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Resumo 
 
Os parques de ciência e tecnologia ( PCT ) são importantes instrumentos de fomento de 

inovação e desenvolvimento econômico. Além disso, atuam como agente integrador entre 

universidades e empresas Os serviços oferecidos por um PCT são a forma de os parques 

garantirem sua sustentabilidade a longo prazo e um diferencial na atração de empresas para 

dentro dos parques. O objetivo principal deste trabalho é identificar um conjunto de serviços 

principais que agreguem valor aos parques, além de contribuirem para uma gestão mais 

eficiente. A relevância deste estudo prende-se ao fato de a maioria da literatura existente 

versar sobre os serviços prestados pelos PCT na ótica das empresas instaladas, desta forma 

este estudo traz uma visão dos parques acerca dos serviços prestados e como esses serviços 

influenciam suas gestões. Este trabalho é uma análise exploratória e utiliza uma metodologia 

qualitativa que proporciona uma avaliação mais intensa quanto às particularidades de cada 

objeto de estudos. A análise qualitativa comparativa (QCA) foi utilizada a partir de um 

software que proporcionou compararmos os parques estudados. Os principais resultados 

apontam um  conjunto de oito serviços chaves para a gestão de um PCT: Promoção de 

empresas, Apoio a criação de redes internas e externas, Internacionalização, Incubadora, 

Laboratórios, Coworking, Locação de espaços e Infraestrutura. Além da análise permitir 

identificar um conjunto de serviços, foi possível obter também quais os serviços de maior 

relevância e também qual o maior diferencial desses parques. 
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Abstract 
 
Science and technology parks (STP) are important instruments for fostering innovation, 

economic development and as an integrating agent between universities and companies. The 

services offered by a STP, are the way these parks guarantee their long-term sustainability 

and as a differential to attract companies to the parks. Existing literature addresses the 

influence of services for established companies and not the relevance of these services to 

science and technology parks. The main objective of this work is to identify a set of core 

services that lead STP to a management more efficient and to identify the services that have 

the most value for park management. The most of the existing literature deals with the 

services provided by STP from the perspective of the companies installed in these parks. 

This study brings an overview of the parks about the services provided and how these 

services influence their management and this is the relevance of this study. This study is an 

exploratory analysis, using a qualitative methodology that provides a more intense analysis 

regarding the particularities of each object of study.  The qualitative comparative analysis 

(QCA) was use from software, which allowed us to compare the studied parks. The main 

results obtained from the analysis with the QCA point to a set of eight key services for the 

management of a STP: Business promotions, Internal and External networking support, 

Internationalization, Labs, Space of coworking, Spaces for rent and Infrastructure. In 

addition, existing literature addresses services generally, not indicating the most important 

services for parks. In the qualitative analysis, it was possible to identify a set of services, which 

are the the most relevant services and the biggest differential of these parks. 
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1. Introdução 
 

Esta dissertação busca identificar quais  práticas executadas pelos Parques de Ciência 

e Tecnologia (PCT) são importantes para que combinadas possam direcionar estes ao 

sucesso. Muitos estudos têm focado seus esforços em medir o sucesso dos PCTs através do 

impacto financeiro ou da inovação nas empresas instaladas (Lecluyser, Knockaert & 

Spithoven, 2018). Diferentemente destes, este trabalho busca explorar um outro campo da 

literatura, este trabalho traz os serviços prestados atarvés da ótica dos PCT, explorando assim 

algumas práticas que possam levar ao êxito desses parques. 

Os serviços prestados pelos PCTs são citados como um dos múltiplos fatores que 

ajudam essas entidades a alcançarem seus objetivos, sendo de suma importância analisar a 

influência desses serviços em uma gestão eficiente (Lyra & Almeida, 2017). Os serviços 

disponibilizados pelos parques são importantes para ajudá-los a se tornarem sustentáveis a 

longo prazo, é através da melhoria e criação destes serviços que os PCT podem crescer 

(Guadix, Onieva, Carrillo-Castrillo, & Navascues, 2016; Bank, Fichter, & Klofsten, 2017; 

Perdomo, Alvarez, & Urbano, 2014). Assim, percebemos a relevância que os serviços 

exercem para com os Parques de Ciência e Tecnologia, estabelecendo, portanto, um 

importante ponto de análise na literatura. 

Contudo, a literatura que aborda sobre os PCTs ainda é embrionária e recai sobre 

quatro temas principais (Link & Scott, 2015): 1) os fatores que afetam a decisão de uma 

empresa em estar em um PCT, relacionando com os serviços prestados; 2) Desempenho das 

empresas localizadas em um PCT; 3) formação dos PCT e o desempenho das universidades 

e 4) a importância dos PCT para o desenvolvimento e crescimento da economia. Logo, a 

literatura não aborda temas referente a gestão dos parques, abrindo assim um campo para 

explorarmos as ações praticadas por essas gestões e analisar a influência no sucesso ou não 

desses parques. 

Devido a isso, essa dissertação visa identificar os serviços prestados pelos Parques de 

Ciência e Tecnologia no Brasil e identificar quais as combinações desses serviços levam um 

PCT a uma gestão eficiente. A importância de entender quais os conjuntos de melhores 

práticas que produzem impacto ajudará os parques a serem mais assertivos e a promover os 

serviços que realmente possam impulsionar o seu sucesso e a visibilidade dentro do ambiente 

que estão inseridos. 

Para isso, o presente trabalho se dividirá em quatro partes, sendo a primeira de 
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natureza introdutória, onde serão abordados conceitos básicos e será apresentado o trabalho 

e sua estrutura. 

A segunda parte é uma revisão bibliográfica, que abordará o conceito de um PCT e 

também as definições dispostas na literatura. Também será endereçado as características de 

um PCT e o que o difere de outros mecanismos semelhantes, da mesma forma será 

discorrido sobre por que os PCTs são relevantes. Por fim, a última seção, da revisão 

bibliográfica, irá expor quais são os serviços oferecidos pela gestão dos Parques, 

apresentando diferentes mecanismos dispostos na literatura existente. Esta última seção 

auxiliará a identificar esses serviços junto aos parques analisados nessa dissertação e assim 

possibilitando constrastar com a realidade dos parques. 

Na terceira parte será apresentada a parte metodológica, bem como os objetos que 

sustentam a pesquisa desse trabalho. Nesta seção serão expostas as justificativas que 

suportam a escolha dessa metodologia, para que seja possível identificar o conjunto de 

serviços que levam um PCT ao sucesso. Nesta parte da metodologia também serão 

apresentados os parques que serão utilizados como objetos de pesquisa. 

A última parte é destinada a apresentação dos dados recolhidos durante a pesquisa e 

a partir disso, atribuir uma conclusão em função das informações encontradas. Com essa 

estrutura pretende-se abordar quais são os conjuntos de serviços ou práticas que influenciam 

o sucesso de um PCT, podendo assim, guiar novos parques no seu processo de gestão. 

Concluíndo, a fim de conhecimento, é interessante ressaltar que os estudos sobre 

PCTs na América do Sul representam apenas 0.6% dos estudos mundiais, mostrando assim 

a importância da realização dessa pesquisa nesse ambiente (Lecluyser et al., 2018). Além 

disso, uma pesquisa realizada através do banco de dados bibliográficos Scopus Sci Verse, 

utilizando a palavra-chave “Parques de Ciência e Tecnologia” apontou que existem poucos 

estudos abordando o tema relacionado aos serviços prestados pela gestão de um PCT, 

reforçando assim a contribuição desta pesquisa para o meio acadêmico. 
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2. Revisão Literária 

 

2.1 Parques de Ciência e Tecnologia: uma definição inconclusiva 
 

Antes de aprofundar o estudo sobre os Parques de Ciência e Tecnologia é importante 

entender os conceitos por trás dos PCT. Portanto, esta primeira seção abordará as muitas 

definições tratadas na literatura. Essas definições nos ajudarão a entender os Parques de 

Ciência e Tecnologia que farão parte desta pesquisa, sendo utilizados como objetos de 

estudo. 

Primeiramente, é possível identificar dois tipos diferentes de PCT, um chamado 

Parque de Ciência, que está diretamente ligado às universidades e outro chamado Parque 

Tecnológico, onde as universidades não têm nenhuma ligação com a gestão desses parques 

(Albahari, Barge-Gil, Perez-Canto,  & Modrego-Rico, 2016). Já o conceito de Parques de 

Ciência e Tecnologia surge com os estudos realizados na década de 1950. O conceito 

apresentado no começo dos anos 50 recai sobre os PCT serem uma infraestrutura de apoio 

às empresas, englobando apoio logístico, técnico e administrativo (Bakouros, Mardas, & 

Varsakelis,  2002). 

A Universidade de Stanford nos EUA foi a primeira a conceber a ideia acerca dos 

PCT, a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, foi a primeira a implantar o conceito 

na Europa. O Parque de Cambridge seguiu o modelo americano como base (Bakouros et al., 

2002). Porém, de acordo com Hansson, Husted e Vestergaard  (2005) e Löfsten e Lindelöf 

(2002) não há uma definição comum sobre os PCT. Essa definição não consensual sobre os 

PCT pode trazer uma certa confusão com outros conceitos explorados na literatura, como o 

conceito denominado de Technopole por exemplo (Stockport, 1989).  Essas muitas 

definições diferentes, nos levam a analisar a literatura existente e a categorizar algumas ideias 

análogas, buscando algumas definições comuns afim de entender o que são Parques de 

Ciência e Tecnologia. 

O que podemos afirmar é que os PCT são conglomerados de empresas com o 

objetivo principal de fomentar a criação e o crescimento da inovação nas empresas instaladas 

dentro dos parques (Albahari,  Pérez-Canto, Barge-Gil, & Modrego, 2017; Vasquez-Urriago, 

Barge-Gil, & Modrego, 2014). Os PCT são, também, infraestruturas que alocam centros de 

pesquisas ligados à universidades e empresas de alta capacidade inovativa, criando um 

ambiente inovador para os agentes envolvidos com o ecossistema do parque. A organização 
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para a Cooperação Econômica [OECD] (1987), define os PCT como uma terra de área que 

combina três características: agrupar empresas de alta tecnologia; ter uma associação com 

uma universidade ou a um departamento para se comunicar com o ambiente acadêmico; e 

as empresas instaladas nos parques devem ter um componente de P&D em suas atividades. 

Por outro lado, Albahari et al. (2017) nos traz a definição de PCT quanto à gestão de 

conhecimento e tecnologia entre instituições de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 

universidades, retificando a importância dos PCT como agentes na gestão do conhecimento. 

De acordo com Hansson et al. (2005) os PCT são instrumentos para a re-industrialização e 

desenvolvimento de determinadas regiões. Importante frisar, porém, que essa afirmação é 

diferente de outras relacionadas aos PCT, que apontam os PCT como instrumento de 

inovação e não como uma ferramenta para o desenvolvimento da economia. 

Complementando, algumas instituições têm suas próprias definições sobre Parques 

de Ciência e Tecnologia. A UNESCO1 define PCT como “um complexo de desenvolvimento 

econômico e tecnológico que visa desenvolver e fomentar a aplicação de alta tecnologia à 

indústria […] formalmente vinculado a um centro de excelência tecnológica, geralmente uma 

universidade”. Com um ponto de vista semelhante, a associação de PCT do Reino Unido usa 

como definição de PCT “um conjunto de negócios baseados no conhecimento […] 

associado a um centro de tecnologia como uma universidade ou instituto de pesquisa” 

(UKSPA2). Essas duas definições nos trazem um consenso quanto aos PCT estarem ligados 

a instituições de ensinos, demonstrando assim a importância do meio acadêmico para os 

PCT. 

Nota-se que ambas as definições citam os PCT ligados às universidades. Link e Scott 

(2006) através do National Science Board, destaca os PCT como um cluster localizado em 

um campus universitário ou próximo a ele, indo assim de encontro a outras ideias 

apresentadas por diferentes autores. 

A criação de um ambiente que gere apoio para as empresas instaladas em um PCT é 

citada como uma função dos parques (Albahari et al., 2016). Portanto, os PCT têm como 

atribuição impulsionar a formação e o crescimento de tecnologia para os negócios localizados 

dentro desse ambiente (Albahari et al., 2016; Bakouros et al., 2002). De acordo com esta 

                                                      
1 Informação disponível em http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-
technology/university-industry-partnerships/science-and-technology-park-governance/concept-and-
definition/ acessada em 08 de Janeiro de 2019. 
2 Informação disponível em http://www.ukspa.org.uk/our-association/about-us acessada em 08 de Janeiro 
de 2019. 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-and-technology-park-governance/concept-and-definition/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-and-technology-park-governance/concept-and-definition/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-and-technology-park-governance/concept-and-definition/
http://www.ukspa.org.uk/our-association/about-us


 

11  

afirmação, muitos autores alegam que os PCT são entidades que fomentam a inovação, mas 

as definições sobre PCT não recaem apenas nessa ideia. Hobbs e Link (2017a) apontaram 

que os PCT são responsáveis por criar clusters dinâmicos e acelerar a economia. Outros 

conceitos da literatura sobre os PCT versam sobre os responsáveis pela gestão desses 

parques, conforme citado por Hobbs e Link (2017b): pessoas especializadas são responsáveis 

pela gestão dos PCT, salientando que, para a gestão desses parques são selecionadas pessoas 

com competência para tal. 

Finalmente, com base em todos os conceitos apresentados nesta seção é possível 

afirmar que as definições de PCT não são consensuais. Isso nos abre um campo na literatura 

para continuar estudando os PCT, afim de buscar uma definição mais homogênea. 

 

2.2 Parques de Ciência e Tecnologia e suas características funcionais 
 

Uma vez que entendemos as definições de Parques de Ciência e Tecnologia, 

identificaremos, nesta seção, algumas características expostas na literatura. Essas 

características irão proporcionar uma melhor compreensão sobre a funcionalidade dos 

objetos de estudo desta dissertação. Assim, esta parte do trabalho visa expor certas 

características sob o ponto de vista econômico, social e acadêmico. 

A proximidade dos PCT com as universidades tem a importante função de auxiliar 

no estabelecimento de relações informais e humanas entre as empresas; os parques de ciência 

e tecnologia são responsáveis por fornecer uma rede de network para novas empresas de 

base tecnológica, esse tipo de network é essencial para a jornada desta nova empresa 

(Bakouros et al., 2002). 

Além disso, os PCT desempenham um papel importante no que diz respeito à atração 

de investimentos, melhorando assim a competitividade da região que o parque está 

estabelecido. Os PCT não são apenas responsáveis por atrair investimentos, mas também 

atrair empresas de ponta, que se destacam na área da tecnologia e inovação. As empresas 

escolhem se estabelecerem nesses parques pois encontram nesse ambiente determinados 

benefícios que ajudam no seu crescimento e que não encontram fora dos parques (Guadix 

et al., 2016; Albahari et al., 2016). Os PCT são usados também como ferramenta para 

fomentar o desenvolvimento regional, auxiliando na promoção de negócios de alta tecnologia 

na região que estão estabelecidos (Hansson, Husted, & Vestergaard, 2005). 

Ainda sobre as funcionalidades, a Comissão Europeia (2014) definiu seis 
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características que diferenciam os PCT de outras organizações similares: 1. Os PCT têm uma 

política de estrutura para selecionar as empresas que farão parte desse ecossistema; 2. As 

empresas mais inovadoras ganham prioridade na hora fazer parte desse cluster; 3. Os PCT 

participam da transmissão de conhecimento entre universidades e centros de pesquisa; 4. A 

promoção da cooperação com os setores privado e público; 5. Os parques possuem um 

espaço determinado para hospedar empresas incubadas; 6. Os PCT oferecem suporte e 

serviços para a inovação, visando ajudar a desenvolver a inovação dentro da região ou dentro 

do parque.  

Estas características apresentadas pela Comissão Europeia vão de acordo com 

algumas particularidades apresentadas por diferentes autores nesta seção. O mundo 

acadêmico distingue nos parques uma oportunidade de comercializar pesquisas acadêmicas 

e realizar transferência de conhecimento, utilizando os PCT como um instrumento para tal. 

Os PCT atuam nessa área como catalisadores dos trabalhos realizados pelas universidades 

(Albahari et al., 2016; Hansson et al., 2005). Em relação ao vínculo com as universidades, os 

PCT são responsáveis por criar um ambiente que auxilia na interação entre universidade e 

indústria, tornando estes dois agentes mais próximos. Além disso, essa interação possibilita 

que universidades desenvolvam trabalhos acadêmicos com foco à indústria e que o mercado 

se beneficie das pesquisas acadêmicas (Vedovello, 1997). 

Como já foi mencionado neste trabalho, de acordo com Albahari et al. (2016) existem 

dois tipos de PCT denominados respectivamente Parques Tecnológicos e Parques 

Científicos. Para categorizar algumas características dessas duas terminologias é possível 

afirmar que os Parques Tecnológicos proporcionam uma atmosfera, que melhora as redes 

de empreendedorismo e facilita o acesso ao crédito para desenvolvimento das empresas. Por 

outro lado, os Parques Científicos têm uma boa conexão com o meio acadêmico 

(universidades), o que proporciona às empresas uma vantagem sobre as externalidades dos 

trabalhos universitários, ou seja, os parques científicos visam criar certa proximidade entre 

as empresas e o mundo acadêmico. 

Ademais, os PCT são amplamente difundidos como uma ferramenta política, de 

fomento à tecnologia e inovação. Esse tipo de política é usada por países emergentes e países 

desenvolvidos (Albahari et al., 2016; Vedovello, 1997). No entanto, a localização geográfica 

de novos PCT coloca os países emergentes em posição favorável, sendo utilizada como 

instrumento para acelerar mudanças estruturais nessas economias (Huang, Yu, & Seetoo, 

2012). 
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Os parques são responsáveis por fornecer infraestrutura básica, de ordem técnica, 

administrativa e logística, além de apoiar novas empresas a obterem ajuda externa do governo 

e de empresas de capital de risco. Esse suporte promovido através de programas de 

incubação - comumente oferecido pelos PCT - é importante para que essas novas empresas 

se firmem no mercado (Chan & Lau, 2005; McAdam & McAdam, 2008). 

Em suma, percebe-se que ser um elo entre universidades e empresas é uma 

importante função dos PCT. Alguns estudos referem que os PCT são uma forma de as 

universidades exteriorizarem seu trabalho de pesquisa para o mundo dos negócios. Além do 

mais, esses parques têm um papel importante como forma de atrair investimentos e de ser 

uma ferramenta para impulsionar a economia. 

 

2.3 A Relevância dos PCT no âmbito Econômico, Social e Acadêmico 
 

Depois de apresentar as definições e as funções dos PCT presentes na literatura, esta 

seção abordará a relevância dos PCT sob o ponto de vista acadêmico, econômico e social. 

Assim como assuntos relacionados com a efetividade dos PCT, expondo algumas ideias que 

exploram se essas políticas são efetivas ou não. 

Os PCT são instrumentos para combater o desemprego, aumentar a qualidade de 

vida e gerar uma transformação como um todo (Harper & Georghiou, 2005; Vasquez-

Urriago, Barge-Gil, Modrego, & Paraskevopoulou, 2011; Vasquez-Urriago et al., 2014; 

Guadix e cols, 2016). Por isso, é possível dizer que os parques de ciência e tecnologia 

mostram-se relevantes, como uma opção para reestruturar e impulsionar a economia de uma 

região. 

Os PCT são responsáveis por promover a inovação e a competitividade dentro do 

ambiente em que estão inseridos. Por meio deste conceito, os PCT desempenham um papel 

importante na troca de conhecimento entre universidades, empresas, centros de pesquisa e 

o mercado de negócios. Os parques promovem a inovação e o crescimento entre esses 

agentes (Vasquez-Urriago et al., 2011). Os PCT são também uma ferramenta importante para 

aproximar as empresas e universidades, não apenas geograficamente, mas criando uma 

proximidade relevante em termos institucionais, organizacionais, culturais, sociais e 

tecnológicos com as universidades (Albahari et al., 2017). 

O impacto positivo dos PCT sobre as empresas localizadas dentro dos parques, pode 

ser notado nos resultados destas empresas. Os parques de ciência e tecnologia têm efeito 
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tanto nas pequenas empresas quanto nas grandes empresas, mas é importante ressaltar que 

nas pequenas empresas esse resultado é mais forte e mais perceptivo (Vasquez-Urriago et al., 

2011).  

A eficácia do apoio efetivo sob as empresas instaladas vem das facilidades oferecidas 

pelos parques, tais como: escritórios, equipe administrativa, apoio externo do governo e 

acesso à universidade (McAdam & McAdam, 2008). De acordo com estudos empíricos, as 

empresas localizadas em um PCT podem se beneficiar no aumento do desempenho de 

pesquisa e desenvolvimento e obter ainda apoio para solicitar patentes, sendo os PCT um 

importante agente para auxiliar nessas questões (Guadix et al., 2016a). 

Desta forma, os fatores apresentados sobre a relevância dos PCT se mostram como 

uma boa ferramenta para fomentar a inovação e a economia, além de ser um instrumento 

para conectar empresas e universidades. No entanto, a eficácia dos parques de ciência e 

tecnologia ainda é questionada na literatura (Guadix et al., 2016). Muitos autores vão contra 

as ideias dos PCT como uma boa alternativa para a gestão pública e questionam a relevância 

dos PCT em muitos aspectos.  

   De acordo com Macdonald (1987), os PCT não são bem-sucedidos na criação de 

sinergia entre empresas e universidades, contrariando ideias de outros autores. Massey, 

Quintas, & Wield (1992), afirma que o vínculo entre o meio acadêmico e as empresas 

localizadas em parques funciona em um nível baixo, porque as empresas têm dificuldade de 

acesso ao conhecimento gerado pelas universidades. Estudos empíricos mostram que não há 

diferença entre empresas hospedadas e as demais que estão fora dos PCT, diferença essa 

recaindo ao fato de uma empresa ser mais inovadora ou não, revelando que não há relevância 

em estar em um parque. 

Em relação a essa discrepância na literatura, alguns autores apontam uma possível 

explicação para os diferentes pontos de vista. Alguns parques trabalham para criar valores 

para as empresas instaladas e outros não são bem-sucedidos na criação desses valores 

(Guadix et al., 2016). Enquanto alguns autores dizem que o parque é um instrumento eficaz 

para fomentar a inovação, influenciar as empresas instaladas, criar proximidade com as 

universidades, criar empregos, etc; outros autores duvidam da eficácia desses parques e 

questionam o impacto real na economia, na academia e na sociedade. 

 

2.4 PCT e os Serviços Fornecidos 
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Este tópico tem como objetivo identificar os serviços que os PCT oferecem e 

distinguir sua relevância para os parques de ciência e tecnologia. Através dos serviços 

dispostos na literatura será possível comparar a realidade dos parques, que serão utilizados 

como instrumentos de análise para esta dissertação. 

Um PCT com um alto grau de envolvimento com instituições de ensino podem 

prestar um melhor serviço frente a outros parques que não têm esse tipo de ligação 

estabelecida (Albahari et al., 2017). 

Além de apoiar o crescimento de um PCT, os serviços também influenciam no 

desempenho dos parques (Fukugawa, 2006). Ademais, os PCT são responsáveis por 

promover o crescimento econômico na região em que estão inseridos, os serviços prestados 

por esses parques desempenham um papel importante para apoiar o crescimento das 

empresas instaladas (Arauzo-Carod, Segarra-Blasco, & Teruel, 2018).  

Albahari et al. (2011) destaca alguns serviços pelos quais os PCT são responsáveis, 

como suporte administrativo, ajuda em promover as empresas, consultoria empresarial, 

coaching, auxílio na construção de redes internas e externas, aprendizado contínuo, serviços 

contábeis, serviços jurídicos, suporte a internacionalização, programas de incubação e 

aceleração. 

Carvalho e Galina (2015) realizaram um estudo comparativo quanto as características 

das incubadoras entre Brasil e Portugal, sendo que o resultado foi que não há grandes 

alterações nos dois modelos. Os autores abordam os seguintes serviços: recursos físicos, 

estacionamento, serviço de promoção da empresa, apoio na construção de rede interna e 

externa, acesso à capital, acesso à formação, apoio à internacionalização, serviços de 

marketing e jurídico-legal. 

Durão, Sarmento, Varela e Maltez (2005) trazem um conceito diferente, abordando 

os PCT de forma virtual. Esses PCT citados pelo autor fornecem uma associação e acesso à 

serviços disponibilizados virtualmente. Em relação a este conceito, o autor destaca os 

seguintes serviços: acesso à informação através de plataforma online, associação virtual e 

ferramentas virtuais, ajuda na promoção das empresas, auxílio na construção de redes 

internas e externas e a aprendizagem contínua.  Através do estudo de Mian (1996) podemos 

perceber alguns serviços estruturais apontados, como acesso à laboratórios e equipamentos, 

entretenimento pessoal, consultoria empresarial, acesso ao capital, apoio à recursos humanos 

e programas de incubação e aceleração. 

Vanderstraeten e Matthyssens (2012) fazem uma importante divisão acerca dos 
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serviços, dividindo os serviços em: serviços generalistas e serviços especializados. Os autores 

ressaltam que comumente os serviços especializados ganham mais atenção, mas enfatizam 

que está na customização dos serviços generalistas uma importante valia para os PCT. Os 

autores abordam os seguintes serviços: suporte administrativo e secretariado, consultoria 

empresarial, apoio na construção de rede interna e externa, acesso a capital e serviços de 

contabilidade.  

Lin, Wood e Lu (2012) trazem em seu estudo o impacto que os serviços têm sobre 

empresas incubadas na China, destacando que não é suficiente somente ter os recursos, mas 

sim saber como utilizá-los. Neste artigo o autor aborda os seguintes serviços: espaço e 

recursos físicos, suporte administrativo e de secretariado, apoio na construção de rede interna 

e externa, acesso à capital. 

Aslani et al. (2015) usa um método de comparação entre EUA e Irã. Em seu artigo 

o autor aborda serviços como secretaria, consultoria empresarial, programa de atração de 

moradores para a localidade, apoio na construção de rede interna e externa, acesso à capital, 

acesso à laboratórios e equipamentos, suporte contábil e serviços jurídicos. 

Rodríguez (2014) aborda os serviços em termos de infraestrutura como valor 

agregado. O autor traz o serviço de gestão da informação como enfoque principal. Através 

de um estudo empírico dos PCT de Madrid, aborda esse serviço como sendo essencial, para 

que as empresas instaladas alcancem algum sucesso. O autor aborda ainda os seguintes 

serviços: serviço administrativo e de secretariado, programas de incubação e apoio na 

construção de rede interna e externa. 

Com base em todos os autores nomeados é possível identificar um senso comum em 

relação ao que literatura fala sobre os serviços fornecidos pelos PCT. Os serviços 

relacionados com a estrutura administrativa são frequentemente citados como uma 

ferramenta importante para os parques. Serviços relacionados com o suporte ao 

gerenciamento também são sempre apontados na literatura. Esses serviços podem englobar 

marketing, serviços jurídicos e recursos humanos. Nota-se, porém, que alguns serviços 

destacados não são tangíveis. A rede interna e externa, por exemplo, não pode ser medida. 

Esse tipo de serviço é citado como um serviço prestado, mesmo que não seja um serviço 

“físico”. Em suma, muitos dos serviços apresentados nesta seção nos ajudarão a confrontar 

a realidade enfrentada pelos instrumentos de estudos apresentado neste trabalho e ajudarão 

a entender qual é a influência desses serviços em cada um dos parques. 
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3. Metodologia 
 

Não há uma unanimidade quanto a definição de sucesso de um PCT, isso devido aos 

diferentes objetivos que cada parque propõe em seus propósitos (Dabrowska, 2011). Por 

isso, este trabalho visa estabelecer elementos de sucesso em comum, que possam levar esses 

parques ao êxito, focando nos serviços prestados por essas instituições. 

A metodologia a ser utilizada para esse trabalho será qualitativa, utilizando o 

Qualitative Comparative Analysis (QCA), uma abordagem analítica que proporciona uma 

análise detalhada dentro dos casos de estudo. O QCA permite, também, que sejam feitas  

comparações entre os objetos estudados (Legewie, 2013). 

Sendo assim, é importante saber que o QCA trabalha com dois princípios básicos 

em sua análise. O primeiro uma suposição implícita e o segundo uma combinação de detalhes 

dentro dos casos estudados. O QCA busca uma combinação de fatores que visa explicar 

determinada ocorrência (Legewie, 2013). Através deste método será possível identificar uma 

combinação de serviços entre os parques estudados, identificando assim fatores que 

influenciam o seu sucesso. 

As análises feitas através dessa metodologia são indicadas para 10 a 50 casos de 

estudo ( Fiss, 2007). Para tornar o uso dessa metodologia viável, essa dissertação analisará 10 

parques de ciência e tecnologia através do Tosmana. O Tosmana é um programa de lógica 

combinatória, que utiliza a teoria fuzzy set para definir uma combinação de elementos que 

seja suficiente para explicar determinado fenômeno (Boratyńska, 2018). A utilização do 

software permitirá uma análise de um conjunto de fatores, que serão determinados através 

de uma combinação gerada por meio do programa utilizado.  

Por fim, o QCA será de extrema importância para que possamos analisar uma 

combinação de detalhes que influenciam em uma gestão eficiente dos parques de ciência e 

tecnologia. Essa combinação de serviços auxiliará na estruturação de novos parques e poderá 

ser utilizada também como referência aos PCT já estruturados e que buscam melhorar seu 

portfólio de serviços prestados. 

 

3.1 Fatores de Estudo 

 
Nesta dissertação foi abordado a relevância dos PCT para os países emergentes 

(Albahari et al., 2016; Vedovello, 1997; Huang et al., 2012), o que motivou a escolha do Brasil 
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como o país a ser analisado, servindo de exemplo para outros parques localizados em regiões 

de mesma situação. Além disso, fForam escolhidos parques vinculados a Anprotec 

(Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) 

A Anprotec foi criada em 1987, conta com 370 associados entre incubadoras de 

empresas, parques de ciência e tecnologia, aceleradoras, coworkings, instituições de ensino e 

pesquisa, órgãos públicos e outras entidades ligadas à inovação. A associação foi responsável 

pelo auxílio na implementação de desenvolvimento dos PCT em diversas regiões do país e 

hoje é encarregada de premiar os melhores parques tecnológicos no Brasil. 

Como mencionado anteriormente, para objeto de estudo foram escolhidos 10 

parques de ciência e tecnologia, sendo destes, quatro parques premiados como melhor PCT 

do Brasil pela Anprotec entre os anos de 2004 a 2016.  Três parques com menos de 50 

empresas em seu portfólio e três parques com mais de 50 empresas. Todos os parques 

utilizados nesta dissertação são associados à Anprotec. 

O intuito desta dissertação é uma análise exploratória, procurando identificar um 

conjunto de serviços específicos que impactam no sucesso dos PCT. Os parques premiados 

servirão de sustentação para identificar fatores de sucesso nos seus serviços prestados. Em 

contraponto, os parques que não foram premiados nos mostraram as práticas que não os 

levou ao sucesso.  

O fator “sucesso” é definido pela premiação de melhor PCT do Brasil. Este será o 

critério que diferencia os parques estudados neste trabalho. Através desta diferenciação será 

possível identificar detalhes da gestão dos parques, viabilizando assim, uma análise que cruza 

as informações dos parques, através de um software que utiliza a metodologia QCA, já 

mencionado na seção anterior. 

 

3.2 Parques de Ciência e Tecnologia (Casos de estudos) 

 
Nesta seção serão abordados os parques a serem analisados neste trabalho, através 

da tabela abaixo será possível identificar: número de empresas instaladas, data de fundação, 

localização geográfica e se o parque foi premiado ou não. 
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Tabela 1 
Parques de Ciência e Tecnologia utilizados como casos de estudo 
 

Nome Fundação Localização Nº de 
Empresas 

Premiação 

Feevale Tech Park 2014 Novo Hamburgo - RS 43 Não 

UPF Park 2006 Passo Fundo - RS 24 Não 

Inovaparq 2008 Joinville - SC 32 Não 

PCT Guamá 2009 Belém – PA 42 Não 

PCT São Jose dos Campos 2006 São José dos Campos - SP 300 Não 

PCT UFRJ 2003 Rio de Janeiro - RJ 78 Sim 

Porto Digital 2000 Recife – PE 300 Sim 

Tecnopuc 2001 Porto Alegre - RS 150 Sim 

Tecnosinos 1999 São Leopoldo - RS 75 Sim 

Unicamp Inova 2008 Campinas - SP 75 Não 

Nota. Desenvolvida pelo autor (2019). 

 

Os parques foram escolhidos de acordo com os seguintes critérios: ter sido premiado 

como melhor parque de ciência e tecnologia do Brasil; ter menos de 50 empresas instaladas; 

ter mais de 50 empresas instaladas. 

Os PCT foram escolhidos de maneira que tenhamos uma melhor exposição da 

influência dos serviços em diferentes tipos de parques, localizados em diferentes regiões, 

parques de diferentes tamanhos, com diferentes níveis de maturidade. 

 

3.3 Coleta de dados 

 
As entrevistas realizadas para essa dissertação foram conduzidas em sua maioria via 

Skype, sendo uma das entrevistas realizada pessoalmente. Todos os diálogos foram gravados 

e posteriormente transcritos. Em média, as entrevistas tiveram a duração de 15 minutos, 

sendo essas realizadas com os gestores dos parques. As trancrições destas entrevistas estão 

anexadas neste trabalho para consulta. 

O questionário utilizado como base para as entrevistas, era composto por cinco 

questões, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 2 

Descrição das questões 

1. Quais os serviços que vocês prestam aqui no parque? 

2. Há algum serviço que vocês pretendem implantar no futuro? Por que? 

3. Dentre os serviços que vocês prestam, quais seriam de maior importância para a gestão de vocês? Por 

que? 

4. O quão importante é as premiações que o parque pode receber? Por exemplo, as premiações da 

Anprotec? 

5. Na ótica de vocês, qual seria o maior diferencial do parque de vocês? 

Nota. Desenvolvida pelo autor (2019). 

 

Os sites dos parques foram utilizados para complementar as entrevistas acerca dos 

serviços prestados. Além do mais, alguns parques forneceram seus portfólios de 

apresentação, que também continham os serviços prestados por eles. 

Os dados recolhidos através da análise das entrevistas e das informações obtidas nos 

sites dos parques foram compilados em uma tabela chamada de “tabela verdade”. Essas 

informações foram importadas para o software Tosmana, que realizou a análise dos dados. 

 

Tabela 3 

Tabela Verdade 

Parques / Serviços 
Feevale 
Tech 
Park 

UPF 
Park 

PCT 
Guamá 

PCT São 
José dos 
Campos 

PCT 
UFRJ 

Porto 
Digital 

Tecnopuc Tecnosinos Unicamp 
Inova 

Inovaparq 

Suporte Adm. 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Promoção de 
empresas 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

Coaching 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

Redes Internas e 
Externas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Contábeis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Jurídicos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Internacionalização 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Incubadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Programa de 
aceleração 

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Estacionamento 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

Acesso a Capital 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
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Capacitação 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

Marketing 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Laboratórios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Entretenimento 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Apoio RH 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

Coworking 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

Monitoramento de 
empresas incubadas 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Restaurantes 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Locação de Espaços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Infraestrutura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Apoio Patentes 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

Consultoria para 
outros parques 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Apoio de Inserção a 
mulheres 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Premiados 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Nota. Desenvolvida pelo autor (2019). 

 

Nesta tabela estão todos os parques que servirão como estudos de caso para esta 

dissertação, juntamente estão os serviços que foram retirados da literatura e alguns novos 

serviços que foram extraídos das entrevistas realizadas com os gestores dos parques. Foram 

utilizados 24 serviços como base de estudo. 

O número 0 representa se o parque em questão não oferta o determinado serviço e 

o número 1 indica que o parque disponibiliza aquele serviço em seu portfólio. Os parques 

que tiveram sucesso de acordo com a lógica estabelecida neste trabalho, estão denominados 

com os números 0 e 1 seguindo a mesma congruência, sendo 0 os parques que não tiveram 

sucesso e 1 os parques que tiveram sucessos e foram premiados pela Anprotec. 

 

3.4 Processamento dos Dados 

 
Os dados coletados nas entrevistas e através dos sites dos parques foram compilados, 

conforme a tabela 3 deste trabalho. Estes dados foram importados para o software Tosmana 

em uma planilha de excel, o sistema faz a importação para um formato que  possa reconhecer 

e processar esses dados.gestores dos parques.  
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Figura 1. Inserção da tabela verdade, produzida pelo autor (2019). 

 

Após a inserção dos dados no software, é preciso definir os parâmetros para que o 

sistema analise as informações conforme os padrões estabelecidos. Na aba “case descriptor” 

foram representados os parques, onde o sistema pode identificar os resultados referentes aos 

parques selecionados. Na aba “outcome” foi selecionado a variável que identifica os parques 

que já receberam as premiações da Anprotec. Na aba “conditions” foram selecionados todos 

os serviços encontrados na literatura e nas entrevistas realizadas com os gestores dos parques. 

Para o Tosmana realizar as análises necessárias é preciso determinar como o software 

irá tratar as informações, identificados através dos números 0 e 1. Os serviços que conterem 

a numeração 0 foram definidos para serem excluídos da análise, indicando assim que o parque 

em questão não possui aquele serviço. A numeração 1 indicará que o parque em questão 

fornece determinado serviço no seu portfólio, a figura abaixo apresentará como essas 

informações foram colocadas no software. 
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Figura 2. Modelação dos dados, produzida pelo autor (2019). 

 

Além da análise feita através do QCA, foi realizada uma análise comparativa entre os 

parques, Esta análise será explicada na seção seguinte, onde serão apresentados os resultados. 

Através dela será possível identificar quais os serviços são comuns entre os parques que 

foram premiados e os que não foram premiados, além de permitir identificar possíveis 

similaridades entre esses grupos de parques. 
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4. Análise de Resultados 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através das análises 

fornecidas no software Tosmana. Estes resultados revelaram um conjunto de serviços que 

são importantes para uma gestão de Parque de Ciência e Tecnologia. Após os passos 

realizados conforme a figura 1 e 2 deste trabalho, é possível gerar os resultados através da 

tabela verdade. O resultado obtido segue abaixo. 

 

 

Figura 3. Resultado Tosmana, produzida pelo autor (2019). 

 

Conforme a figura acima podemos identificar que o software nos trouxe quais 

serviços os parques que já receberam premiação prestam ou não. Através deste resultado é 

possível identificar uma disparidade grande entre os parques que foram premiados. 

É válido ressaltar, porém, uma inconsistência apontada na análise destes serviços. 

Por exemplo, alguns parques não oferecerem determinados serviços que outros oferecem. O 

serviço de acesso a capital não é fornecido pelo PCT UFRJ, enquanto Tecnosinos, Tecnopuc 

e Porto Digital ofertam esse serviço em seus portfólios. Outro serviço que sustenta esta 

diversidade quanto aos serviços oferecidos, é o serviço de monitoramento para empresas 

incubadas, dos quatro parques premiados, dois deles ofertam este serviço. 

Para ter uma melhor visão de quais são os serviços comuns aos parques, foi realizada 
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uma análise comparativa através do software Tosmana. Nesta análise foram comparados os 

grupos de parques, os parques que já receberam a premiação de melhor PCT do Brasil, os 

parques que não receberam nenhuma premiação e uma análise geral de todos os parques. 

 

4.1 Combinação de Parques Não Premiados 

 
Na figura abaixo é possível identificar a análise dos parques que não receberam 

nenhuma premiação, para esta análise os parques foram separados dos demais para que o 

software pudesse realizar a comparação. 

 

Figura 4. Combinação parques não premiados, produzida pelo autor (2019). 

 

Através do resultado obtido com o software, é possível identificar que os serviços de 

criação de redes internas e externas, laboratórios, incubadora, locação de espaços e 

infraestrutura são comuns aos parques que não foram premiados. Esta combinação 

corrobora com a ideia de que esses serviços são de extrema importância na gestão de um 

PCT.  

Nenhum dos parques oferecem o serviço de apoio a inserção de mulheres, ideia essa 

que vai contra a dois parques que receberam premiações. Nas entrevistas realizadas são 

citadas a importância com o social e a criação desses programas são de extrema importância 

para a sociedade e podem trazer visibilidade para o parque em questão. 
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4.2 Combinação Parques Premiados 

 
Na figura abaixo, será possível identificar o conjunto de serviços referente aos 

parques premiados, os quatro parques foram separados dos demais e o software realizou a 

observação conforme a tabela verdade (tabela 3). 

 

Figura 5. Combinação parques premiados, produzida pelo autor (2019). 

 

Nos resultados obtidos na análise com os parques premiados é possível identificar 

que os serviços de criação de redes internas e externas, laboratórios, incubadora, locação de 

espaços e infraestruturas também são comuns aos parques premiados. Isto reforça a 

importância desses serviços na sustentabilidade dos PCT. 

Os parques premiados apresentaram outras similaridades quanto aos serviços 

prestados, os serviços de promoção de empresas, internacionalização e coworking são 

ofertados nos quatro parques premiados analisados nesta dissertação. Serviços esses 

apontados como de extrema importância para a gestão dos parques nas entrevistas realizadas 

para a coleta de dados. 

Contudo, foram identificados alguns serviços que ambos os quatro parques não 

prestam, são os serviços de contábeis, jurídicos e consultoria para outros parques, este último 

serviço foi identificado somente em um parque. A ausência destes serviços no portfólio 

destes parques acaba mostrando que esses serviços não são de grande relevância para a sua 

gestão. 
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Os parques premiados acabaram por apresentar alguns serviços a mais comparado 

aos parques que não tiverem nenhuma premiação. Os serviços que foram identificados como 

diferentes do portfólio do grupo de parques premiados são citados nas entrevistas realizadas 

como de extrema importância na gestão dos parques, em alguns parques não premiados esses 

serviços são citados inclusive como serviços a serem incorporados no portfólio, confirmando 

assim a importância dos serviços de internacionalização, coworking e promoção de empresas. 

 

4.3 Análise Todos os Parques 

 
Na figura abaixo foi realizado uma análise com todos os parques, afim de identificar 

quais os serviços são comuns em uma macro análise. 

 

Figura 6. Análise de todos os parques, produzida pelo autor (2019). 

 

Nestas análises realizadas foi possível identificar uma diferença no portfólio de 

serviços entre parques premiados e não premiados. Esta diferença pode ser fundamental no 

sucesso de um PCT, podendo atrair mais empresas para dentro do parque, por exemplo. Os 

serviços de promoção de empresas, internacionalização e coworking foram os serviços que 

são os diferenciais dos parques premiados. O serviço de internacionalização por exemplo, é 

citado pela gestora Susana Kakuta do Tecnosinos como estratégico para a gestão do parque, 

devido a interação com outros parques estrangeiros, empresas de fora do país e também pelo 

reconhecimento do parque mundialmente. Ela cita também a importância de ter grandes 
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empresas dentro do parque, o que traz visibilidade ao ecossistema de inovação. 

Com essa análise foi possível identificar os serviços mais importantes para a gestão 

dos parques, também foi viável identificar uma diferença entre parques premiados e não 

premiados quanto aos serviços prestados nos seus portfólios. Esta diferença dos serviços nos 

mostra um pensamento diferente de gestão em parques mais estruturados, preocupados com 

a internacionalização das empresas instaladas, em como promover essas empresas para que 

possam atrair mais negócios e também como os coworkings sendo uma porta de entrada 

para novas startups. 

Os serviços de apoio a redes internas e externas, laboratórios, locação de espaços e 

infraestrutura são citados em todos os parques como serviços oferecidos, é possível afirmar 

através desta análise que esses serviços são de extrema importância para os parques e são 

serviços essenciais dentro de um PCT.  

 

4.4 Análise das Entrevistas 

 
As entrevistas realizadas para esta dissertação proporcionaram informações 

relevantes acerca de quais os serviços que os parques pretendem implantar no futuro, quais 

os serviços são de maior importância para a gestão desses parques e qual é o maior diferencial 

do parque na ótica da gestão dessas entidades. Afim de organizar as respostas dos parques 

para estas questões foram organizadas duas tabelas, onde uma contempla os parques 

premiados e outra os parques não premiados. 

Abaixo estão compiladas as respostas dos parques não premiados conforme a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 4 

Respostas Parques Não Premiados 

Parques 
Quais serviços pretendem implanta 

no futuro? 

Quais os serviços de maior importância 

para a gestão do parque? 

Qual é o maior diferencial do 

parque? 

Feevale Tech 

Park 

Intensificar os programas de 

aceleração para todas as empresas e 

não somente incubadas 

Monitoramento das empresas incubadas 
Aproximação com as 

empresas e a universidade 

UPF Park 
Serviços contábeis, jurídicos e 

marketing 

Apoio a criação de redes internas e 

externas 

Localização geográfica e 

interação com a universidade 

PCT Guamá Programa de aceleração Acesso à capital 

Localização geográfica e 

agilidade para atender as 

necessidades das empresas 
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PCT São 

José dos 

Campos 

Intensificar a internacionalização e 

espaços de co-working 
Incubadora e promoção de empresas 

Interação entre o parque, 

governo, empresas e 

universidade 

Unicamp 

Inova 

Cafés, restaurantes e espaços para 

conversas 

Apoio a criação de redes internas e 

externas 

Localização geográfica e 

interação com a universidade 

Inovaparq Intensificar a promoção de empresas 
Apoio a criação de redes Internas e 

externas 
Localização geográfica 

Nota. Desenvolvida pelo autor (2019). 

 

De acordo com as respostas dos parques acima, podemos perceber que três dos seis 

parques (Feevale Tech Park, PCT São José dos Campos e Inovaparq), pretendem intensificar 

alguns serviços do seu portfólio e não pretender agregar novos serviços. O PCT Guamá vai 

de encontro a ideia dos serviços diferenciais dos parques premiados, que é o programa de 

aceleração para as empresas, expondo a relevância deste serviço para a gestão de um PCT. 

O UPF Park opta por investir em serviços que auxiliam a gestão das empresas como 

contábeis, marketing e serviços jurídicos. O Unicamp Inova opta para uma linha mais 

estrutural colocando seus esforços na criação de espaços de convivências como cafés e 

restaurantes. 

As gestões dos parques estudados neste grupo estão mais focadas em intensificar os 

seus serviços, isso assevera a ideia que os parques de ciência e tecnologia não estão buscando 

inovar em seus portfólios de serviços. Portanto, muitas vezes esses parques não conseguem 

atingir premiações de níveis nacionais e internacionais. 

Os parques foram interpelados sobre qual seria o serviço de maior importância para 

sua gestão. Três parques (UPF Park, Unicamp Inova e Inovaparq) constataram o apoio a 

criação de redes internas e externas como sendo o maior diferencial, nota-se que este serviço 

é citado por todos os parques como oferecido em seu portfólio, mostrando a importância 

dos parques em criar laços entre os agentes em um ecossistema de inovação. O Feevale Tech 

Park cita o monitoramento de empresas incubadas, serviço este que é oferecido por somente 

três parques dos dez estudados nesta dissertação. O PCT Guamá traz como diferencial o 

serviço de acesso a capital, colocando o parque com a função de atrair investimentos para as 

empresas residentes. O PCT São José dos Campos indica os serviços de incubação de 

empresas e promoção de empresas como seu diferencial, a promoção de empresas é um dos 

serviços citados por todos os parques premiados, mostrando assim a importância na gestão 

de um Parque de Ciência e Tecnologia. 

Os gestores entrevistados para esta dissertação também foram questionados quanto 

o maior diferencial do parque sob sua gestão. Quatro dos seis parques analisados neste grupo 
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citam a localização geográfica como o maior diferencial, corroborando com a ideia que é de 

extrema importância a localização em que um parque de ciência e tecnologia está inserido. A 

interação com as universidades é outro diferencial citado pelos gestores do parque, os 

parques têm como função serem agentes dessa interação, transmitindo assim conhecimento 

entre as partes, sendo canalizadores de conhecimento. 

 

4.5 Análise Entrevistas Parques Premiados 
 

De acordo com as respostas fornecidas pelos gestores dos parques premiados, foi 

criada a tabela abaixo para analisarmos e compararmos as respostas de cada parque: 

 

Tabela 5 

Respostas Parques Premiados 

Parques 
Quais serviços pretendem implanta no 

futuro? 
Quais os serviços de maior 

importância para a gestão do parque? 
Qual é o maior diferencial do 

parque? 

PCT UFRJ 
Serviços de infraestrutura academias, 

espaço de bem-estar 
Criação de redes internas e externas Interação com a Universidade 

Porto 
Digital 

Capacitação de profissionais, assessoria 
para P&D 

Criação de redes internas e externas Localização geográfica 

Tecnopuc Aceleração de negócios na área da saúde Criação de redes internas e externas 
Interação com empresas, 

universidade, governos e outras 
instituições 

Tecnosinos 
Serviço de capacitação técnica, aumento da 

área do parque 
Capacitação profissional, criação de 

redes internas e externas 
Mix de pequenas e grandes 

empresas 

Nota. Desenvolvida pelo autor (2019). 

 
Os parques foram questionados quanto a possíveis serviços para implantarem no 

futuro, somente os parques Tecnosinos e Porto Digital tiveram similaridade em suas 

respostas, apontando so serviço de capacitação de profissionais como um serviço a ser 

inserido nos seus portfólios.  

Os gestores dos parques premiados citam por diversas vezes a falta de profissionais 

qualificados como um dos problemas enfrentados diariamente, essa escassez de profissionais 

faz com que os parques busquem oferecem serviços de qualificação, criando assim 

profissionais qualificados para as empresas instaladas. O PCT UFRJ acaba citando serviços 

de infraestrutura, mas focados no bem estar das pessoas que circulam dentro do parques, 

serviços como academia e espaços de bem-estar são citados como serviços a serem 

implatados no futuro.  

O Tecnopuc cita um serviço de aceleração para empresas do ramo da saúde, trazendo 
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um serviço específico para uma determinada área. Os parque premiados apresentaram 

diferentes serviços a serem implantados, mostrando que cada parque planeja suas estratégias 

de acordo com as necessidades das suas empresas instaladas e isto reforça a importância da 

interação entre empresas, o PCT e as universidades. 

Quando inqueridos sobre qual seria o serviço de maior importância do parque, todos 

os gestores foram unanimes e citaram que o apoio a criação de redes internas e externas 

como o serviço de maior relevância. É válido ressaltar que este tipo de serviço não é físico, 

muitas vezes nasce da interação do parque com outros agentes e isso cria uma rede onde as 

empresas podem se beneficiar. 

Os parques foram também questionados quanto ao maior diferencial de suas gestões. 

A interação com as universidades são citadas em dois parques estudados e localização 

geográfica é apontada por um dos parques somente. O Tecnosinos cita como diferencial um 

mix de grandes e pequenas empresas em seu parque, salientando que a interação dessas 

empresas de diferentes portes é importante para o crescimento mútuo entre elas, sendo uma 

empresa pequena detentora de uma tecnologia muitas vezes inovadora e uma empresa grande 

com sua estrutura e conhecimento. 

Através das respostas desse grupo de parques é possível identificar a importância da 

criação de redes internas e externas, tanto para os parques quanto para as empresas instaladas. 

A capacitação de profissionais se tornará um serviço de extrema importância para a 

sustentabilidade dos parques no futuro, evitando a falta de profissionais, principalmente para 

as empresas de TI, que sofrem em achar profissionais qualificado. Por fim, a localização 

geográfica desses parques também é citado como um diferencial. No geral, os parques 

premiados apresentam similaridades quanto aos serviços prestados, salientando o porque 

esses parques foram premiados ao longo do tempo. Essa consistência nos serviços ofertados 

eleva esses parques a outro nível frente a outros ambientes de inovação. 
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5. Conclusão 
 

De acordo com Benny ng et.al (2019), os estudos relacionado aos parques de ciência 

e tecnologia são incipientes ainda e a maioria dos trabalhos apresentados são focados em 

países mais desenvolvidos como, por exemplo, China e Inglaterra. Ainda, muitos estudos 

discorrem sobre a perspectiva de impacto dos parques nas empresas instaladas. Este trabalho, 

por outro lado, focou em mostrar o parque de ciência e tecnologia como enfoque principal, 

procurando entender quais os serviços são importantes para essas entidades e qual o impacto 

que essas ações trazem para esses parques. 

Os serviços prestados por um PCT são importantes para o ccrescimento e também 

influenciam no desempenho desses parques (Fukugawa, 2006). Através desta ideia, este 

trabalho focou em buscar um conjunto de serviços que influenciam nas gestões dos parques, 

com isso tornando esses parques mais eficientes no seu dia a dia. Este trabalho proporcionou 

que pudessemos identificar diferenças e similaridades entre os parques que obtiveram 

sucesso nos seus modelos de gestões. 

O trabalhou utilizou a metodologia qualitativa, focado em realizar entrevistas com os 

gestores dos parques. Através disso, foi possível identificar detalhes importantes quanto aos 

serviços prestados e como esses parques enxergam os seus portfólios de serviço. A 

metodologia QCA ajudou a identificar um conjunto chave de serviços e algumas diferenças 

nos modelos de gestões dos parques. Esta metodologia contribuiu, também, para que fosse 

possível distinguir os diferenciais de cada modelo de parque. 

Através dos dados obtidos nesta pesquisa é possível afirmar que os serviços de 

promoção de empresas, apoio a criação de redes internas e externas, internacionalização, 

incubadora, laboratórios, coworking, locação de espaços e infraestrutura são serviços de 

extrema importância para a gestão desses parques. Os serviços listados acima são oferecidos 

por todos os parques premiados, ou seja, parques de execelência em suas atividades. 

Desta forma, é possível afirmar que estes serviços deveriam ser base em um parque 

de ciência e tecnologia. Ao analisar parques que não obtiveram premiação nenhuma, 

podemos identificar que os parques oferecem apenas os serviços de apoio a criação de redes 

internas e externas, incubadora, laboratório e locação de espaços. Com isso, podemos 

identificar uma importante diferença entre parque premiados e parques não premiados. Os 

serviços de promoção de empresas, internacionalização e coworking não são comuns entre 

os parques não premiados, mostrando assim que esses parques não estão ainhados como os 
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parques que receberam algum tipo de premiação. 

Através da análise desses dois conjuntos de parques, podemos afirmar que os 

serviços de promoção de empresas, apoio a criação de redes internas e externas, 

internacionalização, incubadora, laboratórios, coworking, locação de espaços e infraestrutura 

são serviços que tornam a gestão de um PCT mais eficiente comparado a outros parques. 

Esta dissertação focou em analisar o impacto dos serviços para os parques, para futuros 

estudos seria interessante uma análise cruzando esses serviços chaves com o impacto que 

trazem para as empresas instaladas. 

É importante salientar que durante as entrevistas conduzidas nesta dissertação foi 

possível identificar que dentro desses oito serviços bases, eles apresentam estruturas 

diferentes em cada parque de acordo com seu modelo de gestão. Uma das implicações no 

trabalho é não conseguir identificar essas diferenças estruturais, isto ocorre porque cada 

parque têm um modelo de gestão focado em determinado fim, sendo uns de produção de 

inovação, outros de desenvolvimento econômico de determinada região e outros com o 

intuito de aproximar  universidade com empresas. 

Uma implicação gerencial neste trabalho é que não conseguimos identificar o real 

impacto que cada serviço têm dentro das gestões dos parques, pois cada parque acaba 

colocando seus esforços em determinados serviços, o que ficou claro com as perguntas 

realizadas nas entrevistas. Para obter esse tipo de informação cada parque teria que ser 

analisado individualmente. 

Este trabalho traz um conjunto de serviços base para os parques que estão em 

funcionamento e também os parques em planejamento, auxiliando essas entidades a 

oferecerem um conjuntos de serviços bases que vão auxiliar o crescimento do parque em 

conjunto com as empresas instaladas. Com isso, os serviços de promoção de empresas, apoio 

a criação de redes internas e externas, internacionalização, incubadora, laboratórios, 

coworking, locação de espaços e infraestrutura são os serviços que tornam uma gestão de 

um parque mais eficiente.  

Por fim, como continuidade deste estudo, a literatura deve procurar explicar o 

impacto que esse conjunto de oito serviços têm sobre as empresas instaladas e também 

identificar como esses serviços estão estruturados dentro da gestão desses parques, afim de 

distinguir diferentes estruturas. 

 



60 

 

 

Referências 

 

Albahari, A., Barge-Gil, A., Perez-Canto, S. and Modrego-Rico, A. (2016). “The Influence of 

Science and Technology Park Characteristics on Firms’ Innovation Results”. Regional Science. 

Volume 97 Number. 

Albahari, A., Klofsten, M., & Pérez-Canto, S. (2011). Managing a Science Park: A study of 

value creation for their tenants. Paper presented at the Triple helix IX international conference “Silicon 

Valley: global model or unique anomaly”. Stanford University. 

Albahari, A., Pérez-Canto, S., Barge-Gil, A., & Modrego, A. (2017). “Technology Parks 

versus Science Parks: Does the university make the difference?”. Technological Forecasting & 

Social Change ,116 ,13–28. 

Arauzo-Carod, J., Segarra-Blasco, A., Teruel, M. (2018). The role of science and technology 

parks as firm growth boosters: an empirical analysis in Catalonia. Regional Studies, Issue 52, 

645-658. 

Bakouros, Y.L., Mardas, D. C. and Varsakelis, N. C. (2002), “STP, a high tech fantasy? : an 

analysis of the STPs of Greece”. Technovation, 22, 123–128. 

Bank, N., Fichter, K., & Klofsten, M. (2017). Sustainability-profiled incubators and securing 

the inflow of tenants – The case of Green Garage Berlin. Journal of Cleaner Production, 

157(Supplement C), 76-83. 

Boratyńska, K., Journal of Business Research (2018), “Bankruptcy prediction in the 

agribusiness sector: Lessons from quantitative and qualitative approaches”. Journal of Business 

research, volume 89, pages 175-181. 

Chan, K.F. and Lau, T. (2005), “Assessing technology incubator programs in the STP: the 

good, the bad and the ugly”. Technovation, 25, 1215–1228. 

Dabrowska, J (2011). “ Measuring the success of Science Parks: performance monitoring and 

evaluation”. XXVIII IASP World Conference on Science and Technology Parks. 

Durão, D., Sarmento, M., Varela, V., & Maltez, L. (2005) ”. Virtual and real-estate science 

and technology parks: a case study of Taguspark”. Technovation, 25(3), 237-244. 

Fiss, P. C. (2007). A set-theoretic approach to organizational configurations. Academy of 

Management Review, 32(4), 1180–1198. 



60 

 

 

 

Fukugawa, N. (2006). Science parks in Japan and their value-added contributions to new 

technology-based firms. International Journal of Industrial Organization, 24, 381– 400. 

Gil, A. C. (2006). Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5. ed. São Paulo: Atlas. 

Gstraunthaler, T. (2010). The business of business incubators: An institutional analysis – 

evidence from Lithuania. Baltic Journal of Management, 5(3), 397-421. 

Guadix, J., Carrillo-Castrillo, J., Onieva, L. andf Navascues, J (2016) “Success variables in 

science and technology parks”. Journal of Business Research, vol. 69, issue 11, pp 4870-4875. 

Hansson, F., Husted, K. and Vestergaard, J. (2005), “Second generation STPs: from 

structural holes jockeys to social capital catalysts of the knowledge society”. Technovation, 25, 

1039–1049. 

Harper, J. C. and Georghiou, L. (2005), “Foresight in Innovation Policy: Shared Visions for 

a STP and Business–University Links in a City Region”. Technology Analysis & Strategic 

Management,17 (2), 147–160. 

Hobbs, K., Link, A. And Scott, J. (2017), “Science and technology parks: an annotated and 

analytical literature review”. The Journal of Technology Transfer. Vol.42, Issue 4, pp 957–976. 

Huang, K., Yu, C. and Seetoo, D. (2012), “Firm innovation in policy-driven parks and 

spontaneous clusters: the smaller firm the better?, J Technol Transf (2012) 37:715–731. 

Legewie, Nicolas (2013). An Introduction to Applied Data Analysis with Qualitative 

Comparative Analysis (QCA) [88 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: 

Qualitative Social Research, 14(3), Art. 15 

 

Lecluyser, L., Knockaert, M., Spithoven, A. (2018), “The contribution of Science Parks: A 

literature review and futures research agenda”. The Journal of Technology Transfer (2019) 44:559–

595. 

Lin, D., Wood, L. C., & Lu, Q. (2012). Improving business incubator service performance 

in China: the role of networking resources and capabilities. The Service Industries Journal, 32(13), 

2091-2114. 

Link, A. N. and Scott, J. T. (2006). “University research parks”. J Prod Anal , 25, 43–55. 

https://link.springer.com/journal/10961
https://link.springer.com/journal/10961/42/4/page/1


60 

 

 

Link, A. N., & Scott, J. T. (2015). Research, science, and technology parks: Vehicles for 

technology transfer, Chapter 6. In A. N. Link, D. S. Siegel, & M. Wright (Eds.), The Chicago 

Handbook of University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship (pp.168–

187). Chicago and London: University of Chicago Press.  

Löfsten, H and Lindelöf, P. (2002), “STPs and the growth of new technology-based firms—

academic-industry links, innovation and markets”. Research Policy, 31, 859–876. 

Macdonald, S., 1987. “British science parks: reflections on the politics of high technology”. 

R&D Manag. 17 (1), 25–37. 

Massey, D., Quintas, P. and Wield, D. (1992), High-tech Fantasies. STPs in Society, Science 

and Space, London: Routledge. 

McAdam, M., McAdam, R (2008), “High tech start-ups in University Science Park 

incubators: The relationship between the start-up’s lifecycle progression and use of the 

incubator’s resources”. Technovation 28, 277–290. 

Mian, S.A. (1996). Assessing value-added contributions of university technology business 

incubators to tenant firms. Research Policy, 25(3), 325-335. 

OECD (1987). OECD Economic Surveys: Greece 1987, OECD Publishing, Paris. 

Perdomo, G., Alvarez, C., & Urbano, D. (2014). Analyzing a Successful Incubator Business 

Model: The Case of Barcelona Activa. In I. Gil-Pechuán, D. Palacios-Marqués, M. P. Peris-

Ortiz, E. Vendrell, & C. Ferri-Ramirez (Eds.), Strategies in E-Business: Positioning and Social 

Networking in Online Markets (pp. 39-54). Boston, MA: Springer US. 

Rodríguez, I. (2014). Information and Knowledge in Spanish Science and Technology Parks. 

Paper presented at the European Conference on Knowledge Management. 

R M Lyra and M F L Almeida 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1044 012042. 

Staszków, M. (2016). How to measure tenants' satisfaction in science and technology parks? 

A case study of office rental services in polish STP. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4, 115-128. 

Stockport, G. (1989), “Defining a STP”, SWP 11/ 89. Cranfield School of Management. 

Vanderstraeten, J., Van Witteloostuijn, A., Matthyssens, P., & Andreassi, T. (2016). Being 

flexible through customization − The impact of incubator focus and customization strategies 



60 

 

 

on incubatee survival and growth. Journal of Engineering and Technology Management, 

41(Supplement C), 45-64. 

Vásquez-Urriago, A.R., Barge-Gil, A., Modrego, A. (2014), “The impact of science and 

technology parks on firms’ product innovation: empirical evidence from Spain”. Journal of 

Evolutionary Economics, vol. 24, issue 4, 835-873. 

Vásquez-Urriago, A.R., Barge-Gil, A., Modrego, A. and Paraskevopoulou, E. (2011): “The 

impact of science and technology parks on firms´ product innovation: empirical evidence 

from Spain”. MPRA. 

Vedovello, C. (1997), “STPs and university industry interaction: geographical proximity 

between the agents as a driving force”. Technovation, 17(9), 491-502. 

Yin, R. K. (2014). Getting Started: How to know whether and when to use the case study as 

a reserach method. In I. SAGE Publications (Ed.), Case Study Research: Design and Methods (5ª 

ed., pp. 2-25). United States of America. 

  

https://econpapers.repec.org/article/sprjoevec/
https://econpapers.repec.org/article/sprjoevec/


60 

 

 

ANEXO A: Transcrição Entrevista PCT Guamá  

 

Matheus: Quais são os serviços que vocês prestam aí no parque? 

Rodrigo: Perguntas em cima dos serviços para os residentes? 

Matheus: Isso. Os serviços para os residentes, para as empresas incubadas, instaladas.  

Rodrigo: De maneira geral, nós temos duas características de residentes aqui: as empresas e 

os laboratórios. Hoje são cinquenta empresas e quinze laboratórios. Os laboratórios são 

vinculados a Universidade Federal e a EMBRAPA. Para as empresas nós temos um programa 

de pré-aceleração e aceleração para empresas que estão aqui residentes. Esse programa é 

formado de uma série de ações: de apoio a propriedade intelectual, apoio a qualificação, a 

vendas, a questão de design, produtos. Em linhas gerais é bem diversificado. E para os 

laboratórios nós somos a personalidade jurídica, então quando eles efetuam a venda ela é 

faturada aqui pela Fundação Guamá.  

Matheus: Tem algum serviço que vocês pretendem implantar no futuro dentro do parque?  

Rodrigo: Hoje o nosso foco principal é na pré-aceleração. A questão da aceleração e 

aperfeiçoamento ainda é carente aqui. Esse é um tipo de serviço que nós queremos fortalecer 

no sentido de fazer com que a empresa ganhe escala. Por exemplo, nós temos uma ação 

executada aqui de apoio a exportação que é vinculado ao programa Peiex da Agência Apex 

Brasil. 

Essa é uma ação que nós estamos iniciando e é um exemplo de escopo de serviços que nós 

queremos fornecer a mais para os nossos residentes. 

Matheus: Dentro dos serviços que vocês prestam, quais seriam ou qual é o serviço de maior 

importância para gestão de vocês? 

Rodrigo: Mais importante para a Fundação ou para os residentes?  

Matheus: Para a Fundação, focado no parque. Quais seriam os serviços que agregam maior 

valor ou são mais importantes na tua visão, na visão do parque para gestão de vocês?  

Rodrigo: É uma pergunta difícil de responder, porque importância para a Fundação do 

ponto de vista mais global eu acho seria o serviço de captação de recursos, a questão de 

funding. Acho que isso é o mais importante no sentido de propiciar para os residentes a 

captação de recursos e monitorar as oportunidades, os programas. Acho que isso é o mais 

importante, o que garante a sustentabilidade a longo prazo. 

Matheus: Uma pergunta mais relacionada a questão de premiações do parque. O quão  

importante é para vocês receber premiações. Por exemplo, as premiações que a Anprotec 
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fornece, que é a agência que cuida dos parques aqui no Brasil. Quanto isso é importante para 

vocês isso? 

Rodrigo: As premiações são boas para tornar os parques mais visíveis. Nós temos um 

problema específico da nossa região, ao contrário do Sul, da Europa, existem vários parques 

em todos os lugares. O PCT Guamá é o único em toda região amazônica, então isso faz que 

o parque, esse modelo de parque seja  modelo pouco conhecido. O prêmio acaba agregando 

e trazendo visibilidade para esse modelo de parque. As pessoas aqui não conhecem, pensam 

que o parque é a universidade ainda, não entendem o que é essa figura do parque. Então, o 

prêmio é sempre importante para reconhecimento, mas mais importante aqui na nossa 

realidade local é para que a sociedade perceba a importância desses ambientes de inovação.   

Matheus: Você acredita que a premiação pode influenciar na questão de captação de 

empresas para vocês que estão numa região afastada dos grandes centros? Você acredita que 

isso seja um fator diferencial para atrair novas empresas para se instalar na região de vocês?  

Rodrigo: Eu acho que sim. Hoje, para teres ideia, 95% dos nossos residentes são paraenses. 

Dois residentes são empresas de fora, empresas de São Paulo que tem braço de P&D aqui 

no parque. Esse isolamento é uma coisa que acontece, e a capacidade disso de contribuir para 

nós melhorarmos ainda tem uma estrada para caminhar no sentido.  

Matheus: A última pergunta, Rodrigo. Na ótica de vocês qual é o maior diferencial como 

parque de ciência e tecnologia? 

Rodrigo: Acho que podemos responder de duas maneiras: o fato de sermos um parque de 

ciência e tecnologia, e o fato de sermos um parque na Amazônia. O primeiro ponto, o fato 

de sermos um parque de ciência e tecnologia, nós conseguimos fornecer agilidade para as 

empresas, para atender o mercado num tempo em que as empresas precisam. As outras 

instituições, as outras ICT’s que estão aqui, eu acho que isso é meio comum, principalmente 

as ICT’s públicas, elas têm muita dificuldade em atender o mercado num tempo célere. Do 

ponto de vista da questão de um parque na Amazônia, nós temos toda a interface que nós 

temos com a nossa biodiversidade. Uma das linhas importantes aqui do PCT Guamá é na 

área de biotecnologia, nós temos um bom conjunto de empresas e laboratórios nessa área. 

Eu acho que tem tudo a ver com a ideia de uma exploração racional da floresta, de reconhecer 

a floresta em pé como elemento econômico ativo mais importante do que a floresta 

derrubada. De alguma maneira conter o avanço da fronteira agrícola que aqui no Pará é muito 

forte. São aspectos importantes. Ciência e tecnologia é fundamental, principalmente quando 

falamos delas voltadas para empreendedorismo inovador aqui na Amazônia. Acho um 
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elemento muito importante para nós combatermos o desmatamento. 
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ANEXO B: Transcrição Entrevista Inovaparq 

 

Matheus: A primeira pergunta é quais são os serviços que vocês prestam aí no parque? 

Marcelo:  O nosso parque está dividido em duas gamas de serviços, uma mais estrutural e 

outra mais de conexão com ambientes externo e entre as próprias empresas do parque. Nossa 

gama de serviços você pode acessar através do nosso site www.inovaparq.com.br. Em suma 

temos os serviços mais de estrutura, como sala de coworking, salas para locação e também 

temos a disponibilidade de laboratórios onde as empresas possam desenvolver seus projeto 

inovadores e que agregam valor ao seus serviços. Também oferecemos um serviço de 

incubação, onde as pessoas vêm com uma ideia de negócio e se instalam no parque onde 

podem contar com uma infraestrutura  Aí temos uma série de outros serviços que visam 

auxiliar as empresas instaladas como trazer capacitação para as empresas que estão aqui 

dentro tornando assim mais competitivas no mercado. Também auxiliamos na captação de 

fundos para essas empresas, trazendo investidores para dentro do parque, fazendo com que 

essas empresas sejam vistas. 

Matheus:  Hoje há algum serviço que vocês pretendem implantar no futuro? Por quê? 

Marcelo: Não temos nenhum serviço para implantação no futuro, o que temos em 

planejamento é aperfeiçoar os serviços que disponibilizamos para as empresas, tornar esses 

serviços mais intensos e mais próximos as empresas instaladas dentro do parque. A questão 

de promoção das empresas é algo que queremos dar mais intensidade como uma forma de 

atrair mais empresas para o parque e também de divulgar os trabalho que estão sendo 

realizados dentro do parque. Então, a ideia é trazer mais intensidade na nosso portfólio de 

serviços de maneira que as empresas sejam beneficiadas o máximo dos serviços 

disponibilizados dentro do parque. 

Matheus: Perfeito, Hoje dentre os serviços que vocês prestam no parque, qual é o de maior 

importância para vocês e por quê? 

Marcelo:  Acredito que o serviço de aproximação entre as empresa seja essencial na nossa 

estrutura. Fazer esse meio de campo com o ambiente externo e até mesmo entre as próprias 

empresas é fundamental para o crescimento do parque e dar empresas que estão aqui dentro. 

Auxiliando as empresas nas necessidade que surgem no dia a dia, como por exemplo 

laboratórios, algum tipo de assessoria, na verdade não se caracteriza como um serviço mas 

sim uma consultoria quando a empresa precisa de algo e vem até nós com essas necessidades. 

http://www.inovaparq.com.br/


60 

 

 

Matheus:  Perfeito, Hoje o quão importante são as premiações que o parque pode receber? 

Por exemplo as premiações da Anprotec? 

Marcelo: Esse tipo de reconhecimento é extremamente importante para trazer visibilidade 

ao parque, fazendo com que as pessoas olhem o trabalho que está sendo feito e 

principalmente para validar as ações que a gestão do parque toma. Nosso intuito como 

parque não ir em busca de prêmios e nossa gestão não é focada nisso, porém entendemos a 

importância e o peso que esse tipo de premiações podem trazer para o parque. 

Matheus: Ultima pergunta, Na ótica de vocês qual seria o maior diferencial do parque de 

vocês? 

Marcelo: O nosso parque é um parque muito novo frente a outros ambientes de inovação 

mas acredito que nossa principal força seja estar localizado geograficamente em uma área 

onde temos grandes empresas. Assim as startups ou empresas de tecnologia podem crescer 

em função de estarem perto de grandes empresas e essas empresas possam usufruir desses 

produto de alta tecnologia que essas empresas trazem para o mercado. Acredito que uma 

interação entre esses agentes localizados aqui em Joinville são o maior diferencial, sendo 

assim a região que estamos muito forte economicamente. 
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ANEXO C: Transcrição Entrevista Feevale Techpark  

 

Matheus: Quais os serviços vocês prestam hoje no Feevale Techpark? 

Gustavo: A pergunta é serviço para as empresas? 

Matheus: Isso mesmo. 

Gustavo: Hoje nós temos no Feevale Techpark duas atividades. Uma que nós chamamos de 

assessoria que é um atendimento mais específico em alguma área. E aí nós temos cinco áreas 

que têm essa assessoria, que é o empreendedor, a parte de capital, mercado, tecnologia e 

gestão. Em cada uma dessas cinco áreas nós temos um professor que presta o atendimento 

as empresas, e a intensidade desse atendimento muda conforme a categoria que a empresa 

está. Se ela é incubada ela recebe mais intensidade. Se ela é pré-incubada ainda mais. E se ela 

é residente nem tanto, mas ela tem esse suporte.  

E nós temos também três mentores que a ideia é que o mentor tenha uma visão como 

assessor, ele trabalha por área específica, ele é especialista na área dele, o mentor tem uma 

visão mais holística, então a ideia do mentor, principalmente no processo de incubação, ele 

fazer o acompanhamento de como está evoluindo. Hoje o nosso processo de incubação dura 

dois anos, e a cada três meses pelo menos a empresa conversa com o mentor, que usa uma 

ferramenta de apoio, para mensurar o quanto aquela empresa está evoluindo dentro daquilo 

que tinha sido planejado. É uma visão de todos os eixos, uma visão mais ampla.  

Fora disso dependendo muito da expertise da empresa que nós temos cinco áreas prioritárias 

aqui: indústria criativa, TI, materiais e nanotecnologia, saúde e biotecnologia, energias 

renováveis. Dentro dessas áreas ele pode também ter a necessidade de usar algum 

laboratório, estrutura de pesquisa, que nós oferecemos em parceria com a Universidade 

também. Esses serviços de mentoria e assessoria são o básico para todo mundo. E 

dependendo do tipo de negócio que a empresa tem, ela pode utilizar laboratórios ou até 

desenvolver projeto de pesquisa junto com a Universidade.  

Matheus: Tem algum serviço que vocês pretendem implantar no futuro?  

Gustavo: Sim. Na verdade, nós estamos trabalhando bastante nisso agora. Nós temos um 

grupo de investidores que é específico aqui do Feevale Techpark. E nesse grupo nós 

misturamos um pouco desse acompanhamento que nós fazemos na mentoria, que eu te 

comentei, com aceleração. Para esse grupo nós customizamos, aprendemos com o acelerador 

com a Ventiur que é nossa parceira. Nós estamos pensando em criar uma espécie de 

programa de aceleração, hoje ele roda só para quem recebeu investimento, mas nós 
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queríamos ofertá-lo como produto. É um pouco diferente, é uma incubação mais intensa. E 

nós estamos desenhando isso agora.  

Matheus: Dentro dos serviços que vocês prestam aí na Feevale Techpark, quais seriam ou 

qual é o serviço de maior importância para gestão de vocês?  

Gustavo: Para a nossa gestão eu te diria que é o monitoramento das empresas incubadas. 

Porque é aí que nós conseguimos ver a evolução dessas empresas, apesar das empresas 

residentes também terem acompanhamento quando quiserem ou elas solicitam. Mas na 

incubação é que nós conseguimos ver o quanto nós somos efetivos, vamos dizer uma 

empresa que está aqui dentro o que ela tem de diferente de uma empresa que está fora. 

Quando nós conseguimos acompanhar a evolução deles e notar que eles realmente estão 

corrigindo o rumo em função das nossas orientações, eu acho que é o que responde essa 

pergunta para nós. Eu te diria que o processo de monitoramento é o mais importante.  

Matheus: O quão é importante as premiações que o parque pode receber. Por exemplo, as 

premiações que a Anprotec dá. Quanto isso é importante para o parque em si? 

Gustavo: Eu acho que é importante porque sempre as premiações, especialmente no caso 

da Anprotec, elas estão ligadas as boas práticas. Nós acabamos de receber o certificado do 

Cerne, por exemplo. Significa que nós temos um padrão nas nossas atividades e que nós 

estamos buscando fazer melhorias. Apesar do Cerne não dizer o como tem que ser feito, ele 

diz o que tu tens que abordar. Nós sabemos que estamos cuidando de todos os itens 

importantes conforme a literatura, experiências globais, e isso nos dá uma certa segurança. 

Quando eu ganho uma premiação, uma certificação, significa que eu estou adotando um 

modelo que funciona em vários outros lugares, por mais que nós sempre usemos o nosso 

tempero, digamos assim, nós sabemos que aquilo ali é o que está mais em voga no que está 

sendo estudado sobre o tema atualmente.  

Matheus: A última pergunta, Gustavo. Na ótica de vocês qual é o maior diferencial da 

Feevale Techpark? 

Gustavo: É bem subjetivo. Eu conhecia antes de vir para cá outros ambientes, 

principalmente os vizinhos Tecnosinos, Tecnopuc, nós comentamos internamente. Eu acho 

que o nosso diferencial é muito o acolhimento. A Feevale tem uma característica, e ela acabou 

pegando no parque, nas pessoas da equipe, que é uma cultura de realmente abraçar o 

empreendedor. Por exemplo, fazer esse monitoramento que nós sabemos que em muitos 

lugares não é constante, encaminhar realmente o que ele solicita. Nós também não temos 

padrão, por exemplo, para desenvolver projeto de pesquisa, nós podemos customizá-lo 
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completamente. Então isso começa a ser percebido pelo mercado, pelo menos é o que nós 

escutamos das empresas: “eu escolhi vir para o Techpark porque eu sei que vocês são 

flexíveis, estão sempre do lado da empresa”. É uma proximidade com a empresa, eu acho 

que esse é o principal diferencial. 
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ANEXO D: Transcrição Entrevista PCT UFRJ 

 

Matheus: Então, quais os serviços que vocês prestam no parque hoje em dia? 

Leonardo: Cara, o acesso a carteira de serviços completas você pode ter no nosso site, mas, 

resumindo, a gente tem um conjunto de serviços relativos à infraestrutura do parque. Então, 

o parque tecnológico UFRJ é um projeto que pertence a universidade, então a gente não tem 

personalidade jurídica própria. O parque é um projeto da UFRJ que é gerido pela “Fundação 

Copitec”, que é a fundação de apoio a UFRJ.  

Então, quando as empresas entram no parque tecnológico passam a ter acesso a uma série 

de serviços, como por exemplo: segurança 24 horas, todo o serviço urbano (sistema de 

interno de TV, jardinagem, limpeza, iluminação pública e todos os serviços tipicamente 

comuns em condomínios). Para cada serviço que é oferecido, um SLA (nível de serviço) 

combinado e em termos de qualidade. Então, tem esse pacote de serviços desse tipo, tem os 

serviços principais de um parque tecnológico como o nosso, que é voltado para aprender e 

o parque só recebe empresas que desenvolvem pesquisas, desenvolvimentos e esse tipo de 

serviço é relativo a formação de network.  

A gente auxilia as empresas a encontrarem parceiros na universidade e auxiliamos as 

empresas a interagirem com todo o economicista ou sistema nacional de inovação. Seja as 

agências de fomento, governos federais, municipais e federais, então tem um nível de serviço 

mais ligado a relacionamento. Esses são os principais. 

Algum serviço que vocês pretendem implantar agora no futuro e por quê? 

Cara, a resposta é “Sim e os serviços que a gente entende que tem que passar a prestar com 

mais intensidade, são os serviços ligados a conveniência ou os serviços ligados a vida no 

parque”. 

Você sabe que um ambiente de inovação só acontece realmente quando, de fato, é um 

ambiente que permite o encontro de diferentes pessoas e a permanência também de 

diferentes pessoas no mesmo ambiente, ou seja, o espaço deve ser inspirador, criativo, 

interessante e um espaço que motive as pessoas a trocarem ideias. Então, nesse sentido a 

gente tem pensado em como ofertar serviços como: restaurantes.  

A gente já tem algumas opções, mas a gente quer diversificar nesse sentido, os serviços de 

alimentos e serviços ligados a saúde e bem-estar, como academias, serviços de conveniência 

e pequenos espaços para que as pessoas possam ter a acessos a uma drogaria, salão de beleza 

e relaxamento. Esse tipo de coisa que a gente espera no futuro modelar uma operação para 
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oferecer. 

Matheus: Hoje dentre os serviços que vocês prestam: qual ou quais os serviços que são de 

maior importância para a gestão de vocês? 

Leonardo: Cara, olhando pelo ponto de vista da finalidade do parque, o serviço principal 

que a gente presta é esse serviço de relacionamento ou, como a gente chama aqui, um serviço 

de articulação. Esse é o serviço principal, porque é o que permite a criação de canais entre as 

empresas e a universidade. Todas as empresas que estão no parque tecnológico se 

comprometem formalmente a cooperar com a UFRJ, seja fazendo projetos de P&D ou seja 

fazendo outros projetos, como: patrocínios em eventos, projetos de extensão. 

Esse é o serviço, que eu diria ser o principal e é claro que os serviços da gestão imobiliária e 

do espaço também são fundamentais, porque sem eles as empresas não conseguiriam operar. 

Estou me referindo a um serviço confiável de energia elétrica, acesso a infraestrutura de 

conectividade, segurança, iluminação e serviços de gestão urbana. Do ponto de vista prático, 

esses são os fundamentais, porém do ponto de vista conceitual o principal serviço seria esse 

de articulação. 

Matheus: Hoje, Leonardo, o quão importante é as premiações que o parque pode receber, 

por exemplo, as premiações da Anprotec. O quão é importante para a gestão de vocês? 

Leonardo: Cara, isso não é fundamental e não faz parte da nossa estratégia de imagem, não 

buscamos participar desses prêmios. Mas, a gente entende que eles cumprem um papel 

importante, então, por exemplo, em 2013 a gente aplicou ao concurso da Anprotec para 

melhor parque e ganhamos como o melhor parque do Brasil em 2013, recentemente, na 

verdade, esse mês a gente aplicou um dos nossos projetos aqui do parque tecnológico, que é 

o projeto que a gente desenvolve com a escola de belas artes da UFRJ, projeto que se chama 

galeria de curto-circuito de arte pública, a ideia desse projeto é mostrar o parque tecnológico 

em uma galeria de arte contemporânea e ligado muito também ao conceito de levinan..  

Então, a gente criou esse projeto e inscreveu no programa spar solucton da Iasp (Associação 

tecnológica de parques tecnológicos de inovação), o nosso projeto foi selecionado entre os 

10 selecionados no mundo e o nosso projeto foi um deles, nós ganhamos essa etapa e a 

votação final será em setembro na França. Para você ver que a gente tem apostado muito 

nesses serviços de ambientação e serviços ligados a humanização do parque, então, 

respondendo a sua questão, as premiações, a gente entende a importância delas para a 

imagem do parque, mas não figuram como uma estratégia central nossa não. 

Matheus: Última pergunta para nós terminarmos, Leonardo, na ótica de vocês qual seria o 
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maior diferencial do parque de vocês? 

Leonardo: Cara, eu te diria assim, comparativamente com os outros parques no Brasil, o 

nosso diferencial é uma ligação muito sólida com a universidade, com a UFRJ, no caso. O 

nosso projeto pertence UFRJ e essa forte ligação com a universidade nos permite ter 

excelentes resultados no que se refere aos projetados de cooperação universidade/empresa. 

A gente tem conseguido, de fato, gerar a oportunidades de novos projetos inovadores.  

Então, para você ter ideia, já foram investidos mais de R$ 250 milhões só em projetos de 

cooperados de 2010 para cá, esse é um número muito expressivo comparando com a verba 

disponível para investimento em projetos de projetos P&D e de cooperação desse tipo, 

quando a gente olha para o sistema como um todo. 

Só de ter isso significa uma nova fonte de recursos e de oportunidades para universidade, 

esse resultado para a gente é muito importante e, bem, isso só acontece devido a nossa 

estratégia de posicionamento e atração de empresas ser uma estratégia baseada, de fato, em 

empresas com potencial alto de inovação.  

Então, para você ter ideia também e para ilustrar, ligado ao parque tecnológico da UFRJ, a 

gente tem a incubadora de empresas, a gente diz que essa incubadora faz parte dos nossos 

ambientes de inovação e essa incubadora, se você pega na história dela, a maioria absoluta 

de empresas de startups geradas foram startups oriundas dos laboratórios, ou seja, spin offs 

do laboratório da UFRJ.  

Então, essas empresas, de fato, estão fazendo inovação e isso dá para essas empresas muitas 

oportunidades, muitas alternativas para seguir sendo empresas inovadoras e muitas dessas 

empresas que são criadas nas incubadoras, quando terminam o tempo delas na incubadora, 

vem para o parque tecnológico e isso representa uma espécie de um ciclo. 

Ideias são transformadas em empresas, empresas que são incubadas e fortalecidas na 

incubadora, empresas fortalecidas que saem da incubadora e vêm para o parque tecnológico, 

portanto, se mantendo nesse contexto de inovação da UFRJ, ou seja, mesmo quando crescem 

tem uma tendência de continuar tendo ligação com a universidade. 

Isso, no final das contas, faz parte da missão do parque tecnológico que é criar esse ambiente 

de conexões entre a universidade e as empresas. 
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ANEXO E: Transcrição Entrevista Tecnopuc 
 

Matheus: Então, a primeira pergunta: quais os serviços que vocês prestam aí no Tecnopuc? 

Flávia: Bom, em termos de serviço a gente pode pensar em algumas abordagens. A gente 

tem um portfólio completo que tá associado aos serviços da universidade, então eu vou fazer 

uma contextualização inicial já que tu mencionaste outros parques, a gente tem um modelo 

de operação que é um vínculo objetivo com a universidade. Diferente do Tecnosinos, eu 

conheço bem o modelo do Tecnosinos e do Porto Digital que tem uma governança mista, o 

Tecnopuc pertence à própria Puc. Então os serviços estão muito associados ao que a própria 

Puc oferece. Então a gente tem laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de diversas 

naturezas, aí abrangendo as seis escolas que a universidade tem. A gente também tem, o que 

a gente chama de Projeto de Serviços Especializados, daí entra aí uma lógica de prestação de 

serviços de forma mais objetiva. Daí a gente vai desde prototipagem no laboratório de 

criatividade, que é o nosso Crialab. Passa por prototipagem de média fidelidade numa área, 

num espaço maker. A gente vai para a prototipagem profissional daí e prototipagem objetiva 

por meio do Ideia. E tem outros em torno de setenta laboratórios que também oferecem 

serviços de tecnologia especializada. Em paralelo a isso, também a gente tem, que daria para 

enquadrar dentro da lógica de serviços, eu não sei exatamente qual a categorização que tu ta 

utilizando, mas o Programa de Desenvolvimento de Startups. Aqui ele também é 

caracterizado dentro de uma lógica de apoio ao desenvolvimento de novos empreendedores, 

numa lógica de serviço né.  

Matheus: E quais, hoje, os serviços que vocês têm para as empresas residentes? Sejam elas 

incubadas ou não incubadas? 

Flávia: Certo. É mais ou menos dentro dessa lógica que eu já te comentava. As empresas 

residentes elas têm um valor diferenciado nesse portfolio regular né. Alguns deles, por 

exemplo o Fablab, que fica dentro das nossas instalações, tem um custo também subsidiado. 

Ele entra com um valor bastante diferenciado para quem está instalado aqui. E depois 

também tem, não sei, isso não é um serviço de portfólio mas é o que caracteriza a nossa 

atuação com as empresas que é toda uma lógica de um portfólio de eventos que as empresas 

daqui são convidadas, tem a nossa Assessoria de Comunicação que coloca as empresas em 

evidencia na imprensa ou dentro de canais de comunicação interno também. A gente tem 

um programa de relacionamento interno entre as empresas. Não sei se na tua categorização 

isso entraria como serviço? 
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Matheus: Sim, entraria sim. 

Flávia: Uma lógica de apoio a internacionalização também. Então a gente tem firmado uma 

série de parcerias com outros parques tecnológicos ao redor do mundo, que a gente faz esse 

apoio e inserção em novos mercados para as empresas que estão aqui. Dentro da lógica de 

infra, espaços de uso compartilhado para as empresas que estão conosco. Isso também 

poderia ser uma lógica de serviço.  

Matheus: E tem algum serviço que vocês pretendem implantar no futuro e por que? 

Flávia: Um serviço que a gente procura implantar no futuro. Na verdade, o que a gente tem 

trabalhado agora e que tu vais ver que já está sendo comunicado é uma atuação bastante 

importante na área de saúde. Então, parte desta operação que eu, parte não, a gente está 

buscando dentro da nossa operação um foco bastante direcionado à interlocução com 

empreendedores e tecnologias na área de saúde. Se tu fizeres uma pesquisa rápida aí tu vai 

encontrar uma matéria que já saiu do lançamento do nosso Biohub que é um projeto do qual 

o Tecnopuc é parceiro, que unifica o Hospital São Lucas, da Puc, unifica a Escola de 

Medicina, a Escola de Negócios, Politécnica, o Inser, e também a gente entra com parceiros 

externos como a Euro Plus, por exemplo, que é uma aceleradora. Então, dentro desta lógica 

eu poderia caracterizar como, dentro dessa tua lógica de serviços né, que a gente estaria 

fazendo um atendimento especializado na área de saúde para o desenvolvimento de negócios 

nesse segmento/setor né.  

Matheus: Ah perfeito então. Hoje, dentro dos serviços que vocês prestam, quais ou qual é 

o serviço de maior importância para gestão de vocês? 

Flávia: Serviço interno para as nossas empresas parceiras, sem sombra de dúvidas o de 

relacionamento ele é um muito crítico e importante. Leia-se, relacionamento é um serviço de 

conexão, é manter a conexão entre os players ativa para identificação de oportunidades de 

novos negócios. 

Matheus: E por que hoje isso seria de extrema importância para a gestão de vocês? 

Flávia: É o que no nosso ponto de vista caracteriza ecossistema né. Quando a gente fala em 

não apenas ter empresas residentes, que foi uma terminologia que tu usaste, as empresas não 

simplesmente estão aqui. Elas estão mantendo um fluxo de informação e de diálogo 

constante tanto conosco como com os pares. E isso a gente entende que é o nosso grande 

propósito, a nossa grande razão de estar né, a conexão. 

Matheus: Sim, perfeito. Hoje, quão importante as premiações que o parque pode receber? 

Por exemplo, a premiação que a Anprotec dá.  
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Flávia: Ele tem uma característica de visibilidade e reconhecimento bastante importante né. 

A questão de colocar o ecossistema em evidência fortalece e permite a troca de boas práticas, 

eu diria. Uma premiação dessas, além de gerar visibilidade desperta momentos de interação 

como este que a gente está tendo agora. Coloca em visibilidade e nos permite aprender com 

outros exemplos. Então o fato de nos colocar em contato com outros ecossistemas, ok tem 

uma questão de visibilidade que nos torna conhecido, mas nos permite interagir com o outro 

e aprender cada vez mais né, evoluir o nosso modelo. Então um dos pontos altos é a 

possibilidade que a gente tem de evoluir a nossa própria organização.  

Matheus: Perfeito. Na ótica de vocês, da gestão do Tecnopuc, qual seria o maior diferencial 

do parque de vocês?  

Flávia: O maior diferencial? E daí eu teria que traçar um comparativo com os outros parques, 

é isso? 

Matheus: É, seria hoje um comparativo da tua vivência, que tu conheces outros parques que 

tu mesmo citaste, o Tecnosinos, enfim o Porto Digital. Hoje, qual seria o maior diferencial 

de vocês em vista dos outros parques aqui? 

Flávia: Eu não sei se daria para caracterizar como diferencial, mas tem algo que ele é muito 

nato aqui, da estrutura do Tecnopuc e que é muito importante, é um ponto que a gente preza 

muito é a interlocução com a nossa rede, com a nossa comunidade. Daí, quando a gente fala 

comunidade são as outras empresas, a própria Puc, as outras instituições que estão aqui 

conosco. Então para cada uma daquelas 170 organizações que tu identificas na listagem de 

organizações parceiras do parque, em algum nível elas tem projeto de interação conosco. 

Esse projeto de interação pode ser caracterizado por um projeto de pesquisa e 

desenvolvimento com os nossos pesquisadores, com os centros de pesquisa. Eles podem ser 

projetos de apoio ao desenvolvimento de novos empreendedores. Então para cada 

organização não se tem simplesmente um contrato de locação com ela, mas sim o principal 

laço é o laço de relacionamento que é algo que eu acabei falando inúmeras vezes ao longo 

das perguntas que tu trouxeste. Então, para cada empresa, para cada logo que tu vês no nosso 

site, a gente tem algum tipo de interação para além da ocupação da área física. Eu não sei se 

é um diferencial em relação aos demais, mas sim algo que a gente preza e prioriza muito né. 

Tem uma lógica de interação bastante intensa. 
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ANEXO F: Transcrição Entrevista Tecnosinos 

 

Matheus: Então, hoje quais são os serviços que vocês prestam aqui no Tecnosinos de uma 

forma geral? 

Susana: Eu acho que assim, primeiro nós temos na área de serviços duas grandes categorias 

assim. Uma que são aqueles serviços de grande envergadura que são essenciais para todas as 

empresas do parque. Um deles, por exemplo, diz respeito a gente atrair e captar talentos para 

o parque. Então, nós temos já um programa hoje, que tem 8 anos, chamado “Talentos 

Tecnosinos”, aonde nós trabalhamos em duas frentes. Primeiro é com cerca de 60 escolas 

de ensino médio, tentando fazer com que esses jovens venham até o parque. Então, eles vêm 

de forma estruturada em um calendário que a gente tem de ano. Conheçam o que é 

empreender num parque tecnológico, o que é ser um talento em uma empresa num parque 

tecnológico e qual a carreira que ele tem que seguir e daí a gente apresenta a carreira dentro 

da formação na Unisinos. Esse é um programa extremamente importante. É um serviço que 

a gente presta, porque o grande desafio dos parques tecnológicos são pessoas qualificadas. 

Normalmente nós temos vagas abertas de um lado, muitas vagas em aberto e o mundo inteiro 

passa por uma escassez de jovens nas engenharias. Então, esse é um programa que a gente 

tem direto e esse mesmo programa também nós aplicamos junto as disciplinas de 

empreendedorismo de inovação da própria universidade, onde a gente também aproxima o 

aluno da Unisinos ao parque. Então o primeiro grande programa que a gente tem de serviços 

de ordem geral assim, é esse.  

A gente também tem uma segunda área que é bem geral, que é a gente criar, vamos dizer 

assim, “grandes diferenciais competitivos do parque”. Então, dentro disso a gente tem um 

programa que é chamado Green Tech Park que é um programa que trata de uma forma de 

autoavaliação na área de sustentabilidade, onde o critério mínimo para todo mundo que está 

dentro do parque tecnológico, são os critérios da quatorze mil, tanto que mesmo uma startup 

nossa encubada tem anualmente que fazer um curso de gestão para entrar. Ela faz toda a 

questão de reaproveitamento, ela tem que fazer seleção de resíduos, então esse é um 

programa onde a gente também busca o engajamento de todas as empresas. Hoje a gente 

tem 80% das empresas com prática mais avançadas dentro do programa, a gente busca inserir 

isso como um diferencial competitivo. Até por que a gente sabe que especialmente nas nossas 

áreas, que são consideradas áreas limpas de produção, a gente tem a questão da 

sustentabilidade como um potencial atrativo, inclusive comercial e de marketing pelas 
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empresas, esse é um segundo grande serviço. 

O terceiro grande serviço que a gente tem é a questão da infraestrutura, então, nós temos 

toda uma lógica de pensar infraestrutura, essa lógica diz respeito desde a distribuição espacial 

do parque, então, dando preferência e prioridade a essa composição do verde, de uma 

ambiência bonita verde com a questão das instalações. Nas instalações a gente tem 

diferenciais bem importantes, por exemplo: o nossos parque tem rede redundante de energia 

elétrica, então isso é para empresas que trabalham 24 por 7, por exemplo, é extremamente 

relevante e é tudo com chave automática, então, pode até do outro lado da rua cair a energia, 

mas aqui dentro a gente conta até dez e voltou, porque entra da outra subestação, então, isso 

é muito relevante e faz com que a gente possa ter, por exemplo, alguns datacenters 

importantes aqui dentro ou por exemplo, a fábrica de semicondutores que nunca pode ter 

queda de energia. Então, as nossas infraestruturas também são bem diferenciadas, a gente 

tem desde as salas de startup, onde a gente tem um mobiliário mínimo e bem atualizado, a 

gente tem sala de reunião com todos os equipamentos que se precisa ter. Para desonerar 

também as empresas de terem salas com Datashow, smartboard, com computador, isso tudo 

a gente tem. Na infraestrutura, a gente tem os labs de prototipagem, que são estruturas bem 

importantes, onde a gente tem desde impressora 3D, laboratório fotográfico, laboratório de 

usabilidade na área de convergência digital, por exemplo. Então, infraestrutura é um tema 

bem relevante e fez com que o Tecnosinos também avançasse muito, a tal ponto de nós 

termos hoje dois prédios LEED Gold, certificação internacional de sustentabilidade, que é o 

prédio da SAP e o prédio novo: o Partec II.  

Então, infraestrutura é muito importante, especialmente para desonerar e também a 

infraestrutura de apoio no sentido de promover a articulação entre empresas. Então, a gente 

tem uma série de espaços para uso comum, desde sala de reuniões, a questão do refeitório 

ser perto, então, isso tudo acelera essa conversa entre todos.  

Na parte assim mais macro, são esses grandes diferenciais e depois a gente tem outros 

serviços que a gente presta. Por exemplo: o nosso sistema é certificado e é uma certificação 

nacional que existe entre parques e incubadoras chamada Cerne. O Cerne é uma certificação 

em que impõe uma série de procedimentos padrão e também dentro desses procedimentos 

padrões uma série de serviços que nós, ao mesmo que temos que prestar as empresas, a gente 

também precisa ter o monitoramento das empresas e o seu crescimento. Dentro disso, nós 

temos um calendário de eventos anual que estão dentro das áreas do Cerne, os 

empreendedores do parque têm acessos gratuito a cursos bem importantes. Por exemplo: 
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esse ano a gente já fez dois bem relevantes, um de design e um outro, agora, de gestão da 

inovação, que a gente acabou de terminar, onde a gente busca o que tem de melhor em temos 

de produto para poder ofertar isso de forma gratuita. 

Então, dentro do Cerne a gente também tem uma área importante que é a questão de acesso 

a mercado. Então, a gente o tempo inteiro através de uma série de mecanismos, desde levar 

as startups as exposições ou divulgar o produto dela dentro de algum evento, a gente busca 

esse serviço de ampliar mercado.  

Antes eu esqueci de citar, acho que tem um desses grandes macros serviços, que a gente tem 

um também que é bem importante que é a questão da internacionalização. Nós temos todo 

um programa de internacionalização do parque, tanto que nós temos aqui seis países 

instalados, então a gente tem o nosso mais antigo e tradicional, que é a SAP e está na terceira 

fase de inovação. Onde aqui dentro a gente tem um dos 3 centros de inovação mundo de 

SAP, então a gente tem todo um trabalho de internacionalização que tem duas vias:  

A primeira é posicionar internacionalmente o parque como um ambiente diferenciado, isso 

a gente faz muito e também contando com essas grandes empresas âncoras que são empresas 

de presenças mundiais, porque toda vez que tem uma Stefanini, por exemplo, falando da 

operação dela, ela está falando de nós. Em termos de América Latina, quando tem uma SAP 

falando em inovação no mundo, tu tens o parque Tecnosinos. Os indianos fazem BI para 

áreas importantes como financeiras e fazem a partir daqui, então, essa é uma estratégia de 

posicionamento nosso como foco de atração e ao mesmo tempo, a gente também tem um 

canal aberto de receber e enviar startups. A gente tem alguns parques no exterior que a gente 

tem colaboração para softlanding, onde a gente pode estimular a ida de empresas. A gente 

tem várias empresas pequenas nossas, que hoje estão no exterior e que foram a partir de 

mecanismos nossos, em Portugal mesmo tem uma empresa nossa lá hoje, a NetI tá lá e é 

uma empresa que nasceu aqui encubada, cresceu aqui dentro, hoje é uma empresa 

consolidada e tem uma perna em Portugal. Então, é bem interessante e isso dentro desses 

mecanismos nossos de estímulos de levar a empresa para fora, conhecer, se relacionar, então, 

isso é uma outra faceta bem importante desse serviço. Em um grande resumo é isso. 

Matheus: Então, hoje há algum serviço que vocês pretendem implantar no futuro e por quê? 

Susana: Nós estamos progressivamente aperfeiçoando algumas coisas. No nosso programa 

Talentos esse é o primeiro ano que a gente está fazendo duas perninhas adicionais ao 

Talentos. Uma que diz respeito a gênero; então a gente está fazendo uma perna do Talentos 

para inclusão de maior percentual de mulheres do parque e a outra perna no Talentos é de 
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inclusão para pessoas com necessidades especiais.  

Então, a gente está fazendo todo um esforço no sentido de buscar esses dois grupos, trazer 

para dentro do parque também para mostrar que a gente também tem oportunidade para 

essas pessoas; esse é um programa bem relevante para nós. Uma outra coisa também que a 

gente está dentro do mesmo escopo de criação de competência é que nós estamos 

progressivamente evoluindo na formação técnica de segundo grau, estamos discutindo de 

forma muito séria algum mecanismo para fazer formação técnica na área de TI aqui dentro 

do parque direto e não apenas graduação em diante, mas a gente ter também ou pós-técnico 

ou técnico nas nossas áreas de maior demanda. Então, isso deve estar acontecendo logo na 

sequência também. Um terceiro projeto que a gente tem e agora está no nosso Master Plan, 

o Tecnosinos tem um Master Plan de desenvolvimento e sabe onde quer chega nos próximos 

dez anos e um dos itens é aumentar o nosso número de startups. Então nós mexemos em 

toda a nossa lógica de incubação para que a gente consiga com uma excelente qualidade ter 

um processo seletivo e aumentar para 100 startups. Hoje nós temos 33 e nos últimos meses 

já começou a botar para dentro uma média de cinco novas a cada mês, bem qualitativas né, 

porque a gente sabe também que isso sempre por mais que a gente cuide por mais que a 

gente zele, ainda existe uma taxa de mortalidade presente, que a gente sabe que aqui no 

parque a nossa taxa, ela é bem menor, ela quase não existe; o que existe são fusões. Então, 

muitas vezes uma startup entra com um propósito e ao longo do primeiro ou segundo ano, 

ela se emparceira com uma outra e surge daí uma startup melhor. Então, esse é um 

movimento que a gente inclusive estimula, para que fiquem fortes. 

Um quarto projeto bem importante nosso é a nossa duplicação. Hoje nós não temos mais 

espaço no nosso parque, nós utilizamos hoje 27 hectares e nessa área nós não temos mais 

espaço para construções individuais. Então, nós estamos pleiteando junto com a nossa 

governança a duplicação do parque para uma área na frente do parque e são mais 53 hectares. 

Esse sim é um projeto de muita envergadura e que a gente acredita que potencialmente a 

gente deva até o final do ano estar com a área transferida para São Leopoldo que é uma área 

que pertence ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Essa área deve vir transferida 

com fim específico para uso do parque tecnológico.  

Então, isso deve dar uma nova frente, porque hoje o nosso parque é absolutamente 

especializado naquelas cinco áreas. Ele é absolutamente especializado e em algumas áreas 

você tem não só a parte soft mas tu tem o hard também. Então a gente tem uma fábrica de 

semicondutores, a gente tem uma fábrica que faz a partes de circuitos SMT, a gente tem uma 
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fábrica que faz componentes de eletroeletrônica avançados. Então para essa tipologia a gente 

não tem mais espaço, então, nós estamos buscando essa duplicação também objetivando o 

crescimento. Por hoje, a gente já teve empresas que nós perdemos em função de não ter 

espaço e a gente também não quer prejudicar o nosso modelo espacial porque ele também é 

um fator de atração. 

Matheus: Dentre os serviços que vocês prestam, quais ou qual seria o de maior importância 

para a gestão de vocês hoje?  

Susana: Na verdade, todos os nossos serviços têm relação com as empresas, pois a gente 

não faz nada que não seja para as empresas. Eu acho que o maior projeto de envergadura e 

de maior importância, inclusive para assegurar o futuro do parque tecnológico, é o projeto 

Talentos. Porque as nossas empresas, graças a Deus, a gente é por um lado uma ilha de 

excelência e o ideal seria que fosse mais espalhado em termos de Brasil, mas nós somos, sim, 

uma ilha de excelência e essa ilha de excelência, ela cresce a taxas muito diferenciadas do 

resto da economia brasileira.  

A nossa última pesquisa que a gente realizou faz uns três meses foi que as empresas cresceram 

ano passado em média 30%, tem uma expectativa de crescimento em torno de 25 e 30% para 

esse ano. Isso gera uma pressão imensa sobre recursos humanos, então, o nosso principal 

serviço, aquilo que define o tamanho do parque tecnológico é gente. Então a gente tem toda 

uma lógica e isso diz respeito a trabalhar muito bem o conteúdo das graduações dentro da 

Unisinos, isso diz respeito a atrair gente para os vestibulares, especialmente da politécnica. 

Então, é um grande círculo ali que também a universidade tem a condição de demonstrar, 

porque hoje especialmente o aluno que entra na Unisinos e na politécnica tem a sua 

empregabilidade garantida aqui no parque tecnológico. 

Uma outra área que também e antes eu esqueci de citar nos serviços é esse nosso 

interfaceamento entre as empresas do parque e os institutos de pesquisas da universidade e 

a área de formação de recursos da universidade. Então, hoje aqui no parque um dos grandes 

diferenciais do Tecnosinos é que nós temos para as nossas grandes áreas, a gente tem 

infraestrutura de apoio muito importante e são os institutos de tecnologia. Onde você tem 

os equipamentos de última geração, mestres e doutores, que estão lá para apoiar a 

desenvolver soluções para as empresas. Um grande exemplo, nós temos lá o instituto de 

semicondutores e questão de um mês nós lançamos um chip, o primeiro chip brasileiro para 

a Internet das Coisas, um produto global e é um dos dois chips Sigfox do mundo hoje, feito 

100% em cooperação com a nossa empresa de semicondutores e com o instituto de 
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semicondutores aqui da universidade. Então, esse diálogo é extremamente importante nesses 

institutos para a velocidade da empresa, há muito conhecimento, são pessoas absolutamente 

especializas para promover inovação tecnológica, que esse é o fim objetivo, vamos dizer 

assim, de todas as empresas do parque. 

Matheus: Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão de premiações: o quão 

importante são as premiações que o parque pode receber, por exemplo, as premiações da 

Anprotec? 

Susana: Nós perseguimos e a gente foi vencedor duas vezes, agora terminaram com o 

prêmio, infelizmente, mas o prêmio da Anprotec é extremamente importante, porque ele é 

uma referência. Você ser considerado um dos melhores parques tecnológicos do Brasil 

mostra que você criou um loccus diferente, que você tem uma consistência, que você tem 

uma qualidade de serviços lá e até porque não é simples você vencer, tem questões muito 

objetivas que são avaliadas e não são iniciativas pontuais, tu tem que demonstrar dentro do 

prêmio um tempo de execução, os seus resultados e os indicadores de sucesso. A premiação 

da Anprotec sempre para nós foi um requisito de referência de excelência, então toda vez 

que a gente trabalha na atração do investimento, uma das nossas primeiras lâminas tá que 

gente é vencedor de duas vezes do melhor parque tecnologia da Anprotec. 

Nós também temos mais uma premiação global, nós vencemos uma premiação global de 

melhor incubadora global. Isso foi lá entre 2009 e 2011, essa premiação se desativou e esse 

ano nós estamos concorrendo dentro da Associação Internacional de Parques e Incubadoras, 

que tem mais de 300 associados e nós já ficamos entre os 10 selecionados, o que para nós é 

uma honra e em uma categoria chamada “Inspiring solutions” que são aquelas grandes 

soluções que podem servir como exemplo para todos os parques né. E nós estamos 

concorrendo com o nosso programa “Talentos” e já é uma honra, é uma forma de premiação 

você estar entre os 10 melhores parque do mundo e pensando que a gente nasceu há 20 anos, 

em uma iniciativa muito pequena em São Leopoldo. 

Matheus: Última pergunta para a gente finalizar: na ótica de vocês da gestão do parque, qual 

seria o maior diferencial do parque hoje comparando com os outros parques que a gente 

tem? 

Susana: Eu acho que o nosso maior diferencial é um “mix” entre pequenas e grandes 

empresas e grandes empresas de classe global. Eu acho que essa é a nossa grande diferença, 

porque ao mesmo tempo que a gente tem uma startup que nasce com o seu propósito 

específico, a gente tem uma grande empresa global, tipo uma SAP, que pode em algum 
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momento se conectar a essa pequena, e essa pequena acaba nascendo dentro de um ambiente 

global. Então, é muito comum hoje as nossas pequenas empresas se emparceirarem com as 

grandes empresas na oferta de soluções diferenciadas. Isso traz um diálogo diferente, isso 

traz requisitos e padrões de produção diferentes, isso alinha com o mundo e o nosso maior 

diferencial é a gente poder dizer que a gente é essa grande mescla entre grandes e pequenos 

que cooperam para fazer inovação diferenciada de categoria mundial. 
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ANEXO G: Transcrição Entrevista PCT São José dos Campos 

 

Matheus: Então a primeira pergunta é quais os serviços que vocês prestam aí no parque? 

Paulo: Bom, o parque está organizado em diversos programas né. Eu posso te mandar uma 

apresentação institucional depois com a lista destes serviços, mas nós temos hoje, 

basicamente, oito grandes programas. Um deles é o que nós chamamos de Projetos 

Estratégicos. Esses projetos estratégicos incluem projetos em parceria com universidades, a 

aproximação das universidades com as empresas, captação de recursos de fomento, apoio na 

gestão de projetos, proteção de propriedade intelectual e diversas outras coisas, de maneira 

a promover a interação entre as empresas e as instituições de ensino e pesquisa que estão 

aqui no parque. Um outro programa, que é o que nós chamamos de Programa de 

Internacionalização que é tanto a promoção de atividades exportadoras, levar as empresas 

que estão aqui instaladas ou associadas, de alguma maneira ao Parque Tecnológico a buscar 

mercado externo. Seja através da exportação direta ou através de parceiros e fazer o caminho 

inverso o que nós chamamos de softlanding e a promoção de parcerias para vinda ou 

exportação direta de produtos e serviços de empresas do exterior, e eventualmente até a 

instalação dessas empresas aqui no ambiente do parque. Tem uma outra atividade, pela qual 

eu sou responsável que é o desenvolvimento de novos negócios que visa a implementação 

do modelo desenvolvido aqui no parque tecnológico e em outros ambientes de inovação, ou 

seja, são serviços de consultoria, eventualmente até suporte na implementação de outros 

parques tecnológicos. Nós temos também dois arranjos produtivos locais, um é o cluster 

aeroespacial e defesa que tem mais de cem empresas associadas. Essas empresas associadas, 

elas podem estar ou não instaladas dentro do parque, mas são empresas com uma vocação 

para atendimento do setor aeroespacial. O mesmo acontece com empresas de tecnologia de 

informação e comunicação, nós temos um outro APL. Nesses dois arranjos produtivos, há 

promoção e interação entre as empresas, promovemos a cadeia produtiva de uma maneira 

local para qualificação e certificação dessas empresas em diversos requisitos, nas indústrias, 

vamos dizer indústrias líder, indústrias chaves que pertencem dessa associação como no caso 

da Thysenn, da Embraer, no caso de outras empresas grandes que nos dão parâmetros para 

o fortalecimento da cadeia produtiva. Temos também, junto com esses dois arranjos 

produtivos locais temos um escritório de negócios que são empresas prestadoras de serviços 

que não necessariamente estão veiculadas à vocação do parque, mas que prestam serviços de 

consultoria ou apoio operacional para essas empresas APLs e empresas residentes. Então 
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são algumas instituições de treinamento, laboratórios privados, empresas de apoio jurídico, 

de RH e outros serviços, empresas contábeis, de contabilidade fiscal e coisas assim que dão 

apoio a operação dessas empresas dos APLs. Além disso, nós temos alguns laboratórios 

compartilhados. Temos uma rede de laboratórios que prestam serviços às atividades de 

desenvolvimento de produto e de certificação de produtos, e nós fazemos, nesses quatro 

laboratórios a gente faz ensaios para essas empresas em conjunto ou não com as 

universidades e também se esses laboratórios não possuem os recursos necessários, ou 

demandados pelas empresas a gente tem uma rede de laboratórios que a gente é capaz de 

disponibilizar e colocar as empresas em contato para que elas contratem os serviços desses 

outros laboratórios. Temos uma incubadora de negócios, que vai desde o workshop até a 

qualificação da empresa como startup até o início da operação nesse processo todo a gente 

promove uma série de atividades, de treinamento e capacitação das empresas incubadas e 

startups. Essas empresas, uma vez qualificadas, elas podem ser residentes aqui no parque, 

então nós temos espaço para que as empresas façam um processo de amadurecimento e 

aceleração do seu crescimento também com suporte e temos empresas âncoras que são 

residentes aqui no parque e que podem eventualmente ser clientes dessas startups ou podem 

complementar a atuação dessas startups ou apontar direcionamentos para a startup através 

dessas funções. São 145 empresas que atuam no parque, aeroespacial e quarenta e poucas do 

escritório de negócios. São mais de 300 empresas orbitando no entorno do parque 

tecnológico e interagindo em um todo. Além disso, a gente tem aqui universidades instaladas 

ao redor. Nós temos a Unifesp, a Fatec e a Unesp que estão instaladas aqui no em torno do 

parque e temos a Fundação Getúlio Vargas e outras instituições, a Univesp por exemplo que 

tem operações aqui no parque, tanto na graduação quanto na pós-graduação.  

Matheus: E hoje, há algum serviço que vocês pretendem implantar no futuro e por que? 

Paulo: Olha, a gente pretende aumentar a intensidade de prestação. Eu acho que a gente 

cobre uma gama bastante ampla, mas a gente pretende aumentar a intensidade tanto da parte 

de exportação quanto da parte de co-working que é a porta de entrada do processo de 

inovação e de empreendedorismo e pretendemos aumentar a intensidade das atividades de 

softlanding e dos APLs. Ou seja, fazer esses arranjos produtivos locais crescerem e serem 

cada vez mais representativos e criar meios para que essas empresas atuem de forma global 

tanto na exportação quanto na atração de investimentos e complementem as suas áreas de 

atuação, tanto no Brasil quanto no exterior.  

Matheus: E dentro dos serviços que vocês prestam quais ou qual serviço é de maior 
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importância para a gestão de vocês e por que?   

Paulo: Eu acho que tudo que está ligado aos programas de incubação, de startups e de 

promoção das empresas residentes, esse é o grande programa que eu vejo que nós gastamos 

um bocado de energia com isso. Nós somos 145 empresas residentes e temos alguma coisa 

perto de 70 empresas que são pequenas e médias, ou startups que interagem nas diversas 

cadeias produtivas que eu te falei. Então, hoje o que a gente mais investe em termos de 

energia da Associação Parque Tecnológico é a promoção dessas empresas e o fortalecimento 

dessas empresas. 

Matheus: Perfeito, e hoje o quão importante são as premiações que o parque pode receber, 

por exemplo a premiação da Anprotec? 

Paulo: Eu acho que é uma maneira de apontar o sucesso do parque em relação às outras 

instituições, promover o nome, a marca e os serviços que a gente presta e promover uma 

possibilidade de chamar a atenção para as outras instituições relacionadas aos diversos 

sistemas de inovação e empreendedorismo, chamar atenção para as metodologias, para as 

experiências e para os resultados que o parque vem obtendo. Então eu acho que essas 

premiações, ou sempre que o parque é citado em publicações dão notoriedade e 

reconhecimento aquilo que a gente faz e nos permite alavancar junto ao poder público uma 

quantidade maior de recursos. O poder público eu estou dizendo as diversas esferas né, tanto 

na municipal, estadual e federal e nas diversas autarquias de promoção ao empreendedorismo 

e inovação tecnológica. O reconhecimento da atuação do parque por estas instituições é 

relevante, permite que a gente atue de uma forma mais representativa e essas premiações e 

esses reconhecimentos reforçam esse papel. Essa é a visibilidade que nós gostamos de ter.  

Matheus: Perfeito, e na ótica de vocês qual o maior diferencial do parque de vocês, frente 

aos outros ecossistemas que a gente conhece? 

Paulo: Eu acho que no Brasil, a gente ainda tem um sistema de parques tecnológicos pouco 

maduros. A gente olha as instituições tem 20 anos, 15 anos, isso é pouco tempo. O parque 

tecnológico tem 13, 14 anos de existência, o de São José dos Campos né. E o que a gente 

nota é um excesso de iniciativas sem uma preparação prévia, sem que se construa um 

arcabouço, misturando os agentes, fazendo interagir os agentes que tem interesse e que 

podem contribuir para o parque né, o Poder Público, a Indústria, as Universidades e a 

sociedade civil organizada, fazendo a quadrupla hélice. Eu acho que o diferencial do Parque 

Tecnológico de São José dos Campos é primeiro: nós fazemos essa quádrupla hélice interagir 

e girar, criando um ambiente sinérgico para que isso ocorra e você não vê isso em todos os 
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outros parques e a principal característica que eu vejo, além da dimensão do parque 

tecnológico é a capacidade, ou a representatividade que nós temos e os resultados na atuação 

junto ao setor industrial. Diferentemente dos outros parques de sucesso, nós temos uma 

atuação no setor industrial bastante diferenciada dos demais e o parque hoje tem mais de 

duas mil pessoas trabalhando aqui nas empresas residentes. Nós temos mais de seis mil 

pessoas que circulam por dia, todos os dias, no parque tecnológico. Conseguimos atrair 

quatro universidades públicas para o entorno do parque na qual estudam mais de cinco mil 

de estudantes, são mais ou menos mil vagas de ensino público e gratuito de alta qualidade 

todo o ano, então eu acho que esse é o diferencial do parque. É conseguir que os quatro 

elementos que compõem os ambientes de empreendedorismo e inovação, fazer essas quatro 

instâncias interagirem. O parque nesses 14, 13 anos de existência captou e promoveu 

investimentos na ordem de 2.7 bilhões de reais sendo que só 600 milhões de reais são do 

setor público. Ou seja, um grau de alavancagem bastante grande com um nível de 

investimento bastante elevado. Eu vou te mandar depois o nosso relatório de atividades dos 

últimos dois anos, esses números estão todos lá. Então eu acho que o parque atingiu e é 

reconhecido hoje como o parque que melhor atua com as empresas, tanto as residentes 

quanto empresas associadas ou empresas âncoras. O ambiente do Vale do Paraíba é propício 

para isso então nós soubemos também tirar vantagem de estarmos em um ambiente não só 

de inovação tecnológica e de empreendedorismo, mas num ambiente industrial tradicional 

do país. 
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ANEXO H: Transcrição Entrevista Unicamp Inova 

 

Matheus: Hoje quais os serviços que vocês prestam aí no parque? 

Mariana: Olha, hoje, vamos dizer assim o nosso parque é muito mais um espaço físico né, 

então o que a gente tem é a questão da locação né, do espaço. Dentro disso o que está 

previsto é a questão de internet, as questões de infraestrutura do prédio, limpeza de área 

comum, internet, questões de segurança, isso para a parte física. E a outra questão diz respeito 

mais a conexão com a própria universidade. Então como o parque é gerido pela agencia de 

inovação aqui nós temos uma área de pesquisas, de parcerias que é quem faz a conexão dessas 

empresas com os pesquisadores aqui da universidade, professores e tal para estabelecer 

alguma pesquisa conjunta. O que acontece é que o nosso parque, a gente tem dois editais. 

Um edital para laboratório de empresas, laboratório de P&D de empresas e um edital para 

startup. Então quem entra nesse edital de laboratório P&D para empresas tem que ter pelo 

menos um convênio de pesquisa com a universidade, porque é o que justifica estar aqui 

dentro e não em um distrito industrial ou numa outra área comercial aí em algum outro lugar 

da cidade. Até respondendo aí já a sua última pergunta: “Na óptica de vocês, qual o maior 

diferencial do parque de vocês”, eu acho que é exatamente isso. É ser um parque científico 

e tecnológico dentro de uma universidade, onde você tem acesso e proximidade a pesquisa 

de ponta, a alunos do mais alto nível, a pesquisa de fato, de ponta né. Só para você ter uma 

ideia, a Samsung, por exemplo, ela pesquisa coisas aqui que não é para colocar no mercado 

daqui um ou dois anos, são coisas que a Samsung está vendo para daqui cinco, dez anos, quer 

dizer, é pesquisa mesmo, né. Então eu acho que esse é o principal diferencial. Daí, voltando 

a questão dos serviços, fora a parte de infraestrutura, o que a gente faz é essa conexão então, 

das empresas com os pesquisadores aqui dentro da universidade para que a gente possa 

estabelecer esse convênio de pesquisa, né. Se no final desse convênio surgir uma patente 

conjunta, a gente faz também toda a gestão dessa patente né. Então sendo protegida e 

desenvolvida junto à universidade a gente faz a proteção, a gestão dessa patente aqui né. 

Tudo isso com minutas de convênio, já pré-estabelecidas e tudo mais. A gente faz eventos, 

tanto as empresas têm a possibilidade, e aqui eu estou incluindo também, as incubadoras tem 

um edital separado né, mas as empresas da incubadora também fazem parte do parque. Então 

a gente tem uma série de eventos, que a gente facilita, por exemplo, a participação dessas 

empresas nesses eventos, divulgação dessas empresas na mídia também. Então na hora que 

a empresa fala: ah, olha, eu estou desenvolvendo uma pesquisa na área tal e eu queria divulgar 
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isso, então a gente faz matéria. Ás vezes, a gente consegue colocar em revistas, em jornais. A 

gente já colocou incubados no Valor Econômico, na Folha de São Paulo. Então eu diria que 

é isso, essa questão da infra, serviços aí de apoio a proteção e licenciamento de tecnologias, 

pré-estabelecimento de contratos de parcerias e apoio de mídia, uma visibilidade na mídia. 

Matheus: Perfeito, e hoje há algum serviço que vocês pretendem implantar no futuro e por 

que? 

Mariana: Olha, não seria bem um serviço, mas o nosso plano é tornar a área do parque uma 

área de convivência mais efetiva. Nosso parque, apesar de estar em operação, ele tem ainda 

muito a ser implantado, principalmente em termos de estrutura física. Então espaços de 

convivências como cafés, restaurantes, locais para um bate papo. Eu não sei se isso é bem 

um serviço, mas é algo que hoje não está muito bem estabelecido, mas que a gente quer ter 

isso mais organizado porque a gente quer que essas empresas consigam interagir de uma 

forma mais efetiva e mais agradável também. De agora, eu penso que é isso que a gente quer 

melhorar né. 

Matheus: E hoje, dentro dos serviços que vocês prestam aí no parque, quais ou qual serviço 

é de maior importância para vocês e por que? 

Mariana: Importância em que sentido? Você diz o que dá mais trabalho de gerir, vamos 

dizer assim? 

Matheus: Não, importância, o que traz mais valor para a gestão de vocês hoje. 

Mariana: Ah, tá. Eu acho que seria essa parte aí mesmo das parcerias que podem gerar 

publicações, patentes. Eu acho que essa seria uma parte bem importante. A outra questão é 

a questão do próprio retorno financeiro né, que hoje o parque gera uma receita importante 

para a agência de inovação. Então nesse caso seria a própria questão da infra né, que a gente 

não fala aluguel, a gente fala taxa de ocupação né, mas esse valor gerado aqui para a gente ele 

é de importância inclusive para bancar uma parte do funcionamento da própria agência de 

inovação. Acho que seria a receita gerada e os contratos dos convênios de pesquisa. 

Matheus: Perfeito, e hoje o quão importante são as premiações que os parques podem 

receber, por exemplo a premiação da Anprotec? 

Mariana: Olha, até agora nós não tivemos nenhuma premiação desse sentido. Nós estamos 

organizando a nossa incubadora para ter a certificação Cerne, dentro do parque, essa não é 

bem uma premiação, mas é uma certificação importante para gente, que a gente está 

organizando para obtê-la o quanto antes. E aí não pensando na Anprotec, mas o parque aqui 

da Unicamp e a Incubadora também, eles são certificados no Sistema Paulista de Parques e 
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no Sistema Paulista de Incubadoras. Então esses dois cadastros, essas duas certificações 

estaduais para nós também são importantes né. Não é bem uma premiação, são certificações 

que trazem um peso no sentido de apoio do Governo do Estado, o próprio Cerne permite 

que você participe de alguns editais específicos, a questão do Sistema Paulista de Parques tem 

também alguns benefícios fiscais que são organizados. 

Matheus: Ah, perfeito, mas tu acha importante essas premiações que a Anprotec fornece 

hoje, para trazer visibilidade, atrair mais investimentos para os parques? 

Mariana: Ah sim, sim, acredito que sim.  

Matheus: Bom, eu acho que a última pergunta tu respondeu né Mariana, lá na primeira né? 

Mariana: É, eu acho que assim, no Parque aqui da Unicamp ele tem, e aí também a própria 

Unicamp né, tem toda essa questão da localização privilegiada porque a gente tá praticamente 

perto aqui da Rodovia Don Pedro que logo dá acesso à Anhanguera, à Rodovia dos 

Bandeirantes. A gente está muito bem localizado fisicamente, vamos dizer assim né. 

Campinas tem um aeroporto internacional que também facilita mas eu acho o principal 

diferencial é de fato, ter essa proximidade de estar dentro da universidade então os alunos 

saem da aula, vão lá no laboratório, fazem sua pesquisa, voltam para a aula. A IBM mesmo 

já declarou também que o que ela desenvolveu no laboratório que ela tem aqui dentro do 

parque, ela jamais teria feito dentro da IBM, apensar da IBM também ter P&D dentro dela, 

aqui a questão da neutralidade do ambiente, essa pressão menor de inovação do produto para 

o mercado, isso também dá liberdade para a pesquisa que pode gerar coisas de fato 

inovadoras né. 

  



60 

 

 

ANEXO I: Transcrição Entrevista UPFtech 

 

Matheus: Hoje, assim, quais os serviços que vocês prestam aí no parque? 

Giezi: Então, a gente tem desde o mais básico que é a residência de empresas, então de as 

empresas se instalarem aqui, a gente tem uma área de 4 mil metros quadrados construída, 

dessas quatro mil, dois mil é para a instalação de empresas. Nós temos uma agência de 

inovação que está junto aqui ao parque e que presta o serviço de aproximação para a interação 

universidade e empresa que é o grande foco do nosso trabalho que é a gente aproximar essas 

empresas dos nossos pesquisadores. Então desde projetos já bem identificados, já bem 

mapeados pelas empresas, que elas querem desenvolver em parcerias com a universidade. 

Ou como ontem, que nós fizemos com uma empresa israelense que tá aqui, a Pointer, nós 

fizemos um trabalho de colocar na mesa. O professor, o pesquisador, ou um grupo de 

pesquisadores e a empresa e deixar o tema meio rolando assim para começar a identificar 

pontos de convergência. Então acho que esse é o grande serviço que a gente presta. Além 

disso tem um trabalho forte de auxílio às empresas na identificação de profissionais, dentro 

dos nossos alunos, dentro dos nossos acadêmicos, um programa assim de divulgação, de 

oportunidade, de identificação de alunos potenciais. A gente tem aqui no parque dois 

laboratórios, da área de computação e são laboratórios nos quais são desenvolvidos projetos 

encomendados pelas empresas. Então a empresa paga uma bolsa para o aluno e o aluno fica 

no laboratório da UPF desenvolvendo uma solução ou uma pesquisa ou um projeto para a 

empresa. Um desses laboratórios se chama Fábrica de Software e o outro se chama 

Laboratório de Realidade Virtual. A gente tem um serviço de capacitação, de realização de 

eventos. Tem um evento mensal chamado Meeting de Inovação e aí a gente procura sempre 

trazer temas que sejam pertinentes e que sejam de interessa das empresas e a gente divulga 

muitos eventos para as empresas, muitas oportunidades, oportunidades na capacitação de 

recursos. Não sei se é nesta linha que tu imaginou? 

Matheus: Sim, a ideia do trabalho é entender um pouco mais sobre os serviços que os 

parques prestam né. 

Giezi: Então deixa eu só acrescentar que talvez seja um serviço, mas um serviço básico né 

que a gente oferece para as empresas em termos de infraestrutura também, serviços de 

internet, wifi sem custo, serviços de manutenção e de limpeza das áreas de uso comum 

também. A gente tem áreas de uso comum para utilização pelas empresas que estão à 

disposição também. 
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Matheus: Perfeito então. E hoje há algum serviço que vocês pretendem implantar agora no 

futuro e se tiver, por que? 

Giezi: Nós estamos lançando um edital agora chamado Empresas Parceiras porque nós 

queremos oportunizar que as empresas que estejam aqui, sejam elas aquelas que estão na 

incubadora, porque nós temos uma incubadora dentro do nosso parque, sejam aquelas que 

estão nas incubadoras ou as que já estão estabelecidas no mercado e são residentes no parque 

que elas tenham acesso a serviços de profissionais qualificados em algumas áreas. Aí vai desde 

serviços advocatícios, contábeis, de comunicação e marketing, de publicidade e propaganda, 

de consultoria e assessoria em determinadas áreas; então a gente vai fazer um edital de 

credenciamento de parceiros que vão ofertar serviços, mas que vão ofertar serviços talvez 

com algumas características distintas dos seus serviços tradicionais ou então com algum 

benefício para as empresas. A ideia é que a gente possa criar uma vitrine para esses 

prestadores de serviços e em contrapartida que eles ofereçam melhores condições para as 

nossas empresas de acessarem esses serviços.   

Matheus: E hoje Giezi, dentro dos serviços que vocês prestam quais serviços, ou qual 

serviço é de maior importância para a gestão de vocês? 

Giezi: Eu não tenho dúvidas que é a questão dos projetos colaborativos. Então, a gente 

denomina aqui né, o principal processo de interação de universidade que nós nos apoiamos 

e defendemos muito é na realização de projetos colaborativos de pesquisa e 

desenvolvimento. No nosso entendimento, termos esses projetos acontecendo ativamente é 

chave para que a gente cumpra com a missão do parque tecnológico. Ou seja, a gente não 

quer ser um condomínio de empresas, até porque a gente não é competitivo enquanto a 

condomínio, a universidade fica afastada da cidade, então assim, o preço que a gente cobra 

para as empresas do parque e não as incubadas, as incubadas tem um valor subsidiado, as 

empresas do parque pagam um preço muito parecido com o que pagariam em outro lugar da 

cidade mas a gente tem que oferecer então um pacote de benefícios que torne atrativo a 

empresa estar aqui. O principal elemento desse pacote de atrativos é a possibilidade de fazer 

pesquisa e desenvolvimento em colaboração com a universidade, com seus pesquisadores, 

com seus acadêmicos. Esse é o foco do nosso trabalho no parque tecnológico.  

Matheus: E hoje, quão importante são as premiações que o parque pode receber, por 

exemplo as premiações que a Anprotec dá? 

Giezi: Sinceramente não faço a mínima ideia. Não é algo que está no nosso radar nesse 

momento, que esteja no centro das nossas atenções ou das nossas preocupações. Eu não 
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tenho dúvidas de que a gente poder ganhar um prêmio significa confirmar as nossas 

convicções, os nossos métodos, o nosso modelo de gestão. Seria uma chancela, obviamente 

dependendo de qual prêmio for, mas certamente seriam chancelas de que a gente está no 

caminho certo, de que a gente tem trilhado um caminho seguro e que a gente tem gerado 

benefícios para todas as partes desenvolvidas, desde a Universidade até as empresas; mas 

assim no estágio de desenvolvimento do nosso parque tecnológico isso está sem dúvida num 

outro plano, não no nosso plano prioritário. Eu francamente até desconheço, nominalmente 

esses prêmios e a gente está muito mais focado em consolidar as nossas metodologias, os 

nossos trabalhos e o nosso modelo de gestão porque se vier prêmio vai ser consequência 

disso, da nossa capacidade de implementar o nosso propósito.  

Matheus: E na ótica de vocês, qual seria o maior diferencial do parque? 

Giezi: Olha, do nosso parque, o maior diferencial eu acho que considerando a região que 

nós estamos inseridos aqui é ele ter esse caráter científico e tecnológico, então de aproximar 

a ciência, de aproximar a pesquisa do setor empresarial. Nós temos certeza de que isso não 

é só uma tendência, isso é uma realidade em muitos lugares, de que as empresas sintam a 

necessidade e valorizem cada vez mais a produção científica que tenha condições de ser 

levada adiante então ter uma universidade tradicional como a UPF por trás, com um 

investimento significativo em pesquisa, com uma oferta significativa e qualificada de estrito 

senso, por exemplo, esse é o diferencial. Talvez essa não seja a linguagem que eu tenha que 

levar para a empresa, necessariamente. Se eu falar estrito senso os caras nem vão entender 

do que eu estou falando, mas ter pesquisadores que estejam interessados nos problemas reais 

das empresas e que estejam levando isso para seus espaços de desenvolvimento de projeto 

com acadêmicos, com pesquisadores juniors eu acho que esse é o grande diferencial que nós 

podemos apresentar. 
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ANEXO J: Transcrição Entrevista Porto Digital 

 

Matheus: A primeira pergunta é quais são os serviços que vocês prestam aí no Parque hoje 

em dia? 

Emanuel: Então, a gente tem uma configuração aqui que é um pouco diferente dos outros 

parques tecnológicos do Brasil e do modelo tradicional de parque tecnológico no mundo né. 

Nosso parque é urbano e é aberto. Então a gente se aproxima mais do conceito de cluster de 

inovação e em um modelo parecido, por exemplo, com o 22@Barcelona que é também um 

parque de destaque que também como o Porto Digital foi criado numa área portuária, em 

uma área degradada da cidade. Então a origem do Porto Digital, no ano 2000 tinha esse 

interesse de fazer um parque tecnológico com a iniciativa de aglomeração, de 

empreendimentos na área da tecnologia da inovação, informação e comunicação. Até se 

cogitou colocar dentro da Universidade Federal de Pernambuco que é um modelo tradicional 

de parque tecnológico, por exemplo tem na UNICAMP, tem na UFRJ, parques dentro do 

espaço da universidade, mas daí, naquela época, os idealizadores do Porto Digital 

conheceram algumas iniciativas como por exemplo o 22@Barcelona que colocava este 

projeto de aglomeração de empresas, de ciência e tecnologia em uma área degradada da 

cidade para acoplar o esforço de desenvolvimento econômico e tecnológico com o esforço 

de desenvolvimento urbano também né, de revitalização urbana. Então foi isso que foi feito, 

se criou esse parque no Centro Histórico do Recife e no final dos anos 90 era uma área 

completamente degradada, tinham prédios abandonados, quase nenhuma atividade 

econômica e aí a gente casou o projeto de desenvolvimento econômico e tecnológico com 

esta parte de revitalização urbana, fazendo do Porto Digital também um projeto de 

recuperação urbana de destaque no Brasil, com mais de 90 mil metros quadrados 

recuperados, vários projetos em andamento, ainda em recuperação desse bairro que é 

tombado pelo patrimônio histórico. E o que isso tem a ver com a sua pergunta, né!? A gente 

tem uma porção de iniciativas aqui mas o relacionamento que a gente tem com as nossas 

empresas é um pouco diferente de parques tradicionais, desses dentro da universidade 

porque a gente não seleciona as empresas que vem para cá, por exemplo. Então não tem 

nenhum tipo de filtro, de entrevista, das empresas que se instalam no nosso território porque 

como é um bairro basta a empresa querer vir e alugar um espaço qualquer e se instalar aqui. 

A maioria dos imóveis, aqui no nosso território não pertence ao núcleo de gestão, a entidade 

gestora. A gente tem alguns imóveis próprios, tem outros imóveis que foram cedidos pelo 
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governo do estado para a gente operar, outras entidades âncoras também tem imóveis aqui 

como o César, que é um instituto de pesquisa que você certamente conhece, e é o nosso 

principal centro de pesquisa aqui, mas muito dos imóveis pertencem à privados, à pessoas 

comuns que alugam para as empresas ou as próprias empresas que decidem comprar então 

o nosso relacionamento é mais no sentido de realizar sonhos de fomento nesse ambiente e 

menos serviços diretos como por exemplo tem em outros lugares, que possam caber dentro 

do modelo de condomínio, por exemplo né. Então deixa eu ti dizer o que a gente tem feito 

por aqui. Como eu te falei a gente tem várias iniciativas, o Porto Digital, as vezes eu brinco, 

ele é um polvo com muitos braços. A gente tem uma carteira de ações bastante diversa, 

focando nessa questão estrutural do ambiente, como um todo. Então a gente tem uma trilha 

completa de empreendedorismo, de criação de novos empreendimentos na área de 

tecnologia da informação e comunicação e em especial mais na área de economia criativa, de 

uma maneira mais ampla, com o foco em audiovisual, em design, em música, em fotografia 

e animação, são cinco linguagens e jogos digitais. Então a gente tem um programa que se 

chama Mind The Bizz em parceria com o Sebrae que trata da parte de educação 

empreendedora. Então, são oficinas, ao longo de oito semanas que os participantes – pessoa 

física né, não precisa ser empresa constituídas, podem ser empresas comuns tem um banho 

de loja nessa questão do empreendedorismo, de criar novos negócios e idealmente saem 

dessas oito semanas com alguma ideia de negócio mais ou menos estruturado, seria tipo pré-

incubação. A gente tem três incubadoras. Tem uma incubadora chamada Porto Mídia que é 

com foco nessas linguagens da economia criativa, predominantemente audiovisual. Tem uma 

incubadora chamada Cais do Porto que é negócios da tecnologia da informação e tem uma 

incubadora em Caruaru, no Agreste Pernambucano, o Armazém da Criatividade. Se eu não 

me engano, o processo de incubação dura oito meses, não tenho muita certeza porque a 

gente está redesenhando esse processo. Ele era mais longo, então a gente vai tornar ele um 

pouco mais curto e escalar para ser mais intensivo também. A gente vai ter várias chamadas 

de incubação ao longo do ano aumentando o tamanho de empreendimentos gerados ao final 

de dez por ano para chegar a 100 por ano, nos próximos dois ou três anos. Esses detalhes eu 

posso depois te passar o contato do pessoal de empreendedorismo que pode passar esses 

detalhes para você, mas então, a gente tem essa incubadora, a gente tem um programa 

chamado Deep Dive, que pega negócios selecionados da gente aqui e leva para imersão em 

ambiente de inovação. Então a gente teve uma primeira edição, no Vale do Silício que teve 

um resultado muito bacana, com reunião com especialistas, e o diferencial desse nosso 
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programa é a qualidade das conversas que a pessoas tem lá, porque tem muito programa 

desse de imersão que nada mais é do que um turismo lá pela Califórnia e que o cara não faz 

negócio nenhum, só vai passear e tirar foto lá no Google e na Microsoft. Na verdade, a gente 

montou um programa de conversa e de visita com mentores lá e o feedback que a gente 

recebeu dessas empresas foi bem positivo. Então isso seria em um momento pós-incubação, 

em um negócio que já tem um modelo de negócio estruturado, já tem cliente, já está 

faturando, mas precisa validar e escalar o seu negócio. A gente tem uma aceleradora chamada 

Jump Brasil, que além de mentoria, de coaching, de assessoria, também tem uma parte de 

investimento de capital de risco para negócios um pouco mais estruturados que estão 

precisando ganhar escala e aí essa é a nossa trilha de empreendedorismo. Ah, esqueci de dizer 

que antes ainda do Mind the Bizz, a gente tinha também um programa chamado PET, que é 

um Ponto de Presença dentro da Universidade Federal de Pernambuco, então o Centro de 

Informática da Universidade Federal tem uma peculiaridade que invés de ter um trabalho de 

conclusão de curso final ou uma monografia, eles têm uma disciplina chamada Projetão que 

é um projeto de uma empresa, você tem que ter um negócio na área de tecnologia. Então 

você junta todo o conhecimento do curso de computação, mas tem que propor um negócio 

para poder se formar, chamado Projetão. Aí a gente construiu um espaço dentro da 

universidade que tem pontos de co-working, mas tem também eventos, tem a possibilidade 

de interação com mentores, com empresários, para estimular nos estudantes do curso de 

graduação lá, estimular o empreendedorismo, o desejo de abrir negócios e essa é uma questão 

que é bastante relevante pra gente aqui porque cada vez mais a tendência dos estudantes é 

querer uma carreira mais segura né, fazer um concurso, ser funcionário de uma grande 

empresa multinacional com estabilidade, então este esforço de estímulo né, de fomento ao 

empreendedorismo dos estudantes é bem relevante. Esse programa chama PET e tá lá no 

comecinho da cadeia né, antes inclusive do Mind the Bizz. A gente tem co-workings né, tem 

mais de um espaço de co-working aqui e estamos trabalhando agora para ampliar essa lógica 

do co-working adicionando conteúdo, então é um programa que ainda tá sendo desenhado 

e que vai começar a roda esse ano ainda, além de ofertar as posições de trabalho a gente tem 

também uma rotina de networking ativo, de fazer contatos entre as pessoas para estimular 

essa troca de conhecimento informal né, que acontece nos espaços de trabalho, num 

contexto como o nosso aqui, que é de Parque Tecnológico, de cluster de Inovação é um 

pouco do que a literatura chama de Gestão da Serendipede, que é uma palavra inglesa que se 

você der um google aí tem várias coisas por trás, mas tem a ver com você estar preparado 
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para poder aproveitar o acaso e aí quando o acaso monta uma situação você obtém vantagem 

dessa situação e é o tipo de coisa que acontece num ambiente tipo esse nosso, todo mundo 

aqui é muito qualificado, é inovador, tem a tecnologia na fronteira do conhecimento e aí na 

hora que você coloca todo mundo junto eles se encontram num café, num restaurante, no 

meio da rua e o acaso faz com que se multiplique né, essas oportunidades de negócio e 

colaboração que não ocorreria se não estivessem todos juntos. Por mais paradoxal que isso 

possa parecer, a Gestão da Serendipede é justamente estar criando essas oportunidades para 

que o acaso gere resultados positivos. Em anos anteriores a gente tinha um programa de 

treinamento e certificação de profissionais muito grandes com recursos do Ministério de 

Ciência e Tecnologia, a gente formou e certificou profissionais de diversas linguagens de 

programação e também gestão de projetos, gestão ágil, gestão da inovação em língua inglesa. 

O número de pessoas exatamente, eu não estou lembrado agora, mas alguma coisa na ordem 

de 1500, 2000 pessoas e esse número eu posso te passar depois, tu anota aí que eu passo por 

e-mail, passo um relatório. Isso foi um programa que rodou de 2010 até o final do ano 

passado mais ou menos, porque foi um convênio que a gente fez com o Ministério de Ciência 

e Tecnologia, esse convênio está acabando, o recurso para isso mudou e o redirecionamento 

que a gente tem agora da estratégia para frente é trabalhar em um meet de oferta de 

profissionais e demanda das empresas. Porque, por exemplo, apesar da gente ter taxa de 

desemprego muito alta né no Brasil, aqui em Pernambuco, as empresas de tecnologia e as 

nossas empresas aqui do Porto Digital, elas carecem de profissionais, tem uma porção de 

vagas em aberto que não conseguem preencher e uma expectativa de geração de muitas novas 

vagas, então só a título de ilustração, neste sábado passado a Ax esteve aqui em Recife e fez 

uma seleção para preencher 100 vagas eu acho, que eles tinham em aberto e aí o Porto Digital 

disponibilizou um apoio aí, a gente está montando uma central de pessoas que é um serviço 

aí de meeting entre a demanda das empresas, de forma muito pontual, e os profissionais 

disponíveis no mercado, pra diminuir esse custo de transação, relacionado à busca, à 

identificação de profissionais e a gente vai estar atuando aí nesse meio de campo, e além disso 

a gente está criando, em parceria com universidades, cursos cobranding né, de marcas 

cooperadas, o Porto Digital mais a marca da Universidade para formar pessoas pro perfil 

específico das empresas. Porque isso também não é um problema específico, inclusive de 

Pernambuco, é um problema que é mundial nessa área de tecnologia, um descompasso entre 

a formação universitária e a necessidade das empresas. Por conta de um timing diferente, a 

realidade das empresas muda muito mais rapidamente do que a capacidade que as 
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universidades têm de estarem criando currículos e adequando os conteúdos. Então a gente 

lançou esse ano, junto à Universidade de Tiradentes um curso de programação que a gente 

desenhou em parceria, a partir de informações que a gente obteve das empresas e tem uma 

expectativa de estar lançando outros cursos nessa linha para oferecer para as empresas 

profissionais com uma formação mais adequada né, e estar diminuindo esse gap de talento. 

Essa questão, dos cursos de transação, eu acredito que seja a maior contribuição que o 

Núcleo de Gestão do Porto Digital pode dar às empresas. A gente não desenvolve tecnologia, 

a gente não faz pesquisa, mas a gente atua como um lubrificante das engrenagens nesses 

processos de relacionamentos das empresas, com a Universidade, com o aparelho formador, 

com os centros de pesquisa, com diversas entidades de governo, então na lógica de gestão 

da tríplice hélice, aquele modelo lá do Henry Etzkovitz, o núcleo de gestão do Porto Digital 

está justamente nessas engrenagens, no relacionamento com as diversas estâncias. Quando a 

empresa vem se instalar aqui a gente dá um suporte na legalização junto com a Prefeitura e 

com o Governo do Estado, tem um benefício fiscal por se instalar aqui, um benefício de 

redução 5% para 2% no ISS, é feito diretamente com a prefeitura mas o Núcleo de Gestão 

do Porto Digital dá o suporte às empresas no preenchimento da papelada, na informação de 

todos os processos necessários para fazer esses registros, então além disso quando precisa de 

alguma outra coisa de relacionamento com o governo a gente também dá um apoio, com o 

Governo Federal, com o Sebrae e com todas as instâncias, porque o Núcleo de Gestão tem 

essa abertura, com diversas entidades de governança da região nessa área de Inovação e 

Tecnologia, inclusive porque o nosso Concelho é composto por representantes de todas 

essas instâncias né. Você pode dar uma olhada lá no site né, que tem essa composição do 

nosso Concelho a gente tem representação do Governo Estadual, da Prefeitura, da 

Universidade, de empresários, da área da cultura, da área de urbanismo então temos uma 

articulação muito boa com todos estes atores. 

Matheus: Hoje, tem algum serviço que vocês pretendem implementar no futuro e por que? 

Emanuel: Então tem alguns dos serviços que a gente oferecia no passado a gente está 

mudando, mudando o perfil dele ou talvez deixando de oferecer e outros que a gente está 

desenhando para o futuro nesse exato momento por conta da mudança da gestão, em 

novembro do ano passado mudou o presidente do Porto Digital, era o Francisco Saboy agora 

é o Pierre Lucena, que você mandou email para ele, então a gente tá nesse processo de 

redirecionamento estratégico, de redesenho de alguns programas. Então como eu te falei esse 

programa de grande escala de certificação de pessoas, a gente rodou por quase dez anos, ele 
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está se transformando nesse serviço mais de meeting né, da oferta de profissionais do 

mercado com a demanda das empresas e a parte de formação a gente não vai mais rodar 

diretamente, a gente vai estar fazendo em parceria com instituições de ensino, como por 

exemplo esse curso que a gente lançou com a Universidade Tiradentes de agora há um mês 

ou dois, mais ou menos. Um outro programa que a gente tinha no ano passado que fez muita 

diferença para as empresas foi de certificação das próprias empresas então a gente subsidiou, 

apoiou a certificação das empresas em CMMI, que é uma certificação de maturidade e 

desenvolvimento de software, MPSBR que é versão desse programa brasileira, mas também 

ISO e outras certificações importantes que a gente identificou na pesquisa. Então, esse 

também foi um serviço que a gente ofereceu no passado e que provavelmente vai deixar de 

oferecer para frente. O que tá ganhando escala pra gente agora é o programa chamado OIL, 

Open Innovation Lab. É uma metodologia que a gente desenvolveu que a gente traz grandes 

clientes com problemas complexos e ao longo de três ou seis meses, mais ou menos, a gente 

tem vários eventos, várias intervenções para identificar desafios tecnológicos, fazer uma 

curadoria e um refinamento e desenvolvimento desses desafios tecnológicos que o que 

acontece é que o cliente ele entende muito do negócio dele mas quase nunca ele pede o que 

ele precisa né, é uma questão curiosa porque como o cliente não conhece a tecnologia, ás 

vezes ele chega encomendando um determinado produto quando outra coisa é mais útil e 

relevante para o problema que ele tem então a gente apoiado por especialistas, a gente faz a 

curadoria dos desafios tecnológicos, o resultado disso são briefings de tecnologia de 

problemas tecnológicos. Esses briefings são entregues às empresas do nosso ambiente e 

através de eventos, de encontros, meetings, oficinas, workshops, as empresas elas se juntam 

para bolar soluções tecnológicas para aqueles problemas inclusive por vezes trabalhando em 

conjunto para criar novos produtos ou novas empresas né. A gente está rodando um contrato 

com o Ministério Público de Pernambuco pro primeiro que a gente fez e ta tendo um 

resultado muito interessante um feedback muito positivo também, mas já está em andamento 

propostas de rodar esse programa com diversos outros atores públicos e privados então a 

gente já iniciou uma conversa com a Unilever, com o Sebrae, e esse é um programa que 

promete ganhar escala porque ele tem a vantagem de oferecer um benefício duplo né, por 

um lado ele cria oportunidade das empresas estarem desenvolvendo tecnologia, então tem 

um fomento da inovação por parte das empresas, estimula a atividade comercial das empresas 

porque estão fornecendo para estes grandes clientes e dentro do arranjo do programa a 

propriedade intelectual é cooperada, é dividida então eles podem também depois vender 
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esses produtos no mercado para outros clientes que por ventura apareçam. Então a gente 

estimula as empresas ao mesmo tempo solução grandes problemas de grandes clientes, 

particularmente clientes do poder público, do governo, então a gente entrega benefício dos 

dois lados, então esse é um programa que promete crescer e ganhar escala ao longo dos 

próximos anos. A gente começou a realizar ele do ano passado para cá e aí está refinando 

essa metodologia de ação né, de articulação de atores pra inovação aberta. A gente também 

oferece espaço de escritório né, a gente tem alguns prédios nossos, então as empresas que se 

instalam nos nossos prédios têm a oferta de infraestrutura completa, de internet, serviço de 

portaria, salas de reunião e essas coisas de senso comum, o que tem em muitos lugares 

também. A gente está construindo, uma coisa nova também que vai ficar pronto esse ano é 

um espaço dentro do nosso programa Minas, o programa Minas é um programa de equidade 

de gêneros que estimula a diversidade nas empresas, equidade de gênero, então a gente, 

dentro desse programa, além de formação empreendedora, incubação, aceleração, 

coworking, com foco em negócios de mulheres, para mulheres, é um recorte específico na 

seleção a gente vai está oferecendo também um espaço de creche, para ajudar as mulheres a 

retornar para o mercado de trabalho depois de terem filhos. Este é um desafio das mulheres 

que tem filhos, não conseguir se reinserir no mercado de trabalho após a gravidez porque 

fica dividido, a atenção que precisa dar ao bebê que ainda tá mamando, não tem com quem 

deixar então a gente vai estar ofertando esse serviço de creche, com o coworking acoplado, 

a ideia é que as empresas possam estar pagando esse ponto de trabalho num coworking que 

fica ao lado de uma creche e a qualquer momento, quando as mães precisarem elas podem ir 

lá dar uma atenção aos seus bebês, a sua hora de amamentação alguma coisa que para facilitar 

essa reinserção no mercado de trabalho após a gravidez. Como parte desse programa a gente 

vai estar fazendo também, o estímulo de estudantes de nível médio e nível superior para 

entrarem em carreiras de ciência e tecnologia, com palestras, com oficinas, hacktowns, bom 

e formação empreendedora do Mind the Bizz que vai se chamar Mind the Minas, incubação, 

toda essa parte de empreendedorismo para estimular o surgimento de mais negócios de 

mulheres na área de Ciência e Tecnologia e atuação de mulheres nas empresas de tecnologia 

também. A gente tem laboratórios, e isso é uma parte muito importante, dentro da estratégia 

de economia criativa né, que é uma estratégia chamada Porto Mídia, além da incubadora, a 

gente tem uma grande oferta de laboratórios, laboratório de mixagem, laboratório de 

finalização de áudio e de imagem, pra cinema e pra vídeo, então a gente tem uma sala de 

exibição com sistema de som, sistema de projeção, de altíssimo nível, a parte da tecnologia 
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tem um equipamento chamado Base Light que tem uma tecnologia de finalização de cinema 

e tratamento de cor que no norte e nordeste só tem aqui e é um dos melhores do Brasil então 

vários filmes que foram finalizados aqui nos nossos laboratórios, eles ganharam uma 

visibilidade nacional e internacional, inclusive, teve o filme que chama Boi Neon, o Sol ao 

Redor de Cléber Mendonça, Aquarius, de Cléber Mendonça também, outros filmes de 

animação tem várias dessas produções audiovisuais que passaram aqui pelos nossos 

laboratórios. A gente tem laboratório de teste de software, de desenvolvimento de software, 

de teste de usabilidade, de experiência do usuário e tem um lacker espace chamado LOUCO, 

Laboratório de Objetos Urbanos Conectados, o Louco ele é uma iniciativa muito interessante 

também porque ele é ao mesmo tempo que tem uma infraestrutura de fabricação digital, uma 

infraestrutura de fabricação de prototipagem rápida que apoia as empresas no 

desenvolvimento de protótipos, mais próximo do que seria um produto pronto para a 

fabricação então a gente tem biblioteca de componentes, tem uma máquina que chama 

LPKF, para fazer placas de circuito, de forma rápida, já pré impressa, então isso ajuda as 

empresas no desenvolvimento de componentes de hardware e de Internet das Coisas, já bem 

próximo de um protótipo industrial assim, mas tem por outro lado uma ação muito 

importante e muito relevante de educação para o público em geral, então a gente recebe 

estudantes de nível médio, da universidade, pesquisadores, que aprendem a mexer nesses 

equipamentos, na impressora 3D, scanner 3D, Prezar, Cortador a laser e desenvolvem 

soluções e protótipos de produtos de tecnologia de internet das coisas com foco em cidades 

e soluções de problemas reais. Então a gente faz hackaton no Louco, tem uma variedade de 

ações lá que é um ativo muito relevante pra gente.  

Matheus: Hoje, Emanuel, dentro dos serviços que vocês prestam, quais ou o qual o serviço 

de maior importância para a gestão de vocês? 

Emanuel: Bom, essa é uma pergunta que pode ser respondida em muitas dimensões, assim 

de maneira geral o benefício que a gente entrega para o parque, o serviço de articulação, de 

networking, de intermediação, ao meu ver é o mais importante, mas ao mesmo tempo é o 

mais intangível porque a gente não cobra para fazer isso né. É um benefício que a gente 

entrega para o parque e que as empresas não estão pagando para gente fazer esse trabalho. 

Matheus: Sim, e tu não tem como dimensionar isso também 

Emanuel: É isso tá no dia a dia das nossas interações né, que incluem desde, por exemplo, 

responder entrevistas de pesquisadores, como você né, mais receber missões de todo o Brasil 

aqui, eu mesmo recebi uma comitiva de parlamentares no mês passado e aí trouxe as 
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empresas e isso é uma oportunidade para as empresas estarem mostrando o seu trabalho, 

fazendo conexão com outros ambientes. A gente recebe missões internacionais, a gente 

sempre está engajando as empresas nesse diálogo, então esse é um benefício que é muito 

relevante ao mesmo tempo que é intangível e a gente não tá cobrando para fazer isso né, a 

gente não cobra nenhum ticket das empresas para participar das apresentações que a gente 

faz, ao contrário tá na nossa missão promover o ambiente como um ativo para as soluções 

de problemas. Do ponto de vista de receita, o que a gente tem investido mais é o OIL, o 

Open Innovation Lab, que é esse esforço de intermediação de ações de inovação aberta que 

se apoia na competência das nossas empresas de solucionar problemas também, de prover 

tecnologias e produtos e busca também atender os grandes clientes, grandes detentores de 

desafios né, tanto público quanto privado. Então eu acho que esse é um programa que ao 

mesmo tempo que entrega um benefício muito grande para um ambiente, não só para o 

Porto Digital, mas também para a economia pernambucana como um todo tem possibilidade 

de gerar receitas para o núcleo de gestão nesse trabalho que a gente faz de articulação, de 

gestão desse processo com a metodologia que a gente desenvolveu. E não posso deixar de 

falar também dessa trilha de empreendedorismo que é o motor, o coração do parque, então 

a geração de negócios ela não pode ser nunca desprezada. A gente ta com uma meta bem 

ousada aí de dobrar o tamanho do parque nos próximos cinco anos e isso vai passar 

necessariamente pela atração de profissionais e formação de profissionais que a gente tem 

hoje cerca de 10 mil pessoas trabalhando nas empresas aqui do parque, então se a gente for 

dobrar de tamanho a gente vai ter que formar ou atrair mais 10 mil pessoas em cinco anos é 

uma meta bastante ousada mas a gente tem também essa expectativa de aumentar o número 

de empresas né. São cerca de 300 empresas hoje em dia, metade delas de micro e pequeno 

porte mas nessa nossa meta de dobrar a gente vai ter que estar dando uma ênfase aí nesse 

processo de criação de novos negócios, e uma frase que o nosso gerente de 

empreendedorismo diz, que é curiosa é existe uma qualidade que somente a quantidade traz, 

então para gerar bons empreendimentos na área de tecnologia a gente tem que gerar muitos 

empreendimentos, porque a maioria deles vai ser mais ou menos ou vai ser ruim. Então para 

que a gente resulte com uma quantidade grande de bons negócios a gente tem que criar 

muitos e muitos mais negócios para gerar essa máxima crítica e ter um fôlego, uma margem 

de falha, de falência, de negócios mal pensados que vão naturalmente surgindo e morrendo 

ao longo desse processo. Acho que basicamente são essas três ações, mas esse papel do OIL 

na máquina, na engrenagem do intermediário é o papel crucial que o Núcleo de Gestão 
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desempenha e que resultou no nosso sucesso ao longo desses quase 20 anos. A capacidade 

de dialogar com múltiplos, diferentes públicos, traduzir né a linguagem da universidade pra 

linguagem dos empresários, pra linguagem das diferentes estâncias de governo e suporte 

empreendedor.  

Matheus: O quão é importante as premiações que o parque pode receber, por exemplo as 

premiações da Anprotec? 

Emanuel: Premiações como a da Anprotec, elas têm um valor muito grande para a 

construção da imagem da marca, do Branding. A imagem da marca do Porto Digital é um 

ativo muito relevante não só para o Núcleo de Gestão, mas também para todas as empresas 

aqui, para um ambiente também. Por um lado, uma marca forte ajuda a atrair investimento, 

então atrair empresas para cá, atrair capital de fora, atrair investidores de capital de risco. 

Fazer com que os entes públicos de investimento cooperem a nossa iniciativa e queiram 

investir e desenvolver e ao mesmo tempo são um cartão de visitas, abre portas para uma 

empresa quando vão lá pra fora, para potenciais mercados compradores externos. Então se 

o Porto Digital já é conhecido em algum lugar, que uma das nossas empresas chega elas são 

vistas de uma forma diferente, então tem esse papel duplo de atrair e de abrir portas no 

ambiente exterior nos potenciais mercados né. Na história do Porto Digital, é muito curioso 

porque na virada dos anos 90, no princípio dos anos 2000, quando o Porto Digital surgiu era 

muito difícil para pessoas do resto do Brasil compreender e imaginar que no Nordeste, que 

tem aquela imagem do retirante, do sertão, de seca, de pobreza, de subdesenvolvimento e 

aquela coisa toda a gente estava criando um polo de excelência de desenvolvimento de 

tecnologia digital, com essa qualidade, com esse potencial todo, então pode parecer 

surpreendente, talvez nem tanto, a gente chegava em São Paulo, chegava em certos lugares 

no Sul e Sudeste do Brasil e as pessoas não entendiam o que a gente fazia aqui. “Mas como 

assim vocês tem um polo de desenvolvimento de software”, “vocês criam o software”, 

“escrevem o código?”, sim, escrevemos os códigos, a gente tem uma centena de empresas lá, 

tem uma Universidade Federal de Novo Hamburgo que já era nível máximo na Capes, na 

época, formando mestres e doutores com conexões internacionais. Então ao longo da vida 

do Porto Digital a gente fez esse esforço de fortalecimento da marca para ser enxergado, em 

primeiro lugar né e depois para ser reconhecido e ser lembrado como um polo de excelência. 

Para gente isso foi relevante também, o Porto Digital, ele surge no governo de Jarbas 

Vasconcellos e aí quando ouve a transição de governo, o novo governo demorou a 

reconhecer o Porto Digital como um ativo do Estado de Pernambuco e não somente como 
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um projeto de governo de um determinado partido. Então prêmios da Anprotec e também 

muitos outros que a gente recebeu né, da IASP, que é a Associação Internacional de Parques 

Tecnológicos, a gente recebeu reconhecimento da parte deles também, mais fomos citados 

no livro do professor Jarol Mengal, Global Process of Innovation lá da Califórnia como 

exemplos de cluster global de inovação, fomos citados no livro do Martel que fala sobre 

Smart Cities que fala sobre cidades inteligentes, bairros inteligentes, fomos citados no livro 

do Etzkovitz como exemplo de tríplice hélice bem sucedida, bem implementada. Então 

todos esses reconhecimentos, além de nos deixarem muito satisfeitos e saber que a gente está 

fazendo um bom trabalho e está aprendendo bem com as coisas que outras pessoas nos 

ensinam, servem para abrir portas quando a gente vai pra fora e para atrair as empresas, atrair 

investimentos, atrair suporte. A Accenture que é uma gigante global nessa área de tecnologia 

tem aumentado rapidamente a participação dela aqui em Recife né, chegando a três mil 

pessoas ou mais. Se eu não me engano aqui em Recife já é maior que até mesmo São Paulo. 

Então certamente isso se deu em alguma medida por conta da força da marca, do 

reconhecimento da marca Porto Digital como um polo de excelência e desenvolvimento de 

tecnologia e inovação. 

Matheus: Na ótica de vocês, qual seria o maior diferencial do parque de vocês, isso em 

relação aos outros parques que a gente tem aqui no Brasil. 

Emanuel: Eu acredito que o maior diferencial vem, justamente desse conceito diferente, 

desse modelo aberto e urbano né. Desde o início o Porto Digital está incrustado no tecido 

da cidade, num bairro vivo, então é até um desafio de outros parques tecnológicos que estão 

lá na universidade. Normalmente as universidades estão afastadas das cidades né, distritos 

industriais, numa BR, em uma estrada um pouco distante. O Porto Digital ele tá no coração 

da cidade, num bairro que tem um valor simbólico muito grande. Além desse valor de 

patrimônio cultura e histórico e aí quando a gente faz desenvolvimento de inovação, 

empreendedorismo e tecnologia aliado a esse lado cultural, do patrimônio histórico, da 

recuperação do tecido urbano, isso traz uma riqueza muito grande e a questão de que a 

inovação depende dessa novidade de conhecimento, dessa variedade de insights, de tipos de 

pessoas que circulam então aqui dentro do Porto Digital a gente tem Órgãos do Governo, 

diversas secretarias do Governo de Estado, a Prefeitura tá aqui no bairro, a gente tem 

representantes do Judiciário, a gente tem um escritório da Polícia Federal, a gente tem 

escritórios de vários bancos, o Banco do Brasil tá aqui dentro, por exemplo, tem empresas 

do setor tradicional, Votorantin e além das trezentas e tantas empresas de tecnologia a gente 
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centros culturais, o Centro Cultural da Caixa Econômica está aqui no bairro, o Centro 

Cultural do Santander, do Itaú, dos Correios, a gente tem teatro, tem toda uma atividade de 

entretenimento e lazer que acontece aqui no bairro, tem Museus, Passo do Frevo, Cais do 

Sertão. Esse ambiente rico e diverso ele é muito favorável ao desenvolvimento do estimulo 

da criatividade e o desenvolvimento da inovação, então acho que hoje esse é o nosso maior 

diferencial que é esse aspecto da territoriedade, do território onde a gente está localizado, no 

Centro Histórico do Recife, tem todo um valor simbólico mas também tem todo uma 

proximidade geográfica, uma facilidade de acesso de diversas áreas da cidade. Recife também 

é uma cidade que tem um diferencial em relação às cidades do Norte e Nordeste, então temos 

diversas universidades aqui, formando mestres e doutores, fazendo pesquisas. Tem uma 

vantagem logística, uma facilidade de acesso internacional, se precisar viajar para a Europa a 

gente tem voos diretos para Europa, para Madri, para Lisboa, pra Frankfurt. Então, um 

conjunto de fatores que tem a ver principalmente com o aspecto territorial. Eu acho que esse 

é o nosso maior diferencial além da presença do Núcleo de Gestão né. O Núcleo de Gestão 

é essa entidade que veste muitos papeis, que faz muito papel de intermediação também é um 

grande diferencial, com uma cultura que não é uma cultura acadêmica né, esse é outro ponto 

importante. A gente não é governo, nós somos uma entidade privada, a gente não é 

universidade, mas a gente conversa com o governo, com as universidades, a gente conversa 

com as empresas então isso é um diferencial muito grande. Eu falei muitas coisas mas para 

resumir é isso, tem o aspecto do território e tem o aspecto da governança. 


