem o ERJ a um outro patamar, no tocante ao seu desenvolvimento
econômico, social e em relação à inovação. O Estado, muito pautado no setor industrial e de
serviços, carece de uma modificação em sua dinâmica produtiva e vocacional. Crises
econômicas e de caráter político, como a que afeta a Petrobrás e a indústria como um todo se
colocam como um desafio para os entes públicos, academia e setor produtivo. Em parte, o
Estado fornece sinais de que está se movendo na direção de avanços buscando o
7

IEBTEC/IPRJ/UERJ, IETEC/CEFET, INEAGRO/UFRRJ, INESDI/UERJ, INMETRO/MDIC, Instituto
Gênesis/PUC RIO, INT/MCTIC, ITCP/UFRJ, ITECS/UERJ, ITESS/CEFET, Phoenix/UERJ, Rio Criativo/SEC,
Sul Fluminense/UERJ.
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desenvolvimento de novas oportunidades, como demonstra as iniciativas InovaFri, em Nova
Friburgo, movimento Líder, em todo o estado e o incentivo e movimentação da Prefeitura de
Campos na área da inovação. Um caminho com potencial para desenvolver ainda mais o estado,
diminuindo a dependência de commodities e reduzindo a exposição aos impactos de crises e
ciclos econômicos é o investimento na ciência, que desenvolva a médio e longo prazo uma rede
de instituições e organizações com foco em tecnologia da informação e áreas correlatas.
6.5 Conclusões quanto às suposições levantadas pela pesquisa
Essa seção busca confrontas as expectativas levantadas pela seção 3.2.1, a respeito das
suposições inciais da pesquisa quanto aos resultados esperados. A primeira suposição levantada
residia na percepção de que as relações e interações entre os atores Universidade, setor
produtivo e Governo encaram um conjunto de barreiras e dificuldades nos PCTI, de modo que
a produção científica e tecnológica e a criação de produtos e serviços inovadores nestes
ambientes contribui de modo pouco significativo para a economia do país e do estado. Já a
segunda suposição reside sustentava a percepção de que a aplicação do AMIEM aos ambientes
de inovação alvo deste estudo, demonstraria a sua adequação como instrumento de avaliação
da maturidade (produtividade, desenvolvimento, contribuição) destes parques, contribuindo
para que a ferramenta se consolide ainda mais como modelo de avaliação da gestão de parques,
de modo a difundir a sua utilização por gestores destes ambientes no Brasil.
O esforço da pesquisa permitiu a confirmação da suposição número 1. Os atores
presentes nos PCTI estudados demonstram interesse e esforço em desenvolver os parques e
promover o desenvolvimento de suas cidades e regiões por meio da consolidação das ações e
desdobramentos das atividades dos PCTI e das instituições que nele habitam ou que com ele se
relacionam. Porém, alguns conflitos de interesse, restrições financeiras, falta de comunicação e
de entendimento e outras limitações/restrições, impedem um pleno desenvolvimento dos PCTI,
resultando em AI aquém do papel que poderiam exercer no cenário econômico regional e
estadual.
Quanto à suposição de número 2, a pesquisa também a confirma. A aplicação do
AMIEM, quanto à parte qualitativa (entrevistas, observação), quanto à parte quantitativa
(aplicação de questionário), com base nos onze fatores, conseguiram captar informações
variadas sobre os PCTI, fornecendo um panorama sobre os mesmos, concedendo ainda
informações concernentes à forma dos relacionamentos e do comportamento dos atores,
apontando configuração dos PCTI, o nível de envolvimento dos atores nos processos de
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amadurecimento, de geração de inovação, entre outros elementos, além de fornecer dados que
possam ser utilizadas como informação para tomada de decisão e para embasar o planejamento
de parques em fase de projeto, entre outras possiblidades.
6.6 Limitações da Pesquisa
O presente estudo, de caráter qualitativo e quantitativo, buscou descrever os objetos de
estudos (PCTI), segundo os documentos, relatórios e outras produções técnicas e cinetíficas
concernentes analisadas, bem como através de observação e de dados coletados nas entrevistas
junto aos atores dos parques. O processo de interpretação destes dados foi conduzido em parte
pela vivência prévia do autor, bem como de suas observações dos objetos e da realidade
apresentada em cada contexto estudado. As entrevistas também foram concedidas de acordo
com o a facilidade de acesso aos atores abordados, não tendo sido possível agregar outros
possíveis entrevistados, de modo a enriquecer o escopo do trabalho e a amostra da pesquisa.
Nesse sentido, a pesquisa ficou restrita a 21 entrevistas e 17 questionários preenchidos. Em
cada parque estudado, previa-se a participação de ao menos quatro atores (um representante do
Poder Público, um representante de empresa, um representante da Universidade e representante
da gestão do PCTI estudado), porém, dada a impossibilidade no acesso a estes atores, não foi
possível a coleta dos dados junto aos mesmos.
Outra limitação reside no estudo de parques em fase de projeto ou de implantação, pois
estes ambientes, devido à fase embrionária do seu desenvolvimento, não apresentaram
informações tais como as auferidas nos parques em operação, dificultando a comparação entre
os dois tipos de PCTI e limitando a análise.
6.7 Sugestões para trabalhos futuros
Sugere-se para trabalhos futuros:


Aplicar o AMIEM em parques ou em conjunto de parques em outros estados e ou
regiões brasileiras, a fim de relizar comparativos com os resultados obtidos com o
presente trabalho (estado do Rio de Janeiro);



Apoiar projetos de parques desenvolvendo um check-list de itens que precisam estar
presentes nos projetos;



Aprimorar o modelo AMIEM por meio do desenvolvimwnto de indicadores de
desempenho;
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Voltar aos parques e projetos estudados em um horizonte de 5 ou 10 anos e verificar a
evolução dos mesmos.

6.8 Recomendações para os atores dos PCTI
Tendo em vista os dados obtidos, as precepções colhidas, as análises realizadas e as
conclusões produzidas, o quadro 17 elenca algumas diretrizes que podem ser seguidas pelos
agentes e atores envoltos nos ambientes de atuação, interesse e influências dos PCTI estudados,
a fim de contribuir com a melhoria e desenvolvimento dos mesmos.
Quadro 17. Recomendações para atores envolvidos nos PCTI estudados
PCTI
Esfera de
Recomendação
atuação
PTRJ
Governo
Desenvolver políticas públicas voltadas a pequenas empresas de
base tecnológica; concessão de redução em alíquotas de ISS e
IPTU; redução de burocracia na abertura de empresas;
lançamento de editais de fomento via AGERIO, FINEP e
FAPERJ.
Empresas
Buscar maior aproximação da Universidade, com o intuito de
celebrar convêncios, firmar projetos e parcerias.
Universidade Propor maiores parcerias em projetos com as empresas;
aproximação com empresas e Poder Público para
desenvolvimento de pesquisa, monografias, teses e dissertações.
Gestão
Buscar incentivar maior integração entre as grandes e médias
empresas e as pequenas e microempresas.
Serratec
Governo
Desenvolver políticas públicas voltadas ao incentivo e fomento
da i novação nas empresas e universidades ligadas ao parque;
desenvolver iniciativas em parcerias com as empresas e
universidades, na popularização da ciência e tecnologia.
Empresas
Aprimorar as relações no âmbito de iniciativas como o InovaFri
e o Merco Serra, buscando fortalecer os vínculos entre as
empresas e agentes como SEBRAE, além de buscar parcerias
com as IES para desenvolvimento de projetos e outras parcerias.
Universidade Buscar desenvolver pesquisas e projetos de extensão envolvendo
a comunidade e as demandas técnicas e necessidades
tecnológicas das empresas vinculadas ao parque.
Gestão
Atuar para maior proximidade enre os atores da hélice tríplice,
principalmente na atração do Poder Público, visando a
participação deste de modo mais atuante. Visar maior
proximidade e participação do LNCC junto às demais
universidades e empresas.
PTNF
Governo
Buscar expandir as ações e iniciativas de Ciência, Tecnologia e
Inovação na cidade, com a participação das IES e das empresas.
Fornecer condições políticas para o desenvolvimento do Parque
e se possível, aportar recursos.
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Empresas

Construção de parcerias com as IES, valendo-se da expertise dos
seus profissionais e estudantes no estudo de soluções para suas
demandas técnicas, operacionais e tecnológicas. Abertura de
acesso à estudantes para realização de monografias, dissertações,
teses e artigos.
Universidade Aproximação com empresas, construção de cultura de inovação
e empreendedorismo.
Gestão
Buscar aproximar os atores através da realização de eventos
técnicos e científicos, com proposições de alianças e entrega de
valor aos possíveis interessados. Buscar meios de viabilizar um
site com informações sobre o parque, a fim de conferir maior
visibilidade ao mesmo. Buscar maior aproximação da
comunidade acadêmica com o parque.
Península Governo
Aplicar a disponibilidade de capital intelectual da UFF no
desenvolvimento do projeto do parque. Conceder incentivos
fiscais, tributários e administrativos para as empresas que
queiram se instalar nos domínios do parque, bem como para os
proprietários dos imóveis.
Empresas
Apesar da dificuldade de tomar risco diante de um projeto em
fase ainda inicial, às empresas cabem a adoção de uma medida
de risco, diante dos benefícios futuros que o parque irá
proporcionar aos atores envolvidos.
Universidade Buscar o engajamento do setor Público, por meio de projetos,
eventos e pesquisa, bem como aproximação com o meio
empresarial.
Gestão
Tentar viabilizar meios, recursos e eventos, visando a interação
entre os atores presentes na discussão do parque, e outros aotres
estratégicos.
PTSF/CT Governo
Seria de suma importância uma maior aproximação do Governo
estadual e das Prefeituras locais no planejamento e discussão a
respeito do parque e do centro tecnológico. Ainda que haja
limitações quanto ao aporte de recursos financeiros e
econômicos, a atuação destes atores é essencial, no
desenvolvimento do projeto e na atração de outros parceiros.
Empresas
O setor empresarial tem tido um forte envolvimento em relação
ao desenvolvimento das atividades do Centro Tecnológico. A
sugestão que o trabalho fornece é no sentido da manutenção das
parcerias já construídas, de maior aproximação com os Poderes
Públicos locais e estadual e de maior aproximação com as
Universidades, para realização de pesquisa e estudos.
Universidade Visar solidificar as parcerias com as empresas e ampliar a atuação
nesse sentido. Aprofundar o leque de realização das atividades
científicas, tendo as empresas como objeto de pesquisa.
Gestão
Manter a articulação entre os agentes envolvidos no PTSF/Centro
Tecnológico e buscar ampliar a atuação do mesmo, indo além da
oferta de serviços técnicos e tecnológicos. Buscar maior
aproximação do Poder Público.
Fonte: Elaboração própria.
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8. APÊNDICE
Roteiro para a entrevista semiestruturada
Primeiro fator do AMIEM:
1) Há quantos anos existe o Parque, quantos anos foram despendidos – aproximadamente –
para que ela chegasse no nível de maturidade atual?
2) Quem foram os atores envolvidos na fundação?
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3)Estes atores aportaram recursos na criação do parque? Em caso positivo, seria possível
informar o montante de contribuição de cada ator?
4) Quantos empresas e quantos empregos são gerados no parque?
5) as empresas startups são oriundas de spinoffs acadêmicos?
Segundo fator:
6) Existe apoio significativo por parte dos governos (no nível local, estadual e federal), como
participação no comitê gestor, financiamento direto, cessão de espaço físico (terreno ou
edificações), mudanças em legislações (subsídio ou isenção de impostos, alvará rápido, etc.
para empresas instaladas no PCTI)?
Terceiro fator:
7) Há participação efetiva da comunidade/sociedade local (por meio de associações/entidades
representativas)? Como estes atores influenciam/participam do
Quarto fator:
8) Qual a relação do Parque com Universidades/Centros de Pesquisa?
9) Em caso afirmativo, como essa relação ocorre?
10) as empresas instaladas no PCTI utilizam laboratórios, compram serviços e desenvolvem
projetos de P&D&I colaborativos com a universidade?
11) Há licenciamento de propriedade industrial ou depósito conjunto?
12) as empresas presentes no parque possuem patentes registradas (resultantes de atividades
desenvolvidas no ambiente)?

13) Existe relação com outros parques ou outros ambientes de inovação? (buscar convênios,
acordos, etc.)
Quinto fator:
14) Quais instituições financeiras e/ou agências de fomento apoiam ou apoiaram o Parque?
Sexto fator:
15) Existem âncoras empresariais e institucionais? Quem lidera o parque?
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16) Qual o grau de influência de cada ator?
Sétimo fator:
17) Qual o espaço físico ocupado pelo Parque (Quantos m² tem de terreno e área construída)?
É suficiente para acomodar as empresas? Existem planos de expansão?
18) Qual é a composição da estrutura física do parque (incubadoras, anfiteatros, laboratórios,
espaços de coworking, terreno para construção, etc...).
Oitavo fator:
19) Como funciona a gestão do parque e como ela é estruturada?
20) O parque tem algum tipo de certificação dos processos internos? (tipo ISO 9001 ou 14000)
Nono fator:
21) Qual a relação entre a liderança do PCTI e as empresas/demais ramos do parque? Como
essa liderança é exercida? (é uma relação onde o parque “pega” as empresas pela mão ou atuam
juntos, em uma relação de igual pra igual?)
Décimo fator:
22) Como funciona a divulgação/promoção (marketing) do parque? Há alguma área de
marketing ou relações institucionais estabelecida? São organizados eventos rotineiramente? (de
que tipo?) Há a divulgação de serviços oferecidos pelo parque às empresas?
23) Há algum evento que envolva a comunidade local ou que divulgue o parque no âmbito da
sociedade?
Décimo primeiro fator:
24) Como você avalia o clima organizacional, isto é, o ambiente de trabalho do Parque? (Seja
dentro da equipe gestão e da gestão com as empresas e atores institucionais)
25) Existem conveniências (serviços) disponibilizadas às empresas, centros de pesquisa e
laboratórios instalados no parque?
26) O parque tem algum tipo de certificação ambiental (seja nos edifícios ou na gestão do
espaço/terreno)? E exige das empresas instaladas algum tipo de postura sustentável?
27) O parque tem projetos que visem a sustentabilidade ambiental?

Questionário AMIEM
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Critérios
Peso

Instituição
Nota

Resultado

Tempo de implantação
Apoio governamental
Participação da sociedade local
Envolvimento de Universidades e Centros de
Pesquisa
Apoio de instituições financeiras e de
fomento
Existência de âncoras empresariais e
institucionais
Espaço físico
Estrutura da gestão
Liderança
Divulgação/ promoção/ animação
Qualidade de vida e ambiente de trabalho
Soma

1
2
3
4

Avaliação*
Ruim ou critério sem importância
Razoável ou mediano
Bom
Muito bom ou excelente

1
2
3

Ponderação* (soma = 25)
Menor importância
Importância mediana
Máxima importância

*A ponderação deve ser preenchida na coluna “Peso” e distribuída da melhor forma que o
entrevistado escolher, sendo que a soma total de todos os pesos seja igual a 25.
*A avaliação deve ser feita de 1 - 4 conforme legenda, na coluna “Nota”.
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