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RESUMO 

Os PCTs (Parques Científicos e Tecnológicos) consistem em espaços físicos e sociais, cujo 

papel é dar suporte ao desenvolvimento de EBTs (Empresas de Base Tecnológica) que se 

encontram em um estágio maduro. Embora a literatura sobre PCTs já tenha mostrado como eles 

dão suporte, internamente, às EBTs, verifica-se ainda a necessidade de se explorar de modo 

mais sistemático quais são os agentes do ambiente externo dos PCTs e também como eles se 

relacionam para o desenvolvimento de cada um deles. Dessa maneira, surgem as seguintes 

questões de pesquisa: quais são os agentes do ambiente externo dos PCTs? Quais as relações 

estabelecidas entre os PCTs e estes agentes? Com o propósito de responder estas questões, o 

objetivo desta dissertação é apresentar uma visão sistemática dos agentes externos aos PCTs e 

quais as relações constituídas com os mesmos. Assim, estes agentes são analisados a partir de 

cinco perspectivas, que vão desde a municipal até a global. Da perspectiva metodológica, este 

estudo foi desenvolvido em duas fases. Na primeira, foram utilizados dados documentais de um 

total de 30 PCTs, dos quais, 16 estão localizados no Brasil, e 14 em Portugal. Na segunda fase, 

como forma de triangulação e validação dos dados obtidos na primeira, foram realizadas 

entrevistas por meio do uso de um protocolo de pesquisa semiestruturado. Como principais 

resultados, apresentamos uma visão detalhada dos vários tipos de agentes que permeiam o 

ambiente externo dos PCTs e identificamos os tipos de relações existentes entre eles. Como 

contribuição para a teoria, este estudo traz uma visão mais detalhada dos tipos de agentes 

externos dos PCTs e sobre a natureza das relações construídas. Da perspectiva prática, o modelo 

conceitual gerado pode ser utilizado como instrumento de autoavaliação e planejamento 

estratégico para os PCTs. 

Palavras-chave: parques científicos e tecnológicos, inovação tecnológica, parques científicos, 

ambiente externo, EBTs, políticas públicas, tríplice hélice. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS AND 

EXTERNAL AGENTS: A MULTILEVEL APPROACH 

ABSTRACT 

STPs (Science and Technology Parks) consist of physical and social spaces, whose role is to 

support the development of NTBFs (new technology-based firms) that are in a mature stage. 

Although the literature on these STPs has already shown how they support EBTs internally, 

there is still a need to explore more systematically what are the agents of the external 

environment of STPs and also how they relate to development of each of them. Thus, the 

following research questions arise: what are the agents of the external environment of STPs? 

What are the relationships established between STPs and these agents? In order to answer these 

questions, the objective of this dissertation is to present a systematic view of agents external to 

STPs and what are the relations established with them. Thus, these agents are analyzed from 

five perspectives, ranging from the municipal to the global level. From a methodological 

perspective, this study was developed in two phases. In the first, there were used documentary 

data from a total of 30 STPs, of which 16 are located in Brazil and 14 in Portugal. In the second 

phase, as a form of triangulation and validation of the data obtained in the first phase, were 

conducted interviews using a semi-structured research protocol. As main results, we present a 

detailed view of the various types of agents that permeate the external environment of STPs 

and identify the types of relationships that exist between them. As a contribution to the theory, 

this study has a more detailed view of the types of external agents of the STPs and about the 

nature of the built relationships. From a practical perspective, the generated conceptual model 

can be used as a tool for self-assessment and strategic planning for STPs. 

Keywords science and technology parks, technologic innovation, science parks, external 

environment, NTBFs, public policy, triple helix.  
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO  

A inovação é um elemento-chave no desenvolvimento econômico e social de uma nação 

(Dıéz-Vial e Montoro-Sánchez, 2016; Ribeiro et al., 2016; Xie et al., 2018). No nível 

mercadológico, a inovação está diretamente relacionada à capacidade das empresas e dos países 

de agregar valor aos mercados por meio de produtos e serviços que trazem alguma vantagem 

objetiva, em relação aos produtos até então disponíveis no mercado (Nagano et al., 2014; 

Ribeiro et al., 2016; Silva et al., 2017; Xie et al., 2018; Ng et al., 2019). Dada a sua importância, 

a inovação e o empreendedorismo tecnológico estão se tornando tópicos cada vez mais 

importantes no campo científico e tecnológico, abordados pelos formuladores de políticas 

públicas para promover o desenvolvimento de suas respectivas esferas de influência (Guadix et 

al., 2016; Lamine et al., 2016; Xie et al., 2018). 

Nesse contexto, os PCTs (Parques Científicos e Tecnológicos) têm sido considerados 

pelos agentes públicos de vários países um tipo de agente fundamental para promover a 

inovação e o desenvolvimento de empresas de alta tecnologia e clusters (Xie et al., 2018; Lai e 

Shyu, 2005). Os PCTs criam um ambiente que contribui para o intercâmbio de conhecimento 

entre as EBTs (empresas de base tecnológica). Uma vez que são considerados como um canteiro 

de inovação, cujo papel é fomentar o desenvolvimento e expansão de EBTs por meio da 

transferência de conhecimento entre estas empresas e outros agentes  (Dı́ez-Vial e Montoro-

Sánchez, 2016).Os PCTs são de grande importância no contexto de negócios da região em que 

realizam suas atividades e seus papéis podem ter maior importância se eles se beneficiarem de 

vantagens e recursos locais presentes na região em que estão instalados (Guadix et al., 2016).  

PCTs, aceleradoras de negócios e incubadoras de empresas são considerados 

importantes agentes para políticas de apoio à inovação e à orientação tecnológica em vários 

países (Ratinho e Henriques, 2010; Mian et al., 2016; Lamine et al., 2016; Silva et al., 2018). 

Além disso, são importantes mecanismos institucionais que estimulam o desenvolvimento 

regional, apoiando principalmente pequenas empresas de base tecnológica, conhecidas também 

como startups, que enfrentam muitas dificuldades em seu ciclo inicial de desenvolvimento 

(Schmidt e Balestrin, 2015; Guadix et al., 2016; Ramı́rez-Alesón e Fernández-Olmos, 2017).  

As incubadoras e as aceleradoras de negócios apoiam o desenvolvimento comercial de 

EBTs em seu ciclo inicial (Chan e Lau, 2005; Mian et al., 2016). Normalmente, as incubadoras 

de empresas oferecem recursos que aprimoram a fundação de novas pequenas empresas e 
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apoiam spin-offs corporativos e acadêmicos em um estágio anterior, mais frequentemente 

associado ao ambiente universitário (Etzkowitz et al., 2005; Sofouli e Vonortas, 2006). As 

aceleradoras de empresas trabalham com EBTs que já estão em processo de crescimento ou 

validação e recebem parte de seu capital e, em geral, têm caráter privado (Silva e Reis, 2015; 

Mian et al., 2016). 

Entretanto, os PCTs são compreendidos por configurações mais desenvolvidas que os 

agentes anteriores e dão suporte a EBTs que estão em um estágio mais maduro de 

desenvolvimento (Bigliardi et al., 2006; Gaino e Pamplona, 2013; Kocak e Can, 2013). Eles 

são importantes agentes de desenvolvimento econômico, uma vez que abrigam EBTs capazes 

de desenvolver produtos e mercados inovadores. Os PCTs fornecem benefícios para suas EBTs, 

como espaço físico, troca de informações e conhecimento através da formação de um ambiente 

social comum (Ratinho e Henriques, 2010; Schimith e Balestrin, 2014; Minguillo et al., 2014).  

Atualmente, existem vários trabalhos na literatura que abordam assuntos relacionados 

aos PCTs a partir de diferentes perspectivas. Por exemplo, estudos sobre a influência dos PCTs 

nos seguintes aspectos das EBTs: capacidade de inovação (Lamperti et al., 2015; Liberati et al., 

2015; Albahari et al., 2017), transferência de conhecimento (Inkpen e Pien, 2006; Henriques et 

al., 2018), medidas de desempenho (Löfsten e Lindelöf, 2002, 2003; Yang et al., 2009; 

Vásquez-Urriago et al., 2016), pesquisa e desenvolvimento (P&D) (Schmidt e Balestrin, 2014), 

redes de relações sociais (Kocak e Can, 2013), entre outros. Também existem autores que 

investigam as várias nuances de interação entre PCTs e as universidades (Hansson et al., 2005; 

McAdam e McAdam, 2008; Dı́ez-Vial e Montoro-Sánchez, 2016) e a gestão dos PCTs 

(Albahari et al., 2017). Por fim, alguns autores abordam os PCTs no que tange à sua 

segmentação (Ng et al., 2019), suas habilidades de gestão (Kyoung-Joo e Eun-Young, 2018) e 

como o desenvolvimento da sua pesquisa e inovação impactam na sociedade (Guadix et al., 

2016). 

A Figura 1 mostra a distribuição dos estudos sobre PCTs apontados nas referências desta 

dissertação e qual a área que esta pesquisa contribui para preencher o gap na literatura. Através 

da classificação de cada estudo, foi identificado que a maioria dos estudos abordam assuntos 

sobre a governança e estratégia dos PCTs. Foi constatado ainda que existem poucos estudos 

que abordam a relação entre os PCTs e os agentes externos, como os agentes governamentais e 

agentes de caráter privado. Além disso, os estudos que abordam as relações de PCTs com 
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agentes externos não identificam os principais agentes que se relacionam com o parque, e nem 

o tipo de relacionamento existente entre eles.  

Dessa maneira, essa pesquisa busca preencher esse gap através de uma abordagem 

multinível, com a classificação dos agentes externos do contexto dos PCTs, de acordo com a 

sua localização. Não obstante, foi realizada uma análise da relação dos PCTs com os agentes 

de seu ambiente externo a partir de cinco níveis do escopo geográfico, quais sejam: nível local 

(em que é abordada a relação do PCT com agentes localizados no mesmo município), nível 

regional (em que é abordada a relação do PCT com agentes localizados no mesmo estado ou 

divisões regionais utilizadas pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional), 

nível nacional (em que é abordada a relação do PCT com agentes localizados no mesmo país), 

nível continental (em que é abordada a relação do PCT com agentes localizados no mesmo 

continente) e nível global (em que é abordada a relação do PCT com agentes localizados em 

diferentes continentes). Esse estudo aponta também os tipos de relacionamentos entre esses 

agentes com os PCTs. Outra contribuição do estudo é realizar uma análise comparativa entre 

PCTs de diferentes países e continentes, em que foram investigados PCTs no Brasil e em 

Portugal.   

Logo, o objetivo do estudo é analisar a relação de PCTs com agentes de seu ambiente 

externo sob uma perspectiva multinível. Com base em uma estrutura de cinco níveis, 

compreendida pelos níveis local, regional, nacional, continental e global, foram identificados 

os principais agentes externos e foi investigada a natureza de seu relacionamento com os PCTs. 

 

Figura 1 - Classificação dos estudos apontados nas nossas referências sobre PCTs. 

(FONTE: ELABORADA PELA AUTORA).  
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Dessa maneira, as questões de pesquisa são: quais são os agentes do ambiente externo 

dos PCTs? E quais as relações estabelecidas entre os PCTs e estes agentes?  

A dissertação está organizada em 7 capítulos. Além deste Capítulo 1 que é o 

introdutório, o Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre PCTs, contextualizando a 

sua relação com agentes do seu ambiente externo. O Capítulo 3 aborda as características da 

amostra, descrição dos dados e o procedimento metodológico. O quarto Capítulo apresenta os 

resultados de acordo com o nível do escopo geográfico. O Capítulo 5 evidencia a análise das 

relações estabelecidas de acordo com os níveis do escopo geográfico e também aborda uma 

análise comparativa da influência da localização (Brasil x Portugal) na relação de PCTs e 

agentes externos. O Capítulo 6 apresenta as considerações finais. Por fim, têm-se as referências 

bibliográficas, os apêndices e o anexo. No apêndice II possui uma nota suplementar sobre um 

projeto desenvolvido, em um PCT brasileiro, que permitiu uma análise preliminar da relação 

entre o PCT e a universidade local (que é um agente externo chave).  
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CAPÍTULO 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS: CONCEITO E PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS 

Os PCTs originaram-se espontaneamente nos EUA (Estados Unidos da América) na 

década de 1950, e, posteriormente, difundiram-se por outros continentes ao longo dos anos 

(Link e Link, 2003; Lai e Shyu, 2005; Lamine et al., 2016; Vaidyanathan, 2007). Os PCTs 

surgiram principalmente no contexto de universidades e instituições acadêmicas, por meio da 

percepção de que o conhecimento científico gerado pela pesquisa acadêmica poderia ser 

aplicado para gerar produtos capazes de manifestar inovações tecnológicas (Xie et al., 2018; 

Albahari et al., 2017). Por sua vez, os produtos podem ser comercializados e geram uma relação 

simbiótica entre o campo acadêmico e os agentes de mercado. Ou seja, os PCTs proporcionam 

um ambiente para colaboração mutuamente benéfica de P&D (pesquisa e desenvolvimento) 

entre as EBTs radicadas em seu interior e a academia (Vaidyanathan, 2007). 

A IASP (2002) (Associação Internacional de Parques Científicos e Áreas de Inovação) 

define parques tecnológicos, parques científicos, centros de pesquisa, e parques tecnológicos 

de pesquisa como expressões sinônimas que consistem em “organizações administradas por 

profissionais especializados, cujo objetivo principal é aumentar a riqueza e a competitividade 

dos seus negócios associados e instituições baseadas no conhecimento” (tradução nossa). [1]1 

Os PCTs fornecem também suporte físico, troca de informações e conhecimento para 

desenvolver produtos e mercados inovadores (Ratinho e Henriques, 2010).    

De acordo com a ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores), um PCT  é composto, no seu ambiente físico, por espaços para 

instalações de empresas, universidades e ICT´s (Instituições de Pesquisa 

Científica e Tecnológica), incubadora de empresas e negócios, centros de serviços, eventos e 

convivência, infraestrutura laboratorial e arranjos diversos que atuem de modo sinérgico para a 

realização de projetos e atividades de desenvolvimento tecnológico, inovação e 

empreendedorismo (ANPROTEC, 2019).  

Aqui usamos o termo PCT (parque científico e tecnológico) para nos referirmos à 

instituição formal composta em seu espaço físico por instalações de EBTs, universidades e 

 
1 “organisation managed by specialised professionals, whose main aim is to increase the wealth of its community 

by promoting the culture of innovation and the competitiveness of its associated businesses and knowledge-based 

institutions.” 
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instituições de pesquisa, centros de serviços, incubadoras e com infraestrutura de laboratórios, 

com o objetivo de apoiar as EBTs em seu desenvolvimento (Westhead e Batstone, 1999; 

ANPROTEC, 2019).  

A ANPROTEC considera que o PCT pode contar com apoio de programas 

governamentais dentro do conceito de tríplice hélice, composta por universidades, indústria e 

governo. Além disso, considera o ponto de vista da maturidade do PCT, pois ele pode se 

encontrar em diversas fases de desenvolvimento, sendo duas fases básicas em implantação ou 

em operação. A criação de um PCT se inicia com os estudos de concepção, depois a implantação 

e a operação; e, posteriormente, com a operação plena, chega-se à fase de consolidação e 

expansão. Durante as fases são demandados planejamento, organização, ações, tempo e 

recursos econômicos. Normalmente, são necessários alguns anos para operação plena do 

parque, com todas as funções testadas e validadas. A partir daí, ele pode enfrentar projetos de 

expansão de forma mais robusta e com menores riscos (ANPROTEC, 2019).  

Normalmente, os PCTs também desempenham um papel ativo junto às suas 

comunidades realizando ações coletivas de desenvolvimento tecnológico, inovação e projetos 

de empreendedorismo, para o desenvolvimento regional (Westhead e Batstone, 1999; Lai e 

Shyu, 2005; Ratinho e Henriques, 2010; Lamperti et al., 2015; Liberati et al., 2015; 

ANPROTEC, 2019). Para alcançar esses objetivos, os PCTs estimulam e gerenciam o fluxo de 

conhecimento entre universidades, instituições de P&D, EBTs e mercados (IASP, 2002; Siegel 

et al., 2003a). Ainda, eles facilitam a criação e o crescimento de EBTs por meio de processos 

de incubação, e fornecem outros serviços valiosos, por meio de espaço e instalações de alta 

qualidade (IASP, 2002). 

Os PCTs oferecem um local interativo para fomentar a inovação, melhorar a vantagem 

competitiva das EBTs (Löfsten e Lindelöf, 2002, 2003; Huang et al., 2012; Ramı́rez-Alesón e 

Fernández-Olmos, 2017), enfatizando a importância da cooperação público-privada e dos 

interesses acadêmicos (Shearmur e Doloreux, 2000; Etzkowitz et al., 2005; Dı́ez-Vial e 

Montoro-Sánchez, 2016; Silva e Forte, 2016). Eles ainda fornecem um ambiente para a 

colaboração mutuamente benéfica em P&D entre as EBTs e agentes acadêmicos (Fukugawa, 

2006; Vaidyanathan, 2007; Dı́ez-Vial e Montoro-Sánchez, 2016; Guadix et al., 2016; Albahari 

et al., 2017). Como consequência, apoiam a colaboração acadêmico-industrial para promover 

a inovação tecnológica, atrair EBTs e gerar crescimento socioeconômico (Ratinho e Henriques, 
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2010; Gaino e Pamplona, 2013; Autio et al., 2014; Minguillo et al., 2014; Guadix et al., 2016; 

Silva et al., 2018). 

Os principais atores que contribuem para o surgimento dos PCTs são a universidade, o 

governo e as entidades empresariais (Ferrara; Link e Link, 2003; Ribeiro et al., 2016; Lecluyse 

et al., 2018; Silva et al., 2020). Com isso, existem duas maneiras principais de criar um PCT: 

criação espontânea e orientação do governo (Xie et al., 2018). A criação espontânea pode ser 

explicada quando o governo financia as instituições de pesquisa científica para empreender a 

inovação e a criação tecnológica, enquanto o capital de risco apoia a comercialização dessas 

inovações e do empreendedorismo. Como consequência, o PCT emerge da interação entre 

agentes acadêmicos e agentes do mercado. Já a orientação governamental é uma área de 

inovação regional planejada pelo governo, dedicada ao desenvolvimento de alta tecnologia. 

Como os sistemas de investimento não são maduros na maioria dos PCTs, os governos locais, 

geralmente, estabelecem instituições financeiras para apoiar as operações de EBTs (Xie, et al., 

2018).  

Os PCTs das economias em desenvolvimento, na maioria das vezes, estão em áreas de 

inovação regional planejadas pelo governo, dedicadas ao desenvolvimento de alta tecnologia 

(Bigliardi et al., 2006; Lamine et al., 2016; Xie et al, 2018). Como os sistemas de investimento 

não estão maduros na maioria deles, os governos locais, muitas vezes, estabelecem instituições 

financeiras para apoiar as operações de EBTs. Os sistemas regionais de inovação são formados 

para integrar recursos governamentais, universidades locais, instituições industriais, e até 

mesmo acadêmicos independentes na forma de projetos (Xie et al, 2018). 

Alguns fatores são relevantes no crescimento dos PCTs, como a relação entre o 

financiamento estatal e seu desempenho (como o crescimento do emprego) e os mecanismos 

de difusão através desse agente que afeta positivamente o crescimento econômico regional 

(Shearmur e Doloreux, 2000; Link e Link, 2003; Sofouli e Vonortas, 2006; Cheng et al., 2013; 

Minguillo et al., 2014; Liberati, 2015). Bigliardi et al. (2006) diz que o sistema de avaliação 

dos PCTs é diretamente influenciado pela “missão” e “estratégia” e que são determinados pelo 

seu nível de desenvolvimento, sua forma jurídica e o compromisso dos seus stakeholders. No 

entanto, Liberati et al. (2015) demonstram que os PCTs precisam de tempo e experiência para 

serem realmente eficazes na melhoria do desempenho dos negócios hospedados.  

Alguns estudos classificam os PCTs de acordo com suas características relacionadas à 

sua gestão. Ng et al. (2019) mostram que os PCTs podem ser divididos em propriedade pública, 
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propriedade privada e propriedade pública e privada. Miao e Hall (2014) apontam que os PCTs 

espontâneos, nos quais o setor privado assume a liderança, são particularmente eficientes em 

inovação. Já os PCTs com orientação governamental, nos quais o governo assume a liderança, 

podem evoluir para sistemas de inovação que funcionem bem, mas muitas vezes se transformam 

em áreas industriais comuns, sem fornecerem muita contribuição para a região. 

Um PCT é criado para lidar com preocupações coletivas e a sua estrutura administrativa 

formal possui o objetivo de gerenciar sua propriedade, e a entrega de atividades auxiliares e 

serviços profissionais exigidos pelas EBTs estabelecidas (Westhead e Batstone, 1999; Liberati 

et al., 2015). Os PCTs oferecem às EBTs suporte físico, como espaço para salas, suporte para 

participação em eventos, infraestrutura com laboratórios, e ainda projetos de desenvolvimento 

tecnológico, inovação e empreendedorismo (Liberati et al., 2015; ANPROTEC, 2019; Silva et 

al., 2020). Eles também geram benefício de imagem pública para EBTs que podem tirar 

proveito da sua "reputação" para fazer negócios com agentes externos (Chan e Lau, 2005; 

Cheng et al., 2013; Lecluyse et al., 2018). Os PCTs também contribuem para as EBTs através 

da divulgação de informações de mercado, reduzindo assim seus custos de pesquisa (Westhead 

e Batstone, 1999; Siegel et al., 2003b; Silva et al., 2017).  

As EBTs localizadas em PCTs são, normalmente, mais produtivas e inovadoras do que 

empresas equivalentes que não estão localizadas em PCTs (Vásquez-Urriago et al., 2016; Siegel 

et al., 2003b; Yang et al., 2009). Nessa comparação, as EBTs localizadas em PCTs possuem 

também uma pequena vantagem de P&D (Westhead e Batstone, 1999; Siegel et al., 2003a; 

Fukugawa, 2006; Yang et al., 2009), uma maior probabilidade de estarem vinculadas a uma 

universidade local (Löfsten e Lindelöf, 2002; Liberati et al. 2015), uma maior capacidade de 

inovação, concorrência e orientação para o mercado e altos lucros (Westhead e Batstone, 1999; 

Lindelöf e Löfsten, 2003; Lamperti et al., 2015).  

Dentro dos PCTs, as EBTs podem ter interações presenciais e reuniões informais e 

formais que promovem confiança e um maior nível de transferência de conhecimentos (Dı́ez-

Vial e Montoro-Sánchez, 2016). Esses ambientes inovadores afetam a P&D colaborativa pela 

infraestrutura que fornecem (Schmidt e Balestrin, 2015), e a proximidade com a universidade 

(Dettwiler et al., 2006). Dessa maneira, os benefícios esperados para as EBTs instaladas em 

PCTs são: alta produtividade de pesquisa, alto nível de empregabilidade, desenvolvimento de 

laços fortes com universidades e outros agentes ambientais (Siegel et al., 2003b; Hansson et 

al., 2005; Kocak e Can, 2013; Silva et al., 2020).  
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Os PCTs são ambientes importantes para a promoção do empreendedorismo (Sofouli e 

Vonortas, 2006). De fato, a localização de EBTs em um PCT facilita o acesso ao conhecimento 

universitário e promove redes estratégicas com agentes externos importantes (Siegel et al., 

2003b; Hansson et al., 2005; Dettwiler et al., 2006; Cheng et al., 2013; Guadix et al., 2016; 

Albahari et al., 2017). Nesse sentido, as EBTs hospedadas em PCTs têm benefícios baseados 

no conhecimento, redução de custos, ganham com as pesquisas da universidade, melhoram as 

redes, podem aumentar o nível de capacidade interna em P&D e possuem maior acesso a crédito 

(Siegel et al., 2003a; Dettwiler et al., 2006; Huang et al., 2012; Schmidt e Balestrin, 2014; Silva 

et al., 2020).  

2.2 A RELAÇÃO DOS PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS COM OS 

AGENTES DO AMBIENTE EXTERNO  

Os PCTs fazem parte do sistema de inovação nacional e devem desempenhar um papel 

importante nas agendas políticas nacionais e regionais para a criação de fluxos de EBTs, para 

ajudá-las a aumentar sua chance de sobrevivência, criar empregos de alta qualidade e 

impulsionar o crescimento econômico (Löfsten e Lindelöf, 2002; Shearmur e Doloreux, 2000; 

Link e Link, 2003; Siegel et al., 2003a; Sofouli e Vonortas, 2006; Xie et al., 2018). Como 

também, os PCTs são implementados em uma cidade não apenas por interesse dos setores 

industriais envolvidos, mas também por causa das ferramentas de política implantadas e os 

potenciais impactos nas economias regionais (Shearmur e Doloreux, 2000; Siegel et al., 2003a; 

Ferrara et al., 2015). Ou seja, os PCTs tendem a possuir relações iniciais mais significativas 

com agentes externos mais próximos, como o governo municipal, a universidade mais próxima 

e as EBTs localizadas em seu entorno. 

No entanto, os PCTs buscam também relações com outros agentes além do seu território 

local, como os governos estadual/regional e nacional, órgãos de financiamento, associações, 

universidades, empresas, dentre outros. Além disso, é importante considerar que os PCTs 

fornecem uma base para transformar o conhecimento individual em conhecimento 

organizacional e facilitam a transferência de conhecimento entre EBTs, universidades e outros 

agentes (Siegel et al., 2003a; Inkpen e Pien, 2006; Lamperti et al., 2015; Liberati et al., 2015). 

Em suma, os PCTs podem desempenhar um papel intermediário na promoção da interação das 

EBTs com universidades, agentes da indústria e do governo.  
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Nesse contexto, o conceito da tríplice hélice postula que a inovação possa ser promovida 

através da cooperação entre o governo, o mercado e os agentes de pesquisa (Etzkowitz e 

Leydesdorff, 2000; Etzkowitz et al., 2005; Gaino e Pamplona, 2013; Ribeiro et al., 2016; 

Lamine et al., 2016; Galvao et al., 2019). As ações dos agentes da tríplice hélice são resultado 

da confluência de interesses e incentivos diferentes, porém complementares (Leite et al. 2020). 

De fato, os PCTs são vistos por agentes políticos como um importante instrumento para 

promover e apoiar o desenvolvimento regional, em combinação com a criação de novas 

empresas (Siegel et al., 2003a; Hansson et al., 2005). Já as universidades esperam comercializar 

suas pesquisas, garantir o financiamento para novas pesquisas e esperam que legitimem suas 

atividades de transferência de conhecimento relacionados ao seu compromisso de contribuir 

para a sociedade (Hansson et al., 2005; Albahari et al., 2017; Ramı́rez-Alesón e Fernández-

Olmos, 2017). Já para os empreendedores das EBTs, os PCTs são vistos como instalações 

prestigiadas de alta qualidade e que podem se constituir como um agente intermediário para o 

contato com universidades, outras empresas, bem como também oferecem vários serviços de 

apoio (Hansson et al., 2005; Lecluyse et al., 2018; Xie et al., 2018, Leite et al., 2020).  

2.2.1 A relação dos parques científicos e tecnológicos com universidades e centros 

de pesquisa 

A relação dos PCTs com as universidades e centros de pesquisa envolve a captação de 

conhecimento e capital humano qualificado para as EBTs instaladas e para o desenvolvimento 

de inovações tecnológicas (Hansson et al., 2005; Albahari et al., 2017; Xie et al., 2018; Silva 

et al., 2020). A presença de universidades nos PCTs desempenha o papel de transferência de 

conhecimento, transferência de tecnologia e aumento da qualificação do capital humano das 

EBTs (Löfsten e Lindelöf, 2002, 2003; Lai e Shyu, 2005; Albahari et al., 2017; Silva et al., 

2020).  

Os gerentes de PCTs e profissionais de empresas e das universidades precisam torna-se 

mais proativos no sentido de estabelecerem relações com as EBTs sediadas nos parques para a 

obtenção de benefícios mútuos (Westhead e Batstone, 1999). Fukugawa (2006) indica que é 

necessário o desenvolvimento de recursos humanos, atuando como uma interface importante 

para vincular efetivamente as instituições de pesquisa e as EBTs de forma mais eficaz.  

O meio mais importante para obter o conhecimento técnico nos PCTs é estabelecer um 

relacionamento de longo prazo com as universidades, já que contribui para a inovação 
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tecnológica das empresas (Löfsten e Lindelöf, 2002; Dı́ez-Vial e Montoro-Sánchez, 2016; 

Albahari et al., 2017). A proximidade geográfica facilita o intercâmbio de conhecimentos entre 

EBTs e universidades e outras instituições (Ratinho e Henrique, 2010; Dı́ez-Vial e Montoro-

Sánchez, 2016; Albahari et al., 2017). 

Um outro papel tradicional das universidades é agir como produtoras de conhecimento, 

devendo interagir com parceiros regionais, e assim contribuir para a inovação e para a mudança 

social, também chamada de "terceira missão" (Ratinho e Henrique, 2010; Albahari et al., 2017). 

Neste contexto, as universidades devem ver os PCTs como instrumento para facilitar a 

comercialização de pesquisas acadêmicas, para internalizar os retornos financeiros da pesquisa 

acadêmica e para legitimar suas atividades de transferência de conhecimento relacionados ao 

seu compromisso de contribuir com a sociedade (Dı́ez-Vial e Montoro-Sánchez, 2016; Albahari 

et al., 2017).  

Há na literatura argumentos sobre o custo de assimilar o conhecimento e a tecnologia 

pelas universidades, bem como a escassez de relações da universidade com a empresa (Bigliard 

et al., 2006; Bakouros et al., 2002, Albahari et al., 2013). Assim como, existe a diferença na 

capacidade de absorção das empresas, que é a capacidade de identificar, analisar, interpretar e 

entender o conhecimento fornecido pela universidade, em particular (Soetanto e Van 

Geenhuizen, 2015). No entanto, muitos PCTs desenvolveram acordos formais e mantêm 

reuniões que promovem a interação mútua, estimulando as relações entre suas EBTs e 

universidades (Dı́ez-Vial e Montoro-Sánchez, 2016). 

Dentro dos PCTs, as universidades facilitam a inovação das EBTs fornecendo acesso ao 

conhecimento e laboratórios (Löfsten e Lindelöf, 2002; Dı́ez-Vial e Montoro-Sánchez, 2016). 

A ligação entre universidades e indústria é importante na comercialização desde o 

conhecimento acadêmico (ou seja, patenteamento, licenciamento empreendedorismo 

acadêmico) para um engajamento acadêmico geral, incluindo tanto formal (por exemplo, 

pesquisa colaborativa, pesquisa e consultoria contratual) e atividades informais (por exemplo, 

consultoria e trabalho em rede com profissionais) (Albahari et al., 2013). O papel dos PCTs 

nesse cenário é criar uma proximidade organizacional, cultural, social e tecnológica, que é 

importante para o processo de inovação. Isso é relevante porque a distância nessas dimensões 

tem sido considerada como uma barreira muito importante para a transferência universidade-

indústria (Albahari et al., 2013). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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Dı́ez-Vial e Montoro-Sánchez (2016) confirmam a importância do desenvolvimento de 

interações formais e informais com a universidade para aumentar a recepção de conhecimento 

das EBTs e da sua capacidade inovadora. Essas interações ocorrem no compartilhamento do 

espaço, na compreensão mútua e na difusão do conhecimento entre as universidades e as EBTs.  

2.2.2 A relação dos parques científicos e tecnológicos com as EBTs não 

hospedadas 

As EBTs não hospedadas nos PCTs, mas que mantêm algum tipo de relacionamento 

formal com os mesmos, também possuem relação com esse ambiente através de possíveis 

parcerias e de novas tecnologias e produtos oferecidos. Assim, os PCTs contribuem 

indiretamente com as EBTs não hospedadas através do fornecimento de conhecimento 

tecnológico e de parcerias (Ramı́rez-Alesón e Fernández-Olmos, 2017; Silva et al., 2020). De 

modo geral, ainda não se pode considerar que uma EBT hospedada no PCT possui maior 

desempenho que as EBTs não hospedadas. Em alguns casos, é importante destacar que, se uma 

empresa pertence ou não ao setor de alta tecnologia, talvez seja de maior importância do que 

estar ou não localizada em um PCT (Löfsten e Lindelöf, 2002, 2003). Assim, nem sempre pode-

se considerar que uma EBT localizada em PCT é mais produtiva e inovadora do que empresas 

não localizadas em PCT.  

2.2.3 A relação dos parques científicos e tecnológicos com agentes governamentais 

Muitos estudos correlacionam desenvolvimento econômico com inovação, 

(Vaidyanathan, 2007; Gaino e Pamplona, 2013; Silva e Reis, 2015; Albahari et al., 2017). Dessa 

maneira, os agentes governamentais municipais/locais, estaduais ou regionais e nacionais 

normalmente se associam a PCTs com o objetivo de promover a inovação e o desenvolvimento 

econômico e social, através da criação de emprego e valorização da imagem local e regional 

(Shearmur e Doloreux, 2000; Siegel et al., 2003b; Hansson et al., 2005; Cheng et al., 2013; Xie 

et al., 2018). A maioria dos PCTs são tipicamente apoiados por fundos de investimento público, 

políticas econômicas favoráveis que incluem isenções fiscais e disponibilidade de mão de obra 

qualificada (Siegel et al., 2003b; Vaidyanathan, 2007; Cheng et al., 2013; Vásquez-Urriago et 

al., 2016). 

 A implementação de um PCT em um município não é só interesse dos setores 

industriais, mas também é de interesse governamental, no sentido de implementar políticas 
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públicas para produzir um impacto regional positivo (Shearmur e Doloreux, 2000; Fukugawa, 

2006; Cheng et al., 2013). Esse impacto pode ser manifestado através da criação de empregos 

e da criação de novos negócios baseados em tecnologia (Shearmur e Doloreux, 2000). 

Finalmente, é importante considerar que os agentes governamentais podem desempenhar um 

papel importante no desenvolvimento de PCTs com uma infraestrutura institucional adequada, 

capaz de incentivar os diversos agentes de um contexto geográfico no desenvolvimento e 

comercialização de inovações (Lai e Shyu, 2005; Gaino e Pamplona, 2013; Leite et al., 2020).  

Assim sendo, devem existir incentivos e iniciativas públicas do governo que busquem 

aumentar a interação com outras empresas e universidades, a fim de se beneficiarem dos seus 

conhecimentos técnicos e melhorarem sua capacidade de inovação. Além de oferecer redes de 

conhecimento mais significativas para as inovações locais (Silva et al., 2020). 

2.2.4 A relação dos parques científicos e tecnológicos com agentes não-

governamentais 

Agentes não-governamentais, como associações, agentes financeiros, mentores, entre 

outros, desempenham um papel relevante no desenvolvimento de PCTs (Vásquez-Urriago et 

al., 2016; Silva et al., 2020), porque possibilitam o fluxo de conhecimento, redes sociais e 

investimento em EBTs para o seu desenvolvimento (Morlacchi e Martin, 2009; Anprotec, 

2019). O papel das associações nacionais dos PCTs é considerado importante para aumentar 

seu desempenho (Albahari et al., 2017; Anprotec, 2019), visto que contribui para promover o 

desenvolvimento social, ambiental e econômico, e melhorar a interação com outras 

organizações nacionais e internacionais (Albahari et al., 2017; Tecparques, 2020).  

Agentes não-governamentais globais, como o IASP, visam envolver a rede global de 

PCTs e impulsionar o crescimento, a internacionalização e a eficácia dos agentes por meio de 

redes ativas de gerentes, oportunidades de negócios, fóruns, entre outras atividades (IASP, 

2019). 

2.3 SÍNTESE DA LITERATURA SOBRE PARQUES CIENTÍFICOS E 

TECNOLÓGICOS E OS PRÓXIMOS PASSOS 

Embora, atualmente, a literatura sobre PCTs seja considerada vasta, ela ainda requer um 

processo sistemático para identificar e classificar os tipos de agentes externos com os quais os 

PCTs estabelecem relacionamentos e a natureza dessas relações. Além disso, apesar da 
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existência de vários tipos de agentes externos, é possível que seu posicionamento geográfico 

relativo ao PCT possa interferir na forma da relação em que este agente se relaciona ao mesmo. 

Como resultado, será utilizada aqui uma lente conceitual para a investigação dos principais 

tipos de agentes do ambiente externo dos PCTs, já apontados nesta revisão de literatura, como 

universidades, agentes governamentais, empresas, associações e fundações. Foi proposto 

também a natureza do relacionamento mantido entre os PCTs e esses agentes, intermediando 

as relações com suas EBTs hospedadas, ou agindo indiretamente em seu benefício, realizando 

iniciativas para a adequação do PCT como um todo. 

Especificamente, por meio da dimensão geográfica, serão utilizados cinco níveis de 

escopo para classificar os agentes externos relacionados aos PCTs (ver Figura 2). 

Nomeadamente, os agentes de nível local (localizados no mesmo município), nível regional 

(localizados no mesmo estado ou região de administração do mesmo país), nível nacional 

(localizados no mesmo país), nível continental (localizados no mesmo continente) e nível global 

(localizados em outros continentes). Essa perspectiva permitirá uma compreensão mais 

sistemática e precisa da natureza do agente (governamental, acadêmico, privado, apoio) e como 

seu escopo geográfico relativo pode influenciar seu relacionamento com um determinado PCT. 

 
Figura 2 - Esquema dos tipos de agentes com a visão de cinco tipos de níveis. 

(FONTE: ELABORADA PELA AUTORA).  
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

Esta pesquisa abordou como objeto de estudo PCTs localizados no Brasil e em Portugal. 

O Brasil é um país sul-americano vasto que possui uma área de aproximadamente 8.547 milhões 

de km2 (IBGE, 2020a) e 212 milhões de habitantes (IBGE, 2020). Portugal é um país de 

tamanho médio localizado no extremo sudoeste da Europa com cerca de 92.000 km2 e a sua 

população é de aproximadamente 10,6 milhões de habitantes (Eurostat, 2020). De acordo com 

dados fornecidos pelo IBGE (2020) e WPR (2020), nos últimos anos, o Brasil ocupa o 8° maior 

PIB (Produto Interno Bruto) no ranking mundial e Portugal está na 46° posição. A relação entre 

Portugal e Brasil é de longa data, iniciando-se no início do Século XVI com o descobrimento e 

colonização do Brasil, de modo que estes dois países possuem vários aspectos em comum, tais 

como a língua e diversos elementos culturais.  

Os PCTs brasileiros iniciaram suas operações após o ano de 2000 (Silva e Forte, 2016). 

De forma geral, eles são estruturas ainda recentes se comparados com os PCTs de outras regiões 

desenvolvidas do mundo (Schmidt e Balestrin, 2015). O Brasil passou por uma transição no 

sistema nacional de inovação para um modelo de tríplice hélice, com a universidade 

desempenhando um papel importante no desenvolvimento deste sistema. Um conjunto mais 

amplo de redes foi criado da universidade para a indústria e governo, reinterpretando 

criativamente o modelo da incubadora para várias necessidades de novas organizações na 

sociedade brasileira (Etzkowitz et al., 2005).  

No Brasil, a política científica para desenvolvimento de infraestrutura institucional e 

recursos humanos começou no início do pós-guerra, com a fundação da CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), em 1951. A partir da década 1960, 

programas de pós-graduação foram estabelecidos em universidades públicas. Empresas 

públicas foram fundadas ou ampliadas, cada uma com seus próprios departamentos de P&D e 

engenharia. Esse modelo de desenvolvimento de centros de pesquisa surgiu a partir da presença 

de aglomerações voltadas para o desenvolvimento da alta tecnologia nos EUA. 

Em relação ao financiamento, 70% dos PCTs no mundo recebem alguma forma de 

subsídio do governo. Já no Brasil, esse percentual se aproxima de 90% (MCTI, 2014). Na 

América Latina, excluindo o Brasil, o envolvimento do setor público com o PCT tem sido 

escasso. O resultado é a pouca ocorrência de PCTs nos demais países, incapazes de promover 



29 
 

 
 

o desenvolvimento tecnológico e regional, possuindo baixos níveis iniciais de investimento e 

pouco interesse do setor privado (MCTI, 2013). No Brasil, foi identificado que o governo 

federal foi essencial para a implementação dos PCTs, uma vez que os investimentos iniciais são 

geralmente feitos com recursos federais (MCTI, 2014).  

No entanto, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI, 2014), 

uma vez que o PCT está em operação, os recursos alocados pela iniciativa privada são 

largamente superiores aos investimentos realizados pelos recursos federais, demonstrando o 

interesse das empresas por espaços com a oportunidade de desenvolver soluções inovadoras. 

Assim, é evidenciado que a viabilidade financeira de um PCT envolve o esforço das três esferas 

de governo (federal/nacional, estadual e municipal) e da iniciativa privada, sendo fundamental 

o apoio do governo nacional como forma de impulsionar PCTs em projeto ou em implantação 

(MCTI, 2014). 

O desenvolvimento de iniciativas de PCTs no Brasil foi implementado ao longo do 

tempo, variou de 10 em 2000, para 103 em 2017, sendo 37 em fase de projeto, 23 em fase de 

implantação e 43 em fase de operação (MCTI, 2019). Destaca-se, ainda, que existe uma maior 

concentração de iniciativas de PCTs nas regiões Sul (36%) e Sudeste (40%). No caso de PCTs 

em operação, são 18 na região Sudeste, 19 na região Sul e o restante nas outras regiões do Brasil 

(MCTI, 2019). Dada a extensão do território brasileiro e as diferentes vocações de cada região 

do país, os PCTs possuem diversas áreas de especialização, como agronegócio, automação, 

biotecnologia, economia criativa, energia, saúde, petróleo e gás natural, tecnologia da 

informação, materiais, telecomunicações, entre outras (MCTI, 2014, 2019).  

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI, 2019), há mais de 

1.300 EBTs instaladas nos PCTs brasileiros gerando mais de 38.000 empregos. Outro aspecto 

é que a gestão dos PCTs emprega, aproximadamente, 700 profissionais. Em particular, os 

empregos gerados contemplam mão de obra altamente qualificada, cerca de 11% das vagas são 

preenchidas por profissionais com mestrado ou doutorado. Alguns desafios destacados pelos 

gestores dos PCTs para o maior desenvolvimento desses ambientes de inovação são: a obtenção 

de recursos financeiros, a escassez de profissionais com experiência em gestão de ambientes de 

inovação, a necessidade de criação de cultura voltada à inovação, e a maior aproximação entre 

ciência e mercado (MCTI, 2019).   

A ANPROTEC ressalta a importância dos PCTs para o desenvolvimento empresarial 

através da inovação, gerando mais lucro, empregabilidade e progresso econômico, social e 
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urbano. A importância dos PCTs também é relacionada na economia em termos de faturamento, 

geração de empregos e PIB. Outro ponto relevante é a importância do papel da Quádrupla 

Hélice — que é a integração entre as instituições governamentais, a sociedade civil, o setor 

empresarial e a academia — para estimular e promover o empreendedorismo e a ciência, a 

tecnologia e a inovação, e o desenvolvimento competitivo e sustentável (Anprotec, 2019).  

No que se refere aos PCTs em Portugal, foram feitas algumas tentativas para a sua 

criação desde o final da década de 1960 (Gonçalves et al., 2013). As condições necessárias para 

a fundação de PCTs só surgiram, finalmente, neste país após à sua adesão à UE (União 

Europeia) em 1986. Assim, comparando com os outros países europeus e com os EUA, Portugal 

revelou um atraso no que tange à criação dos PCTs. Entre as principais causas que justificam 

esse atraso está a adesão tardia à UE. As políticas de pesquisa científica de Portugal, apoiadas 

pela UE no início dos anos 1990, concluíram que as instituições acadêmicas de pesquisa e as 

indústrias permaneciam muito separadas (Gonçalves et al., 2013). Para ultrapassar esta 

situação, um programa da UE para internacionalização da indústria portuguesa, em conjunto 

com um programa de apoio comunitário estabeleceram laços mais estreitos entre pesquisa e 

indústria através da ajuda financeira (Martins, 1997). Assim, no início dos anos 1990 os 

primeiros PCTs entraram em operação, os primeiros foram o Lispolis e o Taguspark, este último 

se tornou altamente representativo no nível nacional (INTELI, 2002; Gonçalves et al., 2013).  

A Fundação da Associação Portuguesa de Parques Científicos e Tecnológicos 

(TecParques, 2020) iniciou as suas atividades em 2001 e vem contribuindo para o maior 

desenvolvimento e consolidação do conhecimento científico, para a promoção da inovação e 

para o desenvolvimento econômico. Até o final de 2019, havia um total de 20 PCTs associados 

ao TecParques (TecParques, 2020). A maioria dos PCTs em operação está localizada nas 

regiões de Lisboa, Centro e Norte do país. Nesse país, os PCTs têm diversas áreas de 

especialização, como aeronáutica, agroalimentar, automotiva, materiais de construção, 

indústrias culturais e criativas, moda, silvicultura, ciências da saúde e da vida, tecnologias da 

informação, infraestrutura, robótica, espaço e defesa, turismo, água e energia, entre outros 

(TecParques, 2020).  

3.2 DESCRIÇÃO DOS DADOS 

A amostra utilizada nesta pesquisa é composta por 30 PCTs em operação no Brasil e em 

Portugal (Figuras 3a e 3b). A Tabela 1 mostra toda a amostra com suas características gerais. 
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Devido ao grande número de PCTs em operação no Brasil, a seleção não foi uniforme e foi 

baseada em PCTs em operação nos estados de Minas Gerais e São Paulo, situados na região 

Sudeste. Para identificar os PCTs em operação, foram consultados a ANPROTEC e sites 

institucionais do governo.   

De acordo com os dados mais recentes do setor (MCTI, 2019), das 103 iniciativas de 

PCTs identificadas na pesquisa, 40% encontram-se na região Sudeste. Dos 43 PCTs em 

operação no Brasil, 18 PCTs estão também situados nessa região. Assim, foram investigados 

os PCTs da região Sudeste porque esta região possui uma maior atividade econômica, uma 

maior quantidade de instituições de ensino superior e pesquisa, e uma maior contribuição no 

PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. Dessa forma, a amostra possui 3 PCTs em operação no 

estado de Minas Gerais e 13 PCTs em operação no estado de São Paulo, que totalizou em 16 

PCTs. Em Portugal, dos 20 PCTs em operação, foram investigados 14 PCTs em operação 

associados ao TecParques (Fundação da Associação Portuguesa de Parques Científicos e 

Tecnológicos).  

Em janeiro de 2020, dois PCTs no estado de Minas Gerais foram visitados e 

entrevistados, uma vez que eles eram acessíveis aos pesquisadores. Foram realizadas, no total, 

onze entrevistas semiestruturadas, com profissionais da administração dos PCTs, como 

instrumento de triangulação da pesquisa. Como fez-se, inicialmente, uma análise documental 

com uma grande variedade de PCTs, as entrevistas objetivaram validar os resultados obtidos 

nos dados documentais.  
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Figura 3a - Localização dos PCTs do Brasil. 

(FONTE: (Google, 2020a; Google, 2020b). 

 

Figura 3b - Localização dos PCTs de Portugal. 

(FONTE: Tecparques (2020)).  
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Tabela 1 – Amostra dos PCTs do Brasil e de Portugal. 

Local Parque 

Científico e 

Tecnológico 

Ano de 

Inauguração 

Tipo de Gestão 

B
R

A
S

IL
 

M
IN

A
S

 

G
E

R
A

IS
 

BPCT-1* 2012 Gestão Mista 

BPCT-2* 2011 Gestão Pública Acadêmica 

BPCT-3 2013 Gestão Pública 

S
Ã

O
 P

A
U

L
O

 

BPCT-4* 2006 Gestão Pública 

BPCT-5 2005 Gestão Privada 

BPCT-6 2010 Gestão Mista 

BPCT-7 2010 Gestão Privada 

BPCT-8* 2014 Gestão Pública 

BPCT-9 2015 Gestão Pública Acadêmica 

BPCT-10 2000 Gestão Pública 

BPCT-11* 1999 Gestão Pública 

BPCT-12 2013 Gestão Pública Acadêmica 

BPCT-13 2018 Gestão Mista 

BPCT-14* 2012 Gestão Mista 

BPCT-15 2012 Gestão Pública 

BPCT-16 2015 Gestão Pública 

P
O

R
T

U
G

A
L

 

PPCT-1 2005 Gestão Pública 

PPCT-2* 2003 Gestão Pública Acadêmica 

PPCT-3 2010 Gestão Pública 

PPCT-4* 1991 Gestão Pública 

PPCT-5 1991 Gestão Pública 

PPCT-6 2000 Gestão Pública 

PPCT-7 2013 Gestão Pública 

PPCT-8* 2005 Gestão Pública 

PPCT-9 2015 Gestão Pública 

PPCT-10* 1991 Gestão Mista 

PPCT-11 1994 Gestão Mista 

PPCT-12* 1993 Gestão Mista 

PPCT-13 2003 Gestão Pública 

PPCT-14 1999 Gestão Pública 

* Nestes PCTs também entrevistamos profissionais da administração. 
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3.3 COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

A coleta de dados ocorreu em sites de notícias e institucionais dos PCTs entre junho e 

outubro de 2019. Com isso, a coleta de dados totalizou 231 documentos que foram classificados 

conforme mostra a Tabela 2. Foram obtidos também dados através de sites de associações 

nacionais, internacionais e governamentais, totalizando 683 páginas de internet salvas. 

Tabela 2 - Classificação dos documentos da amostra. 

Tipos de documentos 

Tipo Quant. Tipo Quant. 

Atas 1 Manuais 2 

Certificados 4 Normas 7 

Chamadas Públicas 5 Notícias 7 

Contratos e Licenças 11 Organogramas 6 

Decretos e Leis 19 Regimentos 5 

Ebooks 1 Regulamentos 15 

Notícias Públicas 25 Relatórios 47 

Estatutos 8 Resoluções 6 

Estudos 24 Revistas e Jornais 7 

Licitações 21 Solicitações e Termos 10 

 

As entrevistas foram realizadas com base em um questionário criado a partir de outros 

estudos (Ratinho e Henriques, 2010; Liberati et al., 2015), e também a partir de questões 

relacionadas ao objetivo desta pesquisa. O questionário foi aprovado pelo Comitê de Ética 

(CEP_3674857), ou seja, a pesquisa não oferece riscos a seres humanos. Como também, os 

dados são dos PCTs e não possuem opinião pessoal dos entrevistados.  

Foram entrevistados dois PCTs (BPCT-1 e BPCT-2) localizados no estado de Minas 

Gerais (Brasil) durante visitas presenciais nos mesmos. Foram entrevistados também por meio 

de videoconferência quatro PCTs (BPCT-4, BPCT-8, BPCT-11 e BPCT-14) localizados no 

estado de São Paulo (Brasil). Foram realizadas também entrevistas com cinco PCTs de Portugal 

(PPCT-2, PPCT-4, PPCT-8, PPCT-10 e PPCT-12). A escolha dos PCTs para as entrevistas 

ocorreu de acordo com a disponibilidade de contatos nos sites, por indicações de contatos de 

Portugal e também por indicações dos próprios entrevistados. 

As entrevistas com os PCTs de São Paulo e de Portugal aconteceram de forma remota 

por videoconferência. As informações fornecidas durante as entrevistas foram gravadas 

mediante autorização dos entrevistados dos PCTs. Foi interposto que a entrevista é para fins de 

pesquisa, sem divulgação do nome do entrevistado e o nome do PCT.  
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados dessa pesquisa consistiu na investigação das relações dos PCTs com 

entidades de nível local, regional, nacional, continental e global. Dados de cada um desses 

níveis de escopo geográfico foram adicionados a um software de análise qualitativa e 

codificados. Os dados obtidos nas entrevistas foram aplicados como forma de validação e 

triangulação, e também foram adicionados às planilhas para confrontar com os dados 

documentais. A Figura 4 mostra um esquema completo do processo de análise de dados.  
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Figura 4 – Processo para análise dos dados. 

(FONTE: ELABORADA PELA AUTORA). 
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Assim, primeiramente, os dados coletados e os dados da entrevista de cada PCT foram 

organizados na Planilha 1, em forma de tabela, de acordo com as principais características do 

PCT, como sócio fundador, estrutura organizacional, tipo de gestão, parcerias, investimentos, 

serviços e infraestrutura oferecidos, internacionalização do PCT, missão e objetivos.  

Posteriormente, a Planilha 2 foi derivada da primeira, também em forma de tabela, 

contendo os cinco níveis de abrangência geográfica dos agentes relacionados aos PCTs: nível 

local, nível regional, nível nacional, nível continental e nível global. Neste segundo artefato de 

pesquisa, cada agente externo identificado na primeira planilha foi posicionado em seu nível do 

escopo geográfico correspondente à sua localização de acordo com o PCT relacionado.  

Como o Brasil possui uma grande extensão territorial, o nível regional corresponde ao 

nível estadual para os casos dos PCTs brasileiros. Já em Portugal, ao longo da história, o país 

foi dividido em regiões administrativas, como províncias. No entanto, apesar de conhecida, essa 

divisão não possui valor administrativo atualmente. Contudo, nesta pesquisa foram 

consideradas as divisões regionais referentes à lei n° 33/2013 em vigor, que estipula as direções 

regionais de atuação do turismo de Portugal – a mesma usada pelas comissões de coordenação 

e desenvolvimento regional (DRE, 2020). Desta maneira, o nível regional corresponde às 

divisões regionais portuguesas que são compostas por cinco regiões continentais (Porto e Norte, 

Centro, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, e Algarve) e dois arquipélagos (Açores e Madeira). 

Com esses dados, foi possível identificar também o tipo de relacionamento entre agentes 

externos e cada PCT pesquisado, como a relação de fundação, de investimento, de gestão e de 

parcerias (com empresas, associações, ou parcerias técnico-científicas).  

Em seguida, a Planilha 2, com todos os dados dos cinco níveis do escopo geográfico dos 

PCTs, foi exportada para o software de análise qualitativa de dados para realizar os 

apontamentos e a análise dos dados. A partir da leitura dessa planilha, foram identificados os 

agentes e os tipos das relações de cada agente com o PCT. Foram apontados, em cada nível, os 

agentes que possuem relação com os PCTs, como agentes governamentais, universidades, 

associações e outros. Em seguida, tipificou-se o relacionamento existente entre o PCT e cada 

agente. Por exemplo: investimento, transferência de conhecimento, gestão, dentre outras 

relações. 

Para o processo de codificação, foram agrupados os dados dos agentes e suas relações 

em categorias, de acordo com características comuns — que é uma atividade comum no 

processo de teorização. Por exemplo, entre as categorias de agentes, foram identificados 

fundadores, gerentes e universidades; e sobre categorias de relacionamento foram identificadas 
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parcerias técnico-científicas, parcerias (redes/associações), parcerias com empresas, 

investimento, fundação, gestão e transferência de conhecimento. 

A categoria de fundadores corresponde aos órgãos ou entidades que viabilizaram a 

criação do PCT, a categoria gestores é formada pelos responsáveis pela sua governança e 

desenvolvimento, e a categoria de investimento abrange qualquer forma de recurso financeiro 

captado pelo PCT. Já a categoria de parcerias com empresas representa os agentes que 

contribuem para o seu crescimento tecnológico e social; e a categoria de parcerias técnico-

científicas estão ligadas a órgãos, entidades ou instituições de pesquisa que contribuem para as 

áreas científica e tecnológica. A categoria de parcerias com redes e associações correspondem 

a instituições focadas em inovação e empreendedorismo de diversos setores que visam discutir 

com profundidade os assuntos que influenciam o desenvolvimento tecnológico e encontram 

soluções para o desenvolvimento sustentável. Por fim, a categoria de transferência de 

conhecimento corresponde aos vínculos efetivos do PCT com universidades e instituições de 

pesquisa que contribuem para comercializar as ideias de pesquisa e para a transferência de 

conhecimento. 

Posteriormente, essas categorias foram cruzadas com os cinco níveis de escopo 

geográfico, com o objetivo de verificar as semelhanças e diferenças na relação entre PCTs e 

agentes externos, de acordo com sua categoria e o nível do escopo geográfico. Esse processo 

gerou subcategorias do tipo agente-alcance geográfico, o que permitiu uma análise detalhada 

da relação dos PCTs com agentes externos. 

Em seguida, com auxílio de um software para análise qualitativa de dados, foram 

realizados apontamentos de todos os agentes de acordo com as subcategorias criadas. Ou seja, 

os agentes foram categorizados e os tipos de relações existentes com os PCTs foram 

identificados em cada nível do escopo geográfico. A partir disso, uma tabela para cada nível do 

escopo geográfico foi criada, indicando os tipos de relações existentes entre os agentes e os 

PCTs, e a distribuição dessas relações na amostra de PCTs de cada país e na amostra total de 

PCTs pesquisados.   

Por fim, foram gerados também gráficos para análise dos dados por país. Cada um 

mostra a frequência da codificação das categorias criadas e representa também a frequência da 

distribuição dos códigos ou a contagem da subcategoria apontada. Quanto maior a frequência 

de um código, maior é a relação da subcategoria com os PCTs do país em estudo. 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS  

Esta seção de resultados está organizada em cinco subseções. Cada subseção apresenta 

a relação entre PCTs e agentes externos, de acordo com os cinco níveis de abrangência 

geográfica (local, regional, nacional, continental e global) propostos nesta pesquisa. Ainda, 

foram classificados os PCTs de cada país de acordo com os tipos de gestão: propriedade pública, 

propriedade privada e propriedade privada e pública (Ng et al., 2019). Foram apontados 

também PCTs de propriedade pública acadêmica, que são gerenciados somente por 

universidades públicas.  

As classificações dos PCTs de cada país da amostra, de acordo com os tipos de gestão, 

estão representadas nas Figuras 5 e 6. Observa-se que a maioria dos PCTs do Brasil são de 

propriedade pública (7 PCTs - 43,8%), mas existe uma parcela considerável de PCTs que são 

de propriedade privada e pública (4 PCTs - 25%). Já em Portugal, 71,4% (10 PCTs) são de 

propriedade pública e 21,4% (3 PCTs) são de propriedade privada e pública. Os PCTs de 

propriedade pública acadêmica no Brasil correspondem a 18,8% da amostra (3 PCTs) e em 

Portugal correspondem a 7,1% (1 PCTs). Foram encontrados PCTs privados somente no Brasil, 

apenas 12,5% da amostra, que corresponde a 2 PCTs brasileiros.     
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Figura 5 - Tipos de gestão nos PCTs do Brasil. 

(FONTE: ELABORADA PELA AUTORA). 

 

 

Figura 6 - Tipos de gestão nos PCTs de Portugal. 

(FONTE: ELABORADA PELA AUTORA). 
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4.1 A RELAÇÃO DOS PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS COM 

AGENTES DO NÍVEL LOCAL 

De modo geral, a implementação de PCTs em um município é do interesse de diferentes 

tipos de agentes do mesmo entorno geográfico (Leite et al., 2020). Dessa maneira, a primeira 

análise é sobre a relação dos PCTs com agentes do nível local, ou seja, aqueles localizados no 

mesmo município que um dado PCT. Os principais agentes identificados no nível local são as 

prefeituras, câmaras, universidades, institutos de pesquisas, fundações, associações 

empresarias, secretarias e agências municipais, e empresas privadas locais.  

Além disso, as categorias criadas que determinam o tipo de relação dos agentes externos 

com os PCTs são: fundação, gestão, transferência de conhecimento (universidades/institutos de 

pesquisa e ciência), investimento, parcerias com empresas, parcerias técnico-científicas e 

parcerias (redes e associações), conforme descrito na seção 3.4. A Tabela 3 apresenta a 

distribuição dos tipos de relações no nível local para cada agente identificado no contexto dos 

PCTs brasileiros e portugueses. A distribuição dos tipos de relações foi gerada a partir dos 

apontamentos de todos os agentes e suas subcategorias (os tipos de relacionamentos) existentes 

com os PCTs no nível local. 
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Tabela 3 - Distribuição dos tipos de relações, no nível local, para cada agente em PCTs brasileiros e 

portugueses. 

NÍVEL LOCAL 

Agentes Tipos de Relações 

Distribuição na 

amostra (valor 

absoluto) 

Distribuição na amostra 

(%) 

Apontamentos 

na amostra 

PCTs 

BR 

(16) 

PCTs 

PT 

(14) 

Total 

(30) 

PCTs 

BR 

PCTs 

PT 

Amostra 

total 
BR PT Total 

Universidades, 

Institutos e 

Centros de 

Pesquisa na 

mesma cidade 

Fundação 9 6 15 56% 43% 50% 9 9 18 

Gestão 11 9 20 69% 64% 67% 19 13 32 

Transferência de 

conhecimento 
16 11 27 100% 79% 90% 50 27 77 

Investimento 4 3 7 25% 21% 23% 4 5 9 

Parcerias técnico-

científicas 
5 2 7 31% 14% 23% 10 6 16 

Parcerias 

(Redes/Associações) 
1 1 2 6% 7% 7% 7 1 8 

Prefeituras, 

Câmaras, 

Secretarias e 

Órgãos 

Municipais 

Fundação 10 11 21 63% 79% 70% 10 10 20 

Gestão 10 10 20 63% 71% 67% 15 11 26 

Investimento 11 8 19 69% 57% 63% 11 9 20 

Parcerias 

(Redes/Associações) 
7 4 11 44% 29% 37% 9 10 19 

Parcerias técnico-

científicas 
1 0 1 6% 0% 3% 1 0 1 

Associações/ 

Fundações/ 

Agências/ 

Comunidades 

na mesma 

cidade 

Parcerias 

(Redes/Associações) 
4 4 8 25% 29% 27% 8 9 17 

Parcerias técnico-

científicas 
2 2 4 13% 14% 13% 2 2 4 

Gestão 2 4 6 13% 29% 20% 6 7 13 

Fundação 0 1 1 0% 7% 3% 0 1 1 

Empresas 

Privadas / 

Setor Privado 

na mesma 

cidade  

Parcerias com 

empresas 
5 5 10 31% 36% 33% 13 65 78 

Gestão 5 6 11 31% 43% 37% 7 25 32 

Investimento 4 2 6 25% 14% 20% 4 3 7 

Fundação 2 2 4 13% 14% 13% 2 5 7 

Parcerias 

(Redes/Associações) 
1 3 4 6% 21% 13% 1 5 6 

Sendo BR = Brasil e PT = Portugal. 

Os tipos de relações identificadas, no nível local, foram de fundação, gestão, 

transferência de conhecimento, investimento, parcerias técnico-científicas e parcerias (redes e 
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associações). Os tipos de relações mais apontadas entre os PCTs e as universidades, no nível 

local, foram de transferência de tecnologia, gestão e fundação.   

A relação entre PCTs e universidades e institutos de pesquisa se mostra mais rica no 

nível local do que nos demais níveis, uma vez que existem mais tipos de relações estabelecidas. 

As universidades localizadas no mesmo município tendem a possuir relações mais próximas 

com os PCTs devido ao interesse de comercializar seus conhecimentos, por meio da criação de 

produtos e serviços inovadores. E, assim, legitimando suas atividades de transferência de 

conhecimento relacionadas com o compromisso de contribuir para a sociedade. A iniciativa da 

universidade em apoiar a instalação de um PCT pode ser verificada nas seguintes declarações:  

“O PCT foi construído pela universidade como forma de minimizar a distância do que 

se produz dentro dela e o que o mercado/sociedade necessita.” (BPCT-2) 

“Desde sempre tivemos uma excelente relação com a universidade e, especialmente, 

com a sua reitoria. Sempre procuramos desenvolver projetos em comum, apoiando 

iniciativas um do outro e idealizando projetos em conjunto. Tivemos a efetivação de um 

laboratório em conjunto com a universidade, (....) de um laboratório de prototipagem 

nas áreas das indústrias 4.0 e internet das coisas, através de parceria com o vice-reitor. 

Esse laboratório foi algo novo que pôde colaborar com os pesquisadores da 

universidade. Como também, a universidade está sempre muito disponível para apoiar 

os empreendedores e as empresas instaladas. Temos facilidade de agendar uma reunião 

em 2 a 3 dias com a reitoria para tratar de assuntos relacionados às necessidades das 

empresas.” (PPCT-8) 

“Nós nos relacionamos com uma intensidade muito forte com a universidade local, até 

porque somos um parque de ciência e tecnologia dessa universidade. A nossa principal 

missão é fazer a translação do conhecimento da universidade através do apoio e da 

criação desses projetos empreendedores.” (PPCT-10) 

Ademais, as seguintes citações ilustram a participação da universidade na gestão de 

PCTs: 

“A diretoria do parque é determinada pelo conselho, que pertence à universidade, a cada 

4 anos e é composta por profissionais que exercem atividade acadêmica.” (BPCT-2)  
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“As entidades iniciais constituintes do parque eram a universidade local como sócia 

majoritária e depois a Associação de Parques de Ciência e Tecnologia da Região. 

Atualmente, é tida por 100% pela Universidade.” (PPCT-10) 

Os governos locais correlacionam os PCTs como um impacto positivo através da criação 

de empregos e de novos negócios baseados em tecnologia, contribuindo para a valorização da 

imagem local. Assim, os tipos de relações mais presentes entre os PCTs e o governo local — 

como as prefeituras, câmaras e secretarias, e agências municipais — foram de fundação, gestão 

e investimento. Nota-se maior número de apontamentos nesses tipos de relações, no nível local, 

em relação aos outros níveis do escopo geográfico de análise utilizados neste estudo. As 

seguintes menções expressam essa relação do PCT com os agentes governamentais locais: 

“A prefeitura está sendo parceira com o objetivo de ajudar na pavimentação do PCT e 

no projeto de implementação do hub de inovação.” (BPCT-1) 

“Os agentes que contribuíram para a criação do PCT envolveram um conjunto de 

entidades públicas e privadas. O acionista majoritário é o município local, depois tem a 

universidade, associações setoriais e empresariais. O parque trabalha com o munícipio 

de forma muito próxima, funciona como um braço da câmara municipal para a 

dinamização do ecossistema inovador. Temos um forte apoio da câmara municipal e 

vice-versa para o desenvolvimento econômico e social da cidade.” (PPCT-8) 

“Temos parceria muito forte com a câmara municipal da cidade através de acordos 

formais e informais com objetivo de estimular o empreendedorismo na cidade. Nosso 

objetivo com essas relações é fomentar o empreendedorismo e criar oportunidades para 

as EBTs.” (PPCT-10) 

“Já que estamos no mesmo ecossistema, a câmara municipal é o principal agente que o 

PCT se relaciona na cidade. Além de ser o principal acionista, temos a visão de futuro 

do PCT sempre alinhado com a visão da câmara. Nossa relação é de enorme 

proximidade, não só quanto à acionista principal, mas também quanto à entidade que, 

de algum modo, é responsável pela formalização e autorização de tudo que são planos 

do PCT.” (PPCT-12)  

As relações com associações e fundações são importantes para a gestão das atividades 

e para o fortalecimento e o desenvolvimento de PCTs. Os tipos de relações mais apontadas 
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entre os PCTs e as associações/fundações/agências e comunidades locais foram parcerias 

(redes/associações) e gestão. Essas relações foram representadas por agentes como associações 

de empresários, fundações com soluções em gestão, dentre outros. No entanto, esses 

apontamentos foram considerados baixos em relação aos outros níveis do escopo geográfico 

devido à ausência de muitas associações/fundações/agências e comunidades localizadas no 

mesmo munícipio que os PCTs.  

Por fim, os tipos de relações mais presentes entre os PCTs e as empresas ou o setor 

privado, no nível local, foram de gestão, parcerias e investimento. O envolvimento das 

empresas na gestão contribui para o desenvolvimento dos PCTs. As parcerias e o investimento 

das empresas nos PCTs objetivam seu crescimento tecnológico e social. 

As relações com associações, fundações e setor privado foram descritos, principalmente, 

na seguinte citação: 

“Temos um excelente relacionamento com as entidades no nível local, desde 

associações setoriais e entidades empresariais. Apoiamos muito uns aos outros, 

complementando nossos esforços e estamos alinhados no conjunto de estratégias e nas 

atividades realizadas. Temos um excelente relacionamento com a incubadora presente 

na universidade. Com o ecossistema empresarial local, temos uma forte colaboração nas 

duas direções, desde a prova de conceito de projetos, experimentação de protótipos até 

a criação de rede de clientes. Temos sempre empresas que podem colaborar.” (PPCT-8) 

No nível local, houve um maior número de apontamentos dos PCTS com agentes 

externos se comparado com as relações contabilizadas nos demais níveis de escopo geográfico. 

Isso se deve à proximidade geográfica que contribui para a aceleração e o fortalecimento das 

sinergias estratégicas entre os PCTs e os agentes de seu entorno geográfico. 

4.2 A RELAÇÃO DOS PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS COM 

AGENTES DO NÍVEL REGIONAL 

No Brasil, o nível regional diz respeito ao estado da federação ao qual o PCT encontra-

se instalado. De modo geral, os agentes regionais presentes nas relações com os PCTs 

brasileiros são os governos dos estados de Minas Gerais e de São Paulo, federações estaduais, 

fundações, secretarias de desenvolvimento do estado, institutos de pesquisa e universidades. Já 

em Portugal, os agentes regionais identificados pertencem às regiões administrativas e são as 

associações de câmaras regionais, empresas, universidades, governos regionais, programas 



46 
 

 
 

regionais e associações industriais regionais. A Tabela 4 apresenta a distribuição dos tipos de 

relações no nível regional para cada agente identificado no ambiente externo dos PCTs 

brasileiros e portugueses. A distribuição dos tipos de relação foi gerada a partir dos 

apontamentos de todos os agentes e suas subcategorias (os tipos de relacionamentos) existentes 

com os PCTs no nível regional.  

Tabela 4 - Distribuição dos tipos de relações, no nível regional, para cada agente em PCTs brasileiros e 

portugueses. 

NÍVEL REGIONAL 

Agentes Tipos de Relações 

Distribuição na 

amostra (valor 

absoluto) 

Distribuição na   

amostra (%) 

Apontamentos 

na amostra 

PCTs 

BR 

(16) 

PCTs 

PT 

(14) 

Total 

(30) 

PCTs 

BR 

PCTs  

PT 

Amostra 

total 
BR PT Total 

Universidades, 

Institutos e 

Centros de 

Pesquisa na 

mesma 

região/estado 

Transferência de 

conhecimento 
5 4 9 31% 29% 30% 14 11 25 

Gestão 3 1 4 19% 7% 13% 4 2 6 

Parcerias 

(Redes/Associações) 
0 1 1 0% 7% 3% 0 2 2 

Parcerias técnico-

científicas 
1 4 5 6% 29% 17% 4 17 21 

Governo 

Regional/ 

Estadual, 

Secretarias e 

Federações 

Regionais  

Fundação 5 2 7 31% 14% 23% 6 2 8 

Gestão 5 3 8 31% 21% 27% 5 5 10 

Investimento 11 7 18 69% 50% 60% 12 18 30 

Parcerias 

(Redes/Associações) 
5 5 10 31% 36% 33% 6 20 26 

Parcerias técnico-

científicas 
3 0 3 19% 0% 10% 3 0 3 

Associações/ 

Fundações/ 

Agências/ 

Comunidades 

na mesma 

Região/ 

Estado 

Parcerias 

(Redes/Associações) 
16 7 23 100% 50% 77% 22 20 42 

Parcerias técnico-

científicas 
8 2 10 50% 14% 33% 17 3 20 

Investimento 8 1 9 50% 7% 30% 11 1 12 

Gestão 6 5 11 38% 36% 37% 10 12 22 

Transferência de 

conhecimento 
0 1 1 0% 7% 3% 0 8 8 

Fundação 1 1 2 6% 7% 7% 1 3 4 

Empresas 

Privadas / 

Setor Privado 

na mesma 

Região/ 

Estado 

Parcerias com 

empresas 
0 3 3 0% 21% 10% 0 9 9 

Gestão 0 1 1 0% 7% 3% 0 3 3 

Fundação 0 1 1 0% 7% 3% 0 3 3 

Sendo BR = Brasil e PT = Portugal. 
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As relações encontradas entre os PCTs e as universidades, institutos e centros de 

pesquisa, no nível regional, foram de transferência de conhecimento, parcerias técnico-

científicas, gestão e parcerias (redes/associações). Os tipos de relações mais apontadas foram 

de transferência de conhecimento e parcerias técnico-científicas. No entanto, apesar da 

importância de buscar novas parcerias e conhecimento além da mesma localização territorial, 

os apontamentos foram menores que no nível local. 

Os agentes governamentais podem desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento de PCTs. Com uma infraestrutura institucional adequada, é possível 

incentivar diversos agentes de um contexto geográfico no desenvolvimento e comercialização 

de inovações. Em relação a esses agentes, encontramos os seguintes tipos de relações entre os 

PCTs e os governos regionais/estaduais: investimento, parcerias (redes/associações), gestão, 

fundação e parcerias técnico-científicas. No entanto, os tipos de relações mais apontadas foram 

de investimento, parcerias (redes/associações), gestão e fundação. No aspecto da captação de 

recurso financeiro através do governo regional, os entrevistados de PCTs brasileiros e 

portugueses declaram: 

“O PCT foi construído pela prefeitura, no terreno da prefeitura e com recurso do governo 

estadual. Ainda, o PCT possui acesso às linhas de crédito estaduais para as empresas em 

programas, como o Desenvolve SP (São Paulo) – Banco do Empreendedor, FAPESP 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e FINEP (Financiadora de 

Estudos e Projetos).” (BPCT-14) 

“Devido à distância territorial, não temos o mesmo tipo de relacionamento com as 

entidades localizadas na cidade do PCT. Mas existe também um bom relacionamento 

com agentes localizados na região através de parcerias em projetos. Além da 

participação de fundações na criação do parque, tivemos também presentes as câmaras 

municipais de duas cidades vizinhas. Temos ainda proximidade com câmaras 

municipais de outras três cidades.” (PPCT-8) 

“Na região, nos relacionamos muito com câmaras municipais de cidades vizinhas 

através do apoio em problemas da área. Temos relação com as Comissões 

Coordenadoras de Desenvolvimento Regional que recebem financiamento diretamente 

da Agência Nacional de Inovação. As relações governamentais ocorrem mais 

diretamente na abrangência regional.” (PPCT-10) 



48 
 

 
 

As associações e fundações regionais possuem os seguintes tipos de relações com os 

PCTs: parcerias (redes/associações), gestão, parcerias técnico-científicas, investimento, 

fundação e transferência de conhecimento. Os tipos de relações mais apontadas entre os PCTs 

e as associações regionais foram de parcerias (redes/associações), gestão, parcerias técnico-

científicas e investimento.  

Essas relações desempenham um papel relevante no desenvolvimento de PCTs através 

do fluxo de conhecimento, redes sociais e investimento em EBTs. As seguintes declarações 

ilustram a presença da relação de parcerias entre os PCTs e as associações e fundações 

regionais:  

“O PCT é afiliado ao SPTec (Sistema Paulista de Parques Tecnológicos), que possui 

atualmente a vertente de troca de experiências e network, apesar de existirem também 

projetos do sistema que apoiam financeiramente os parques do estado.” (BPCT-8)  

“O PCT foi um dos membros fundadores da rede de incubação e empreendedores da 

região. Não é uma rede formal, mas talvez seja a que mais funciona, já que trabalha com 

efetiva colaboração com reuniões mensais (antes da pandemia) sem espírito competitivo 

e com efetiva colaboração e ajuda uns com os outros. A rede regional funciona muito 

bem e possui uma importante relação governamental.” (PPCT-8) 

“Relacionamos com outras universidades da região, com associações e com outros 

stakeholders que fazem sentido e podem criar oportunidades para as empresas aqui 

instaladas.” (PPCT-10) 

Por fim, os tipos de relações identificadas entre os PCTs e as empresas regionais foram 

de parcerias, gestão e fundação. As parcerias com empresas foram os tipos de relações com 

mais apontamentos nesse nível. Isso pode ser explicado devido à vocação das empresas que 

atuam na região que os PCTs estão implementados. Ou seja, algumas regiões possuem 

tendência no desenvolvimento de algum produto ou serviço. Assim, essa tendência contribui 

para que a maioria das empresas instaladas nessa região sejam de áreas específicas relacionadas 

a esse cenário. Como revela a seguinte citação: 

“O PCT possui forte sinergia com outras empresas de cidades da região, que são as 

maiores produtoras de cana-de-açúcar.” (BPCT-14)   
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4.3 A RELAÇÃO DOS PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS COM 

AGENTES DO NÍVEL NACIONAL 

A Tabela 5 apresenta a distribuição dos tipos de relações, no nível nacional, entre os 

agentes externos e os PCTs brasileiros e portugueses. Nesse nível, identificamos algumas 

universidades e empresas que possuem relação com os PCTs. No entanto, os agentes mais 

apontados foram o governo nacional, os ministérios nacionais, associações e fundações 

nacionais.  

Tabela 5 - Distribuição dos tipos de relações, no nível nacional, para cada agente nos PCTs brasileiros e 

portugueses. 

NÍVEL NACIONAL 

Agentes Tipos de Relações 

Distribuição na 

amostra (valor 

absoluto) 

Distribuição na amostra 

(%) 

Apontamentos 

na amostra 

PCTs 

BR 

(16) 

PCTs 

PT 

(14) 

Total 

(30) 

PCTs 

BR 

PCTs 

PT 

Amostra 

total 
BR PT Total 

Universidades, 

Institutos e 

Centros de 

Pesquisa no 

mesmo país 

Gestão 1 0 1 6% 0% 3% 1 0 1 

Transferência de conhecimento 1 0 1 6% 0% 3% 1 0 1 

Parcerias (Redes/Associações) 1 1 2 6% 7% 7% 1 2 3 

Governo e 

Ministérios 

Federais/ 

Governo 

Nacional 

Gestão 3 0 3 19% 0% 10% 3 0 3 

Investimento 4 8 12 25% 57% 40% 5 11 16 

Parcerias técnico-científicas 6 0 6 38% 0% 20% 6 0 6 

Parcerias (Redes/Associações) 7 2 9 44% 14% 30% 8 2 10 

Fundação 2 1 3 13% 7% 10% 3 1 4 

Associações/ 

Fundações/ 

Agências/ 

Comunidades 

Nacionais  

Parcerias (Redes/Associações) 14 14 28 88% 100% 93% 17 31 48 

Investimento 15 9 24 94% 64% 80% 35 32 67 

Gestão 2 5 7 13% 36% 23% 6 15 21 

Fundação 0 1 1 0% 7% 3% 0 1 1 

Parcerias técnico-científicas 1 5 6 6% 36% 20% 1 6 7 

Empresas 

Privadas / 

Setor Privado 

no mesmo país 

Parcerias com empresas 2 1 3 13% 7% 10% 2 8 10 

Gestão 0 1 1 0% 7% 3% 0 4 4 

Investimento 2 0 2 13% 0% 7% 2 0 2 

Parcerias (Redes/Associações) 1 0 1 6% 0% 3% 1 0 1 

Sendo BR = Brasil e PT = Portugal. 
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Os tipos de relações mais apontadas entre os PCTs e o governo nacional foram de 

investimento e parcerias (redes/associações). O interesse do governo nacional em investir nos 

PCTs e contribuir com ferramentas para auxiliar na gestão e fortalecimento desse ambiente está 

relacionado com as políticas públicas de inovação. Porquanto os PCTs fazem parte do sistema 

nacional de inovação e contribuem para a criação de fluxos de EBTs, criam empregos de alta 

qualidade, impulsionam o crescimento econômico do país e valorizam a imagem nacional. A 

relação de investimento do governo nacional com os PCTs pode ser confirmada nas seguintes 

declarações:   

“O PCT possui uma maior sinergia com o Itamaraty, o Ministério das Relações 

Exteriores, o Ministério da Agricultura e o Ministério de Minas e Energia. No entanto, 

temos também uma sinergia discreta com o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque 

não houve ainda tanta necessidade de acessar esse tipo de recurso. Há parceria também 

com a APEX (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), BDI 

(Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) através da troca de informações, conhecimentos 

e recursos para a área de negócios.” (BPCT-14)   

“O PCT possui contato com o Ministério da Ciência e Tecnologia e através dos agentes 

do governo (FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, projetos do BNDES - Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, EMBRAPI - Empresa Brasileira de 

Pesquisa e Inovação Industrial) buscamos fomento para a inovação no país.” (BPCT-

11) 

“Os laboratórios de análise que existem no PCT foram obtidos através da parceria com 

os ministérios do governo federal.” (BPCT-8)   

“A nível governamental, não é tão fácil o relacionamento, mas existem relações não tão 

fortes que permitem chamar a atenção para projetos para PCTs. A nível nacional, não 

existe investimento governamental direto para PCTs. Tivemos apenas alguns 

representantes sensíveis para práticas relacionadas a PCTs. Em relação à captação de 

recursos financeiros, uma pequena parte vem das empresas instaladas no parque, visto 

que nosso objetivo é auxiliar no desenvolvimento das empresas instaladas e, dessa 

forma, o custo deve ser baixo. Outra parte do recurso financeiro está relacionado com 

projetos europeus cofinanciados, ou projetos nacionais subsidiados pelo governo 
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nacional — que cobrem despesas como recursos humanos, despesas gerais de 

funcionamento, trabalho de desenvolvimento de novas práticas, dentre outros.” (PPCT-

8)   

“Participamos de alguns programas de financiamento nacionais competitivos que 

complementam o financiamento do parque, que não são fontes de financiamento direto 

da universidade local. Nos relacionamos também com o Portugal Ventures - capital de 

risco - e o Startup Portugal, que é uma iniciativa do governo para apoiar as EBTs. A 

relação com o governo nacional não ocorre diretamente com os ministérios, ocorre 

através desses programas operacionais.” (PPCT-10)   

As associações e fundações nacionais foram representadas por fundos de investimentos 

nacionais, associações nacionais de empresas, conselho nacional de desenvolvimento 

tecnológico, bancos nacionais, dentre outros. Os tipos de relações mais indicados entre os PCTs 

e esses agentes foram de parcerias (redes/associações) e investimentos. Neste caso, as 

associações e fundações nacionais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento 

de PCTs, porquanto contribuem para o crescimento, o fluxo de conhecimento, as redes sociais 

e o investimento em EBTs. As seguintes citações expressam a relação de parceria de PCTs com 

associações nacionais: 

“Somos associados à Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores), entidade relevante no âmbito nacional dando 

visibilidade internacional a iniciativas que ocorrem no país.” (BPCT-11)   

“O PCT faz parte da Rede Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia (Tecparques) 

e da Rede Nacional de Incubadoras, este possui uma dimensão muito maior e é 

considerado como um trabalho mais à distância. Essas relações com esses agentes 

possuem uma colaboração, contribuição com agentes de abrangência nacional e sempre 

houve o espírito de trabalhar em conjunto.” (PPCT-8)   

4.4 A RELAÇÃO DOS PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS COM 

AGENTES DO NÍVEL CONTINENTAL 

No nível continental, a distribuição dos tipos de relações dos agentes com os PCTs 

brasileiros e portugueses encontra-se na Tabela 6. Identificamos que os apontamentos mais 

significativos estão relacionados com as associações e fundações continentais. Os principais 
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tipos de relações apontadas com esses agentes foram parcerias técnico-científicas e 

investimento.  

Tabela 6 - Distribuição dos tipos de relações, no nível continental, para cada agente nos PCTs brasileiros 

e portugueses. 

NÍVEL CONTINENTAL 

Agentes Tipos de Relações 

Distribuição na 

amostra (valor 

absoluto) 

Distribuição na   

amostra (%) 

Apontamentos 

na amostra 

PCTs 

BR 

(16) 

PCTs 

PT 

(14) 

Total 

(30) 

PCTs 

BR 

PCTs 

PT 

Amostra 

total 
BR PT Total  

Universidades, 

Institutos e 

Centros de 

Pesquisa no 

mesmo 

continente 

Transferência de conhecimento 1 3 4 6% 21% 13% 2 5 7 

Parcerias (Redes/Associações) 0 1 1 0% 7% 3% 0 1 1 

Governos de 

outros países 

do mesmo 

continente 

Parcerias técnico-científicas 0 1 1 0% 7% 3% 0 1 1 

Associações/ 

Fundações/ 

Agências/ 

Comunidades 

do mesmo 

continente 

Parcerias (Redes/Associações) 0 2 2 0% 14% 7% 0 4 4 

Parcerias técnico-científicas 1 8 9 6% 57% 30% 1 22 23 

Investimento 1 9 10 6% 64% 33% 1 39 40 

Transferência de conhecimento 0 4 4 0% 29% 13% 0 6 6 

Empresas 

Privadas / 

Setor Privado 

do mesmo 

continente 

- - - - - - - - - - 

Sendo BR = Brasil e PT = Portugal. 

Observou-se que os PCTs portugueses possuem mais relacionamento de transferência 

de conhecimento com as universidades, no nível continental, do que os PCTs brasileiros. 

Adicionalmente, foi notado também que os PCTs portugueses se relacionam um pouco mais 

com outros governos do continente europeu do que os PCTs brasileiros em relação aos governos 

situados no continente da América do Sul.  

Esse resultado pode estar relacionado com a extensão territorial dos países em estudo, 

ou seja, a menor extensão territorial de Portugal pode contribuir para que as sinergias sejam 

mais efetivas com outros agentes continentais. Tal resultado pode estar relacionado também 

com fatores referentes ao desenvolvimento econômico dos dois continentes, bem como ao nível 

de desenvolvimento das respectivas zonas econômicas em que os PCTs brasileiros e 

portugueses se encontram, no caso o Mercosul (Mercado Comum do Sul) e a União Europeia, 
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respectivamente. E, consequentemente, o desenvolvimento econômico dos países integrantes 

de cada continente se torna atrativo. Esse cenário pode ser observado nas seguintes declarações: 

“Em relação à abrangência continental, as zonas de maiores relacionamentos são as 

zonas de fronteira, que inclui a Espanha. Temos uma proximidade grande com a 

Espanha, especialmente com os PCTs e as universidades, trabalhando em vários projetos 

de cooperação. Temos também parcerias com universidades, PCTs, câmaras municipais 

e empresas privadas de países da França, República Tcheca, Áustria, Itália, dentre 

outros.” (PPCT-8)   

As associações e fundações continentais foram os agentes mais expressivos no nível 

continental. Além disso, os PCTs de Portugal que contribuíram em quase totalidade para esse 

resultado. Os agentes identificados foram os bancos dos continentes referentes aos países em 

estudo; associações, programas e projetos europeus; união econômica e política europeia; PCTs 

de outros países; fundos europeus; dentre outros. Os tipos de relações mais apontadas foram de 

investimento e parceria técnico-científicas. São relações importantes que visam impulsionar o 

crescimento econômico e as oportunidades de negócios dos PCTs. Essas relações são expressas 

nas narrativas de diferentes PCTs:  

“A Comissão Europeia promove um “chapéu” de entidades através da articulação com 

programas de financiamento que são lançados. Temos aliança com uma rede de 

universidades europeias para promover a inovação e o empreendedorismo. Há ainda 

outras parcerias derivadas do Instituto Europeu de Tecnologia. Temos programas de 

estágio com outras universidades europeias para colocação de estudantes.” (PPCT-10)   

“Nós trabalhamos quase que diariamente, especialmente, com PCTs da Espanha, além 

da Irlanda, Reino Unido, França, Grécia e Itália. Essas relações ocorrem, 

principalmente, devido aos programas europeus elegíveis em que estamos inseridos, 

como programas de cooperação de fronteira, programas de cooperação temáticos e 

programas de cooperação do Atlântico. Temos relação de parcerias, troca de 

experiências e boas práticas, partilha de negócios entre as empresas e investimento com 

esses países.” (PPCT-2)   

“No que respeita ao financiamento, o PCT pôde contar com a concessão graciosa do uso 

da superfície dos terrenos onde se encontram implantados os cinco edifícios que o 

compõem – com mais dois a iniciar a construção em breve. O restante do investimento 
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para construção, instalação e crescimento tem sido financiado por empréstimos 

bancários de médio e longo prazo e cofinanciado pela União Europeia e pelo Estado 

Português, através de projetos aprovados para esse efeito, os quais também representam 

uma fonte importante de financiamento da atividade operacional.” (PPCT-4) 

Ao contrário dos PCTs portugueses, durante as entrevistas realizadas nos PCTs 

brasileiros, praticamente não houve menção a agentes situados no nível continental, ou seja, a 

agentes localizados na América do Sul. Exceto no BPCT-4, que declarou investimento na 

construção e na compra de equipamentos, com recursos oriundos do BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. 

4.5 A RELAÇÃO DOS PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS COM 

AGENTES DO NÍVEL GLOBAL 

Por fim, a Tabela 7 apresenta a distribuição dos tipos de relações dos agentes do nível 

global com os PCTs brasileiros e portugueses. Identificamos que os apontamentos mais 

significativos estão relacionados com as associações e fundações globais e empresas privadas. 
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Tabela 7 - Distribuição dos tipos de relações, no nível global, para cada agente nos PCTs brasileiros e 

portugueses. 

NÍVEL GLOBAL 

Agentes Tipos de Relações 

Distribuição na 

amostra (valor 

absoluto) 

Distribuição na amostra 

(%) 

Apontamentos 

na amostra 

PCTs 

BR 

(16) 

PCTs 

PT 

(14) 

Total 

(30) 

PCTs  

BR 

PCTs 

PT 

Amostra 

total 
BR PT Total 

Universidades, 

Institutos e 

Centros de 

Pesquisa em 

outro continente 

Transferência de conhecimento 1 0 1 6% 0% 3% 9 0 9 

Parcerias técnico-científicas 2 1 3 13% 7% 10% 2 3 5 

Governos de 

outros países de 

continente 

diferente 

Parcerias (Redes/Associações) 0 1 1 0% 7% 3% 0 1 1 

Parcerias técnico-científicas 1 2 3 6% 14% 10% 2 2 4 

Associações/ 

Fundações/ 

Agências/ 

Comunidades 

de outro 

continente  

Parcerias (Redes/Associações) 3 10 13 19% 71% 43% 4 14 18 

Parcerias técnico-científicas 11 6 17 69% 43% 57% 28 15 43 

Investimento 2 0 0 13% 0% 0% 2 0 2 

Empresas 

Privadas / Setor 

Privado de 

outro continente  

Parcerias com empresas 9 4 13 56% 29% 43% 15 10 25 

Parcerias técnico-científicas 2 0 2 13% 0% 7% 2 0 2 

Sendo BR = Brasil e PT = Portugal. 

As associações e fundações globais representam os agentes não-governamentais, como 

o IASP, que visam envolver a rede global de PCTs e impulsionar o crescimento, a 

internacionalização e a eficácia dos agentes por meio de redes ativas de gerentes, oportunidades 

de negócios, fóruns, entre outras atividades (IASP, 2019). Parcerias (redes/associações) e 

parcerias técnico-científicas foram os principais tipos de relações apontadas nesse nível. Essas 

relações estão em sintonia com os objetivos de associações e fundações globais que contribuem 

para o desenvolvimento científico e tecnológico dos PCTs, como expõe a declaração a seguir: 

“O PCT firmou em dezembro de 2017 uma parceria com a APTE (Associação de 

Parques Tecnológicos da Espanha) para que as empresas do país ibérico que tenham 

interesse no mercado brasileiro possam se instalar no PCT por até seis meses, a fim de 

observar o mercado e iniciar parcerias e negócios no Brasil.” (BPCT-4)   

As empresas privadas tiveram uma distribuição relevante na amostra e a relação de 

parceria com os PCTs foi a que teve mais apontamentos nesse nível. Essas relações acontecem 

através de parcerias dos PCTs com empresas multinacionais. Porque essas empresas 
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correlacionam esses ambientes com a promoção do empreendedorismo e para o acesso ao 

conhecimento científico e tecnológico.  

“O PCT, por si só, possui missão global. Temos 26 nacionalidades no parque. Temos 

parcerias a nível corporativo com multinacionais, como a Microsoft, a Amazon e a 

Airbnb, com o objetivo de providenciar oportunidades para as EBTs. Todas essas 

empresas possuem montados mecanismos de inovação aberta com parceiros como o 

PCT, com o objetivo de chegar mais rápido às EBTs e também incorporar o projeto de 

inovação de suas empresas. Temos também várias parcerias institucionais e parcerias 

informais que são relacionadas às visitas que fazemos. Temos que ser uma rede global 

que possa providenciar oportunidades para todas as empresas que aqui estão instaladas 

e, ao mesmo tempo, temos que acolher todas aquelas que querem vir e desenvolver a 

região.” (PPCT-10)   
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CAPÍTULO 5 ANÁLISES  

Este capítulo apresenta a análise dos resultados considerando os dados do Capítulo 4 à 

luz da revisão de literatura. A análise dos resultados foi subdividida em duas subseções. A 

primeira subseção trata das relações estabelecidas entre os PCTs e os agentes externos de acordo 

com os níveis do escopo geográfico. E a segunda subseção constitui de uma análise comparativa 

da influência da localização (Brasil x Portugal) na relação dos PCTs e agentes externos. 

5.1 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE OS PARQUES 

CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS E AGENTES EXTERNOS DE ACORDO 

COM OS NÍVEIS DO ESCOPO GEOGRÁFICO 

Na análise das relações com os PCTs, foram identificados tipos de agentes públicos 

(como universidades, institutos e centros de pesquisa, governos, secretarias e agências), agentes 

não governamentais (como associações, comunidades e fundações) e agentes privados (como 

empresas e corporações). De acordo com a literatura pesquisada, pode-se inferir que este achado 

apresenta uma visão mais detalhada dos tipos de agentes que se relacionam com PCTs, 

identificando também novos tipos de agentes externos do ambiente dos PCTs até então não 

apontados na literatura (Bigliardi et al. 2006; Albahari et al., 2013; Minguillo et al. 2014; 

McAdam et al. 2016). Outro achado importante é um conjunto de relações que se estabelecem 

entre os PCTs e os agentes externos, são elas: fundação, gestão, transferência de conhecimento, 

investimento, parcerias com empresas, parcerias técnico-científicas e parcerias (redes e 

associações). 

No que tange à relação dos PCTs com os agentes públicos, foi verificado que existem 

diferentes níveis de agentes governamentais que tratam de assuntos de sua respectiva 

abrangência territorial, como os governos locais/municipais, regionais e nacionais. Essa análise 

complementa o conceito de tríplice hélice que postula a inovação por meio da cooperação entre 

governo, mercado e agentes de pesquisa (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000; Etzkowitz et al., 

2005) e aponta os principais atores que contribuem para o surgimento dos PCTs (Cheng et al., 

2013; Silva et al., 2020). Enquanto na literatura, normalmente, cita-se apenas agentes públicos, 

esta pesquisa a estende, criando uma análise mais detalhada dos vários tipos de esferas do poder 

público. 

Em vários casos, os PCTs são resultados de ações desta tríplice hélice, ou seja, são o 

resultado de ações cooperativas de universidades, empresas e agentes governamentais para a 

sua fundação. Por outro lado, ao analisar os PCTs em operação, este estudo contribui para visões 
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além dessas ações cooperativas, mostrando que as relações entre a universidade-empresa-

governo ocorrem em diferentes níveis da abrangência geográfica e por diferentes formas de 

relacionamentos. Dessa maneira, o PCT atua como um agente intermediário nesta tríplice 

hélice, em virtude de ser capaz de congregar universidades, empresas e governo. 

Posteriormente, esse estudo complementa a visão de Ng et al. (2019), que identificou 

três tipos de PCTs: propriedade pública, propriedade privada e propriedade privada e pública. 

Esta pesquisa corrobora com estes tipos de PCTs, mas também complementa este estudo, já que 

foi encontrado um novo tipo não citado pelo autor, os PCTs de propriedade pública acadêmica, 

que são gerenciados somente pela universidade.  

Foi observado também que os PCTs de propriedade pública e privada contribuem para 

a troca de experiências, complementando as competências entre os atores universidade-

indústria-governo com sinergias e resultados consistentes, o que corrobora a visão de Ribeiro 

et al. (2016). 

A Tabela 8 resume as evidências. De modo geral, um importante resultado é que agentes 

do mesmo nível do escopo geográfico possuem diferentes tipos de relações com os PCTs. Outra 

evidência importante deste estudo e que enriquece a literatura é que podem existir diferentes 

tipos de relações entre o PCT e um determinado tipo de agente. Por exemplo, no caso da 

universidade, existem até seis tipos de relações diferentes: fundação, gestão, transferência de 

conhecimento, investimento, parcerias técnico-científicas, parcerias (redes/associações). 

Assim, uma contribuição deste estudo para a literatura é identificar uma diversidade maior de 

formas de relacionamento entre os PCTs e os agentes externos, bem como apontar ou detalhar 

novas relações em comparação com os tipos de relações já apresentadas.  
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Tabela 8 – Síntese dos principais tipos de relacionamentos em cada nível geográfico e em cada país. 

 

RELAÇÕES 
NÍVEIS 

LOCAL REGIONAL NACIONAL CONTINENTAL GLOBAL 

COM 

UNIVERSIDADES 

Transferência de 

conhecimento, gestão e 

fundação. 

Transferência de conhecimento e 

parcerias técnico-científicas. 
- - - 

BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL 

- - Gestão. 

Parcerias 

técnico-

científicas. 

- - - 
Transferência de 

conhecimento. 
- - 

COM GOVERNO 

Fundação, gestão e 

investimento. 

Investimento, parcerias (redes/ 

associações), gestão e fundação. 

 Investimento e parcerias (redes/ 

associações). 
- - 

BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL 

- - 

Investimento, 

gestão e 

fundação. 

- 

Parcerias (redes/ 

associações) e 

parcerias técnico-

científicas. 

Investimento. - - - - 

COM 

ASSOCIAÇÕES 

- 

Parcerias (redes/ associações), 

gestão, parcerias técnico-

científicas e investimento. 

Parcerias (redes/ associações) e 

investimentos. 
- 

Parcerias (redes/ associações) 

e parcerias técnico-científicas. 

BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL 

- - 

Parcerias (redes/ 

associações), 

parcerias 

técnico-

científicas e 

investimento.  

- Investimento. 

Parcerias (redes/ 

associações), 

parcerias técnico-

científicas e 

gestão. 

- 

Investimento, parcerias 

técnico-científicas, 

transferência de 

conhecimento e 

parcerias (redes/ 

associações). 

- - 

COM 

EMPRESAS/ 

SETOR 

PRIVADO 

Gestão, parcerias e 

investimento. 
Parcerias. - - Parcerias. 

BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL BRASIL PORTUGAL 

- - - Parcerias. - - - - Parcerias. - 
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Outro importante destaque nos resultados é que um mesmo tipo de agente, porém 

localizado em níveis do escopo geográfico diferentes, possui relações diferentes com os PCTs. 

Por exemplo: as universidades localizadas no nível local se relacionam com os PCTs através da 

transferência de conhecimento, da fundação e da gestão dos PCTs. Essa evidência ratifica o 

estudo de Albahari et al. (2017), que indica que o envolvimento da universidade na propriedade 

e gestão do PCT contribui para que as empresas se beneficiam do conhecimento criado na 

universidade.  

Já nos outros níveis, as universidades se relacionam através de parcerias técnico-

científicas e transferência de conhecimento. Esse resultado confirma a literatura que mostra a 

importância da proximidade da universidade nesses ambientes inovadores, e do interesse das 

universidades na gestão e na fundação de PCTs (Dettwiler et al., 2006; Albahari et al., 2017; 

Ramı́rez-Alesón e Fernández-Olmos, 2017).  

Da mesma maneira, ocorre com o governo local, que se relaciona com os PCTs através 

da fundação, gestão e investimento e, à medida que o alcance dos níveis aumenta, as relações 

são mais dispersas. Como a literatura já descreve, os sistemas de investimento não são maduros 

na maioria dos PCTs e são os governos locais que, geralmente, estabelecem instituições 

financeiras para apoiar as operações de EBTs, tendo o intuito de promover e apoiar o 

desenvolvimento e as inovações regionais.  

Os resultados desta pesquisa encontram-se em sintonia com os estudos de Hansson et 

al. (2005), Cheng et al. (2013) e Xie et al. (2018), que apontam diferentes modalidades de apoio 

governamental em PCTs. Neste caso, verificamos que agentes governamentais de diferentes 

níveis deram apoio ao desenvolvimento de PCTs. De igual modo, esse cenário também foi 

verificado nos seguintes estudos: Xie (2018) aponta que a maioria dos PCTs, como o PCT 

Zhongguancun e o PCT de Ningbo, são guiados pelos governos municipais da China. O governo 

da província de Hubei financia um fundo especial para apoiar 16 projetos estratégicos, incluindo 

WuhanXinxin, HuaxingGuangdian e WuhanTianma. Outro cenário foi relatado no estudo de 

Lindelöf e Löfsten (2003), que mostra que o governo sueco introduziu medidas orientadas 

regionalmente para fornecer infraestrutura física adequada para incentivar o desenvolvimento 

econômico.  

Outro aspecto do papel dos governos no desenvolvimento de diversos PCTs 

investigados nesta pesquisa é que são implementados por causa das ferramentas de políticas 

públicas e os potenciais impactos nas economias regionais, o que está em sintonia como alguns 

estudos da literatura (Siegel et al., 2003a; Ferrara et al., 2015). São eles que criam políticas que 
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favorecem o desenvolvimento orientado para a inovação. Essa análise vai ao encontro do estudo 

de Albahari et al. (2013), que mostra a importância de políticas coerentes, estáveis e particulares 

por parte do governo que favorecem os PCTs. Tal estudo analisou fatores dos PCTs como o 

papel da associação nacional, o modelo de negócios e a prática interna, a composição dos 

acionistas e promotores em relação à questão da propriedade e controle, e apontou que a 

presença de um conjunto de políticas coerentes e particulares favorecem PCTs na Espanha. 

Essa análise também se estende para a relação dos PCTs com outros agentes, como as 

associações e as empresas/setor privado. Ou seja, esta pesquisa corrobora com o estudo de 

Sofouli e Vonortas (2006), que mostra a tendência de envolver mais o setor privado nos PCTs. 

Assim, libertam os governos para se concentrarem no crescimento e no desenvolvimento e 

designa os investidores na implementação real das ações específicas dos mercados.    

 Já as associações possuem relações através de parcerias (redes/associações), gestão, 

parcerias técnico-científicas e investimento com os PCTs. No entanto, as relações de gestão e 

investimento com esses agentes ocorrem, na maioria das vezes, nos níveis regional e nacional. 

Esse resultado confirma o estudo de Albahari et al. (2017), que considera a importância das 

associações nacionais de PCTs para aumentar o desempenho desses ambientes de inovação. O 

aumento do desempenho ocorre através do desenvolvimento social, ambiental e econômico e 

melhora a interação com outras organizações nacionais e internacionais.  

No que tange à relação entre os PCTs e empresas/setor privado do nível local, o 

relacionamento se dá, principalmente, através da gestão, parcerias e investimentos. Já nos 

outros níveis do escopo geográfico, o tipo de relação predominante são as parcerias. Deste 

modo, estes achados estão de acordo com Sofouli e Vonortas (2006), que mostram a tendência 

de envolver mais as empresas/setor privado. Portanto, contribuem para a mesma ao trazer uma 

visão mais detalhada das formas de relações entre PCTs e as empresas.  

Ainda se notou que, no mesmo nível de escopo geográfico, existem diferenças nas 

relações entre diferentes tipos de agentes externos e os PCTs. Por exemplo: no nível local, a 

universidade possui, principalmente, relação de transferência de conhecimento. Já o governo e 

as empresas possuem relações diferentes nesse nível, que são as relações de investimento e 

gestão com os PCTs. Esse resultado corrobora a literatura a qual expressa que os governos se 

associam a PCTs como instrumento de política para promover a inovação e o desenvolvimento 

econômico e social (Hansson et al., 2005; Vaidyanathan, 2007; Vásquez-Urriago et al., 2016).  

Esse resultado também confirma o estudo de Hansson et al. (2005), que mostra um 

exemplo de governo que se associa a PCTs como instrumento de política para promover o 
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desenvolvimento regional e tecnológico. Neste caso, o governo britânico anunciou a criação do 

Centro de Inovação para Nanotecnologia, situado na Universidade de Newcastle. Consultores 

do governo e da indústria viram as micro e nanotecnologias como fundamentais para a 

competitividade econômica e tecnológica; e, por isso, apoiaram e se associaram aos PCTs.  

A relação de governos com os PCTs através de investimento e gestão encontrada nesta 

pesquisa consolida o estudo de Vaidyanathan (2007), que mostra a promoção de inovação pelo 

governo da Índia. Após a liberalização econômica e com sua abundante oferta de mão de obra 

qualificada, o país tornou-se um lugar atraente para as empresas de software dos EUA 

investirem. No entanto, a economia carecia de uma boa infraestrutura de telecomunicações. 

Assim, o governo indiano criou PCTs para fornecer essas instalações, bem como outras 

infraestruturas para atrair empresas estrangeiras e para incentivar pequenos e médios 

empresários domésticos a entrarem na indústria de software, estimulando o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do país. 

 No relacionamento entre os PCTs e os agentes externos, fluem recursos que contribuem 

para a motivação e o estabelecimento dessas relações. Esta pesquisa corrobora com a literatura 

(Löfsten e Lindelöf, 2002, 2003; Lai e Shyu, 2005; Albahari et al., 2017; Silva et al., 2020), de 

tal forma que foi observado que os recursos que fluem entre os PCTs e as universidades são 

aumento de patentes, desenvolvimento de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), alta 

produtividade de pesquisa e mão de obra qualificada.   

Entre os PCTs e as EBTs, percebeu-se que os principais recursos são a promoção do 

empreendedorismo, a facilidade de acesso ao conhecimento universitário e a promoção de redes 

estratégicas, corroborando os estudos de Sofouli e Vonortas (2006), Siegel et al. (2003b) e 

Hansson et al. (2005). A promoção de redes estratégicas envolve a relação das EBTs com 

autoridades governamentais, universidades e várias instituições financeiras com objetivos 

centralizados que promovem, em comum acordo, o desenvolvimento tecnológico, econômico 

e social no local em que estão inseridos. Assim, as EBTs têm benefícios baseados em suporte 

físico estruturado, conhecimento, economia de custos, ganhos em pesquisas universitárias, 

aumento do nível de capacidade interna de P&D e têm crédito facilitado, conforme os achados 

de outros estudos da literatura (Lamperti et al., 2015; Liberati et al., 2015; Silva et al., 2020).  

Quanto aos recursos que fluem na relação entre os PCTs e os governos, cita-se a criação 

de empregos, o desenvolvimento econômico, a captação de recursos e o aprimoramento da 

imagem local e regional, conforme a literatura (Shearmur e Doloreux; 2000; Siegel et al. 

2003b). A valorização da imagem local e regional, que atrai novos agentes que promovem a 
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inovação, relaciona-se com as características de onde o PCT está instalado. Características 

como a facilidade de transferência de tecnologia universitária, a formação e desenvolvimento 

de EBTs e o incentivo à atração do crescimento de empresas de alta tecnologia e tecnologias de 

ponta fomentando alianças/redes estratégicas foram verificadas, o que está em sintonia com 

Siegel et al. (2003b). Considera-se ainda que o investimento e o ímpeto por trás de um PCT 

geralmente são locais. De fato, os PCTs contribuem para essas regiões encorajando a 

transferência entre instituições acadêmicas e estabelecimentos, trazendo, assim, EBTs e 

crescimento nestes setores. Esta relevância pode estar mais dentro dos domínios políticos locais 

municipais (e intermunicipais) do que dentro da esfera mais ampla de economia (Shearmur e 

Doloreux, 2000). 

 Outros recursos encontrados nesta pesquisa que fluem na relação entre PCTs e os 

governos e que confirmam outros estudos (Vaidyanathan, 2007; Vásquez-Urriago et al., 2016) 

foram: fundos de investimento público e políticas econômicas favoráveis, que incluem isenções 

fiscais e disponibilidade de mão de obra qualificada. 

Já entre as associações e os PCTs, foi observado que o conhecimento, as redes sociais, 

o investimento em EBTs para o seu desenvolvimento também foram verificados em Morlacchi 

e Martin, (2009); e a melhora na interação com outras organizações nacionais e internacionais 

são alguns dos benefícios dessa relação.  

De modo geral, o estudo apontou que a direção das relações entre os PCTs e agentes 

externos traz benefícios para ambos. Por exemplo, as universidades que relacionam com PCTs 

possuem um aumento da sua transferência de conhecimento. E, neste caso, os PCTs também se 

beneficiam com o acesso ao conhecimento tecnológico e desempenham papel intermediário 

entre as universidades e as EBTs.  

No entanto, a direção das relações entre os PCTs e as associações tende a ser unilateral. 

Visto que o objetivo principal das associações é promover o desenvolvimento de PCTs. Sendo 

assim, os PCTs desempenham dois papéis com os agentes externos: o primeiro papel é 

estabelecer relação intermediária entre os agentes externos e as EBTs, e o segundo papel é 

estabelecer relações com agentes externos para o seu próprio desenvolvimento.  
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5.2 ANÁLISE COMPARATIVA DA INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO (BRASIL X 

PORTUGAL) NA RELAÇÃO DE PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 

E AGENTES EXTERNOS 

Dentre as principais diferenças encontradas na relação de PCTs do Brasil e de Portugal 

com agentes externos, foi observado que os PCTs de propriedade privada estão presentes apenas 

no Brasil (12,5% da amostra de PCTs do Brasil). Constatou-se também que existe um maior 

número de PCTs de propriedade pública acadêmica no Brasil (12,5% da amostra de PCTs do 

Brasil e 7,1% da amostra de PCTs do Brasil). Essa tendência de ser propriedade pública 

acadêmica confirma vários estudos que mostram o pensamento de universidades como PCTs 

evidenciando a importância delas para o desenvolvimento de inovações (Hansson et al., 2005, 

Dıéz-Vial e Montoro-Sánchez, 2016). 

No nível regional, a relação de gestão entre as universidades e os PCTs é mais presente 

nos PCTs brasileiros (19%) do que nos PCTs portugueses (7%). No entanto, os PCTs 

portugueses possuem uma sinergia maior com as universidades através de parcerias técnico-

científicas (29%) do que os PCTs brasileiros (6%). Outra comparação é que o governo regional 

é mais presente nas relações com os PCTs brasileiros através de investimento (69% contra 50% 

nos PCTs de Portugal), gestão (31% contra 21% nos PCTs de Portugal) e fundação (31% contra 

14% nos PCTs de Portugal). Estes resultados complementam o estudo de Ng et al. (2019), que 

classifica os tipos de PCTs, mas não analisa as implicações disso na governança dos mesmos. 

Aqui, nota-se que diferentes naturezas possuem impacto direto na governança dos PCTs. 

As relações dos PCTs brasileiros com as associações através de parcerias (100% nos 

PCTs do Brasil contra 50% nos PCTs de Portugal) e investimento (50% nos PCTs do Brasil 

contra 7% nos PCTs de Portugal) também são mais presentes no nível regional. Contudo, os 

PCTs portugueses possuem mais relação de parceria com empresas (21% nos PCTs de Portugal) 

no nível regional do que os PCTs brasileiros (0% nos PCTs do Brasil).  

A maioria dos PCTs portugueses possuem relação de investimento com o governo 

nacional através de programas de cofinanciamento (57% nos PCTs de Portugal), já nos PCTs 

do Brasil, essa relação é menor (25% nos PCTs do Brasil). Todavia, foi identificado, nos PCTs 

do Brasil, um percentual maior de parcerias com o governo nacional (44% nos PCTs do Brasil 

contra 14% nos PCTs de Portugal). Isso mostra a relevância do papel de programas do governo 

federal em propor iniciativas com potencial crescimento (Silva e Reis, 2015). No nível nacional, 

foi apontado que os PCTs brasileiros possuem mais relações de investimento com associações 

(94% nos PCTs do Brasil contra 64% nos PCTs de Portugal) e os PCTs portugueses possuem 
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mais relações de parcerias e gestão (100% para parcerias com redes e associações, 36% para 

parcerias técnico-científicas e 36% para gestão).  

A diferença mais notável foi no nível continental. Já que a pesquisa indicou que os PCTs 

de Portugal possuem relações expressivas com associações europeias através de investimento 

(64%), parcerias técnico-científicas (57%) e transferência de conhecimento (29%). Já no Brasil, 

essas relações não foram detectadas com na mesma proporção, 6%, 6% e 0%, respectivamente.  

Por fim, houve algumas diferenças no nível global. A maioria dos PCTs de Portugal 

possuem relação de parcerias com associações globais (71%). Já no Brasil, foram apenas alguns 

PCTs com essa relação (19%).  

No entanto, vários PCTs brasileiros possuem parcerias técnico-científicas (69%) com 

associações globais, uma vez que eles buscam firmar acordos para captar conhecimento 

tecnológico com agentes localizados em outros continentes — como Europa e América do 

Norte. Da mesma forma, notou-se que os PCTs brasileiros possuem mais parcerias com 

empresas globais (56%) do que os PCTs portugueses (29%), os quais possuem parcerias, na 

maioria das vezes, com empresas do mesmo continente.   

Tendo em vista os achados acima, provavelmente, o ambiente externo em que os PCTs 

se encontram possuem influência nas relações construídas entre estes ambientes de 

desenvolvimento tecnológico e os agentes externos.  
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CAPÍTULO 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta pesquisa, foi feita uma análise do relacionamento de PCTs com agentes de seu 

ambiente externo. Esse é um assunto de interesse de acadêmicos, entidades governamentais e 

empresariais, já que os PCTs são agentes importantes para promover o desenvolvimento de 

EBTs e, consequentemente, a inovação tecnológica, o desenvolvimento econômico e social 

(Shearmur e Doloreux, 2000; Lamperti et al., 2015; Liberati et al., 2015; Albahari et al., 2017; 

Xie et al., 2018). Este trabalho difere de pesquisas anteriores sobre PCTs em vários aspectos. 

Através de uma metodologia realizada em duas fases, esta pesquisa ocorreu pelo acesso, 

principalmente, a documentos públicos de trinta PCTs em operação no Brasil e em Portugal e, 

posteriormente, por meio de entrevistas semiestruturadas em onze PCTs, escolhidos dentre os 

30 inicialmente pesquisados. 

Segundo a abordagem acima, foi possível identificar os principais agentes do ambiente 

externo dos PCTs e, em seguida, foi possível analisar a quantidade de relações e o tipo de 

relacionamento dos PCTs com agentes de seu ambiente externo em uma perspectiva multinível, 

compreendida pelos níveis de abrangência geográfica: local, regional, nacional, continental e 

global. Em resumo, em cada nível foram identificados os principais agentes e o tipo de 

relacionamento destes com os PCTs. 

Não obstante, relembrando as duas questões de pesquisa apontadas no início desta 

dissertação: quais são os agentes do ambiente externo dos PCTs? Quais as relações 

estabelecidas entre os PCTs e estes agentes? Podemos concluir que os principais agentes do 

ambiente externo são: associações, governos, universidades e empresas. São representados por 

prefeituras municipais, câmaras municipais, secretarias e agências municipais; governos 

estaduais/regionais e nacionais, ministérios nacionais, secretarias de desenvolvimento 

estaduais, associações de câmaras regionais, programas regionais; universidades, institutos de 

pesquisas, fundações e associações empresariais; associações e fundações nacionais, 

continentais e globais; e empresas privadas. Os principais tipos de relações entre os mesmos 

são: fundação, gestão, transferência de conhecimento, investimento, parcerias com empresas, 

parcerias técnico-científicas e parcerias (redes e associações). Todavia, o uso dos cinco níveis 

de escopo geográfico mostra, claramente, que os tipos de relações entre os agentes externos e 

os PCTs se modificam ao longo dos níveis.  

Como contribuição para a literatura, essa pesquisa exibe uma visão sistemática dos 

agentes do ambiente externo dos PCTs. Por conseguinte, identifica os novos tipos de agentes 

externos através de uma visão mais detalhada, até então não descritos na literatura, e indica e 



67 
 

 
 

sistematiza o sentido e a natureza dos relacionamentos. Além de identificar os novos tipos de 

relacionamento entre os agentes e os PCTs que são: fundação, gestão, transferência de 

conhecimento, investimento, parcerias com empresas, parcerias técnico-científicas e parcerias 

(redes e associações). Esta pesquisa aponta também os elementos motivadores para o 

estabelecimento das relações entre os PCTs e os agentes externos.  

Bem como, dentre as implicações para teoria, esse estudo exibe também uma 

perspectiva abrangente e sistemática dos tipos de agentes do ambiente externo dos PCTs através 

de uma visão detalhada dos tipos de relacionamento entre os PCTs e os agentes do ambiente 

externo. Também apresenta um panorama sobre como as relações entre os PCTs e os agentes 

externos mudam de acordo com o posicionamento geográfico de cada um.  

Este estudo apresenta também uma comparação dos PCTs com suas características 

específicas e contribui para compreender as diferenças existentes entre PCTs brasileiros e 

portugueses. Em outros termos, faz uma análise comparativa entre PCTs localizados em regiões 

geográficas completamente diferentes e destaca quais são os efeitos destas localizações sobre a 

capacidade de integração dos PCTs. Nesse sentido, são apontadas algumas diferenças na 

configuração entre PCTs no Brasil e em Portugal que são provenientes das diferentes 

localizações dos mesmos.  

Como implicações práticas, a estrutura sistemática apresentada neste trabalho contribui 

para que se desenvolva um método para análise do nível de desenvolvimento de maturidade de 

um PCT, em relação à sua integração com agentes do ambiente externo, a partir de diferentes 

níveis de escopo geográfico. Outro resultado que decorre imediatamente deste método é a 

elaboração de um plano de desenvolvimento estratégico de PCTs, no que tange à sua relação 

com agentes do ambiente externo em aspectos como: transferência de conhecimento, captação 

de recursos, abertura de novos mercados, dentre outros. 

Finalmente, esta pesquisa apresenta uma estrutura analítica para avaliar o nível de 

desenvolvimento de um PCT referente à sua relação de agentes nos cinco níveis do escopo 

geográfico. Com isso, esta pesquisa procura preencher a lacuna apontada por Henriques et al. 

(2018), que declara a necessidade de estudos sobre PCTs em outros países, principalmente em 

economias em desenvolvimento, em países da América do Sul e PCTs situados em diferentes 

países. Em termos práticos, este trabalho mostra-se relevante para profissionais e formuladores 

de políticas, como gestores públicos e privados, para implementar ações benéficas para 

melhoria de desempenho e desenvolvimento do cenário atual da inovação tecnológica, 

econômico e social.  
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Esta pesquisa possui limitações na fonte documental. Uma vez que, apesar das 

entrevistas terem contribuído para a atualização dos dados obtidos na coleta documental, a 

maioria dos dados foram obtidos em sites dos próprios PCTs. Outra limitação é sobre o campo 

amostral, visto que envolve apenas dois países. Embora os resultados aqui possuam 

semelhanças com situações vividas em outros países, os aspectos específicos também deveriam 

ser analisados.  

Outra limitação é que essa pesquisa não foi baseada em todos os PCTs brasileiros em 

operação. De modo que os achados empíricos não podem ser generalizados para outros países, 

porque cada nacionalidade possui características culturais, econômicas e políticas distintas que 

podem influenciar nos resultados.  

A partir deste estudo, sugere-se as seguintes pesquisas futuras: expandir para outros 

PCTs em operação do Brasil e de outros países em desenvolvimento da América do Sul, já que 

possuem uma similaridade nas características econômicas. Outra sugestão é aumentar a fonte 

de dados documentais e propor um modelo de relações dos PCTs com agentes do nível externo 

de acordo com os níveis do escopo geográfico. Através dos cinco níveis de escopo geográfico, 

sugere-se pesquisas quantitativas e um modelo para o desenvolvimento estratégico de PCTs 

capaz de orientar seu progresso com base na construção de relações positivas com agentes de 

seu ambiente externo, desde o nível local até o nível global.  

No entanto, apesar dessas limitações, acredita-se que este estudo representa um passo 

útil no caminho para entender quais são os agentes e os tipos de relações do ambiente externo 

para o desenvolvimento de PCTs.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – PROTOCOLO DE ANÁLISE  

Protocolo para classificação dos dados documentais 

Classificação dos dados documentais: 

• Identificar os tipos de atores ou agentes. 

• Identificar as relações que eles possuem com os PCTs.  

• Cada ator foi classificado de acordo com o nível do escopo geográfico. 

Protocolo das visitas técnicas 

Aplicação do questionário nas duas visitas técnicas.  

Protocolo das entrevistas realizadas por videoconferência 

Aplicação do questionário identificando, principalmente, os principais agentes que os 

PCTs se relacionam, a localização dos agentes no nível do escopo geográfico e os tipos de 

relação que o PCT possui com o agente mencionado.  
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APÊNDICE II – NOTA SUPLEMENTAR 

Este apêndice descreve um projeto desenvolvido em um PCT (Parque Científico e 

Tecnológico) brasileiro com o objetivo de resgatar a sua relação com a Universidade local nas 

últimas gestões e realizar a síntese dessas relações.  

Esse projeto permitiu uma análise preliminar da relação entre um PCT real e uma 

universidade (que é um agente externo chave). A relação dos PCTs com as universidades é 

importante para a captação de conhecimento e capital humano qualificado para as EBTs 

instaladas e também promover a difusão de conhecimentos que contribuam para as inovações 

industriais (Hansson et al., 2005; Albahari et al., 2017; Xie et al., 2018; Silva et al., 2020). A 

presença de universidades nos PCTs desempenha o papel de produtores de conhecimento, 

aumentando o patenteamento e o capital humano qualificado nas startups, licenciamento do 

conhecimento acadêmico e transferência de tecnologia (Löfsten e Lindelöf, 2002, 2003; Lai e 

Shyu, 2005; Albahari et al., 2017; Silva et al., 2020). 

O meio mais importante de obter o conhecimento técnico nos PCTs é ter um 

relacionamento de longo prazo com as universidades que contribui para a inovação das 

empresas (Dı́ez-Vial e Montoro-Sánchez, 2016). Há na literatura argumentos sobre o custo de 

assimilar o conhecimento e tecnologia pelas universidades, bem como a escassez de relações 

da universidade com a empresa (Bakouros et al., 2002). Além disso, existe a diferença na 

capacidade de absorção das empresas, que é a capacidade de identificar, analisar, interpretar e 

entender o conhecimento fornecido pela universidade, em particular (Soetanto e Van 

Geenhuizen, 2015). No entanto, muitos PCTs desenvolveram acordos formais e mantêm 

reuniões que promovem a interação mútua, estimulando as relações entre as empresas e a 

universidade (Dı́ez-Vial e Montoro-Sánchez, 2016). 

Sabe-se que as universidades são uma fonte de conhecimento valioso e que aumentam a 

capacidade inovadora das EBTs através da pesquisa e são consideradas como intermediárias 

que buscam e absorvem conhecimento para transmitir aos PCTs (Dı́ez-Vial e Montoro-

Sánchez, 2016). Dentro dos PCTs, as universidades facilitam a inovação pelas EBTs 

fornecendo acesso ao conhecimento e recursos de outras empresas e instituições. Assim, elas 

conectam a empresa com diversas fontes de conhecimento, aumentando a capacidade de 

identificar e incorporar a base de conhecimento existente nas EBTs. 

Dı́ez-Vial e Montoro-Sánchez (2016) confirmam a importância do desenvolvimento de 

interações formais e informais com a universidade para aumentar a recepção de conhecimento 

da empresa e da sua capacidade inovadora. Essas interações ocorrem no compartilhamento do 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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espaço, na compreensão mútua e na difusão do conhecimento entre as universidades e as 

empresas.  

No entanto, devem existir também incentivos e iniciativas públicas do governo que 

busquem aumentar a interação com outras empresas e universidades, a fim de se beneficiarem 

dos seus conhecimentos técnicos e melhorarem sua capacidade de inovação. Além de oferecer 

redes de conhecimento mais significativas para as inovações locais. 

7.1 OBJETIVOS  

O objetivo desse projeto é resgatar a relação do PCT com a Universidade nas últimas 

gestões e realizar a síntese dessas relações.  

7.2 MÉTODOS 

A metodologia aplicada foi através de entrevistas semiestruturadas com os agentes da 

universidade que se relacionam com o PCT. Foram entrevistados representantes das gestões de 

cada departamento da universidade: reitoria, pró-reitoria, Núcleo de Inovação e Tecnologia e a 

diretoria do parque — que atua também dentro da universidade. Totalizando em 13 nomes 

indicados pela equipe do PCT. 

Os tópicos discutidos com os entrevistados foram: 

• Histórico: o entrevistado deve relatar o histórico da relação do seu departamento com o 

PCT, na sua gestão. 

• Comentar qual é a sua visão do papel social do PCT (empresas geradas, evolução, 

empregos gerados, dentre outros). 

• Expressar qual foi e qual é o incentivo do departamento para a sua implantação e a sua 

atuação no PCT.  

• Expressar qual é a expectativa do departamento para a implantação e atuação no PCT. 

• Relatar quais são os pontos positivos de se relacionar com o PCT. 

• Relatar quais são os pontos negativos de se relacionar com o PCT. 

• Qual é o nível hierárquico do profissional responsável pela relação com o PCT? 

• Conteúdo da relação, ou seja, descrever o tipo de relação que você possui com o PCT: 

- Administrativo. 

- Transferência de tecnologia; dentre outros. 
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• Em uma escala de 0 a 10, dizer qual é o nível de envolvimento do agente com a atividade 

do PCT. Ou o que representa a sua atividade no parque no montante de suas outras 

atividades (importância e esforço exigido).      

7.3 ENTREGAS 

Após a análise dos tópicos discutidos nas entrevistas, propôs-se elaborar um framework 

da relação da universidade com o PCT ao longo das últimas gestões. Além disso, apresentar de 

forma textual, oral e esquemática a síntese das relações do PCT com a Universidade nessas 

gestões. 

Com essas entregas, pode-se sugerir também um cenário futuro ideal com recomendações 

para as sinergias entre a Universidade e o PCT.         

7.4 RESULTADOS - FRAMEWORK DA RELAÇÃO DA UNIVERSIDADE COM O 

PCT  

7.4.1 Perfil dos profissionais que se relacionam com o PCT   

Dos 13 indicados pela equipe do PCT, foram realizadas as entrevistas com 6 nomes 

(46%), 4 entrevistas foram recusadas (31%) e 3 deles não apresentaram uma resposta (23%). 

Dos 6 entrevistados, 3 pertencem ao Departamento da Ciência da Computação, 2 ao 

Departamento de Física e 1 ao Departamento de Economia. 

Quanto ao período de atuação dos agentes e o seu histórico na relação com o PCT, pode-

se dizer que 4 entrevistados possuem relação mais recentes, desde 2017, 2018 e 2019; um deles 

atua desde 2014; e o outro atuou na criação do parque em 2006 a 2007.  Além disso, atuam ou 

atuaram pelo Conselho de Administração do parque, presidência ou algum órgão relacionado 

ao PCT. Ademais, a maioria deles (5 entrevistados) possui participação direta com o parque e 

o outro apontou a relação de vários setores em que atua com o parque.  

O conteúdo da relação entre os entrevistados e o PCT foi diverso. Dos 6 entrevistados, 3 

descreveram o conteúdo como assuntos gerais que envolvem todas as pautas do PCT, 2 deles 

descreveram o conteúdo da relação relacionada ao administrativo e 1 deles relacionou com o 

subsídio financeiro e gestão administrativa e financeira do PCT.  

O nível de envolvimento do profissional com as atividades do PCT foi considerado baixo 

entre a metade dos entrevistados (3). Dois deles apontaram como nível de envolvimento alto. 

Apenas um deles relatou que não consegue mensurar. Além do mais, os entrevistados 
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responderam quanto representa/representava a sua atividade no PCT no montante das suas 

outras atividades. Dois deles responderam que as atividades relacionadas ao PCT 

representam/representavam 100% das suas atividades (dedicação exclusiva). Dois deles 

apontaram em até 10% as atividades do PCT em relação ao montante das suas outras atividades. 

Os outros 2 apontaram como próxima de 0% ou não pontuou (neste caso, descreveu as 

atividades do PCT como esporádicas ou de acordo com a demanda).    

7.4.2 Visão do papel social do PCT 

Todos os entrevistados destacaram a importância do papel do PCT para o 

desenvolvimento social. Isso pode ser verificado nas seguintes declarações:  

“O PCT contribui por ter um espaço de inovação para receber empresas e startups da área 

de tecnologia.” 

“Exerce o papel de fomentar o avanço tecnológico na cidade e no estado.” 

“As empresas de alta tecnologia desenvolvem tecnologia a todo momento dentro do 

parque, favorecendo a sociedade com novos produtos, geram empregos de alta qualidade com 

salários elevados e geram também impostos para a região.” 

“O PCT exerce um papel de ligação entre o papel de inovação tecnológica do país entre 

as empresas, universidade e sociedade.” 

“O PCT é como um elo mediador entre as empresas/sociedade e a universidade.” 

“O PCT possui maior desafio de fazer interface com as empresas de base tecnológica.” 

“É um mecanismo extremamente eficiente para gerar riqueza para todo mundo, inclusive 

para a sociedade.” 

“Todo o desenvolvimento tecnológico está baseado em ciência...... é preciso discutir o 

compromisso político e social da ciência e da tecnologia... a ideia é adequar o desenvolvimento 

tecnológico com a ascensão social, distribuição social. A tecnologia não é algo só de 

laboratórios como a ciência, deve-se discutir o papel social e econômico dela.” 

7.4.3 Incentivo para a implantação e atuação no PCT  

Em relação ao incentivo para a implantação e atuação dos entrevistados no PCT, a maioria 

deles (4 entrevistados) apontaram como incentivo alto, os outros relataram que não possui 

incentivo (1) ou não houve — foi uma obrigação — (1).  

Seguem algumas declarações que apontam os incentivos ou não: 
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“Ser membro representante do Conselho de Administração.” 

“Missão pessoal de contribuir para a sociedade e participar do desenvolvimento 

tecnológico da região, através do conhecimento que absorveu e absorve ao longo do tempo.” 

 “Contribuir com a minha experiência para que o parque dê esse salto.” 

“Defendia o projeto como algo importante para a universidade e para a sociedade.” 

“Não há incentivo, houve delegação.” 

7.4.4 Expectativa para a implantação e atuação no PCT 

De modo geral, como observa-se nas seguintes menções, a expectativa para a implantação 

e atuação dos entrevistados no PCT foi considerada alta (4 entrevistados) e os outros dois 

entrevistados relataram que não possuem ou não conseguem mensurar: 

“A expectativa é de contribuir com o PCT na sua consolidação, no seu desenvolvimento, 

ampliando a sua atuação na cidade e no estado que se situa.” 

“A expectativa foi subjetiva, apesar de me declarar otimista, sei que existem fatores 

institucionais, culturais e econômicos que podem dificultar as atividades de desenvolvimento e 

atuação do PCT.”  

“Minha expectativa foi algo que eu nunca teria feito na vida. Foi um desafio entrar nesse 

projeto, já que não tinha afinidade com a questão operacional e o dia a dia do parque.” 

“Não teve.”  

“Não tive nenhuma expectativa, não sabia o que seria. Mas minha avaliação é que deveria 

discutir urgentemente o papel desses Conselhos e a missão do parque.” 

7.4.5 Pontos positivos de se relacionar com o PCT  

Os entrevistados relataram vários pontos positivos de se relacionar com o PCT, 

relacionando, principalmente, ao fato de que o PCT atua como um ambiente de inovação para 

o desenvolvimento da inovação tecnológica. Apenas um dos entrevistados não relatou pontos 

positivos e descreveu como uma obrigação se relacionar com o PCT. Isso tudo foi descrito nas 

seguintes declarações: 

“O PCT é um espaço promotor de inovação e está próximo à Universidade. Assim, temos 

um ambiente de inovação bastante interessante.” 

“É uma missão atuar para o desenvolvimento da inovação tecnológica.” 

“O PCT é um empreendimento de sucesso, e participar do sucesso é sempre positivo.” 
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“Encaro essa atuação como missão, obrigações funcionais. Como pesquisador, devo 

defender aquilo que acredito. Só faço aquilo que acredito.” 

“Existência de competências no PCT e outros atores que podem ter sinergias. O 

ecossistema com mais atores é melhor para se complementarem. O ponto forte é o acadêmico.” 

“Foi uma obrigação, foi um dever, assim é difícil mensurar pontos positivos e pontos 

negativos.”   

7.4.6 Pontos negativos de se relacionar com o PCT 

Os pontos negativos de se relacionar com o PCT, descritos pelos entrevistados, 

correlacionam — de modo geral — com obtenção de recursos financeiros, governança e fatores 

institucionais e culturais. Como revelam as citações: 

“Não há pontos negativos.” 

“Não considero pontos negativos — apenas dificuldades, como recurso financeiro.” 

“Fatores culturais e institucionais.” 

“Ponto fraco do parque é a governança, muita participação da Universidade nas decisões. 

Destaco a falta de visão que tinha em relação ao que é um PCT.” 

“Foi uma obrigação, foi um dever, assim é difícil mensurar pontos positivos e pontos 

negativos.” 

“Tudo na vida tem ônus e bônus, inclusive familiar. Minha esposa diz que trabalho sem 

parar.”  

7.4.7 Frases relevantes obtidas 

Aqui, foram descritas algumas declarações relevantes mencionadas pelos entrevistados, 

durante as entrevistas, que podem contribuir para obtermos propostas de um cenário futuro ideal 

com sugestões de melhorias para as sinergias entre a Universidade e o PCT. Seguem as 

declarações: 

“A relação do PCT com a Universidade é forte e tênue ao mesmo tempo. Forte porque o 

PCT foi implementado fortemente pela Universidade, além dos seus outros sócios-fundadores. 

A relação tênue entre o PCT e a Universidade se deve, principalmente, ao desconhecimento de 

muitos professores e alunos da Universidade em relação a atividades e papéis que o PCT possui. 

Deveria existir o conhecimento das atividades e papéis do PCT por todos os alunos e 

professores da universidade.” 
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“A maioria dos presidentes eram ex-reitores, não eram gestores. O presidente atual é uma 

esperança que entenda mais de PCTs, acredito que agora possa dar uma guinada. Acho relevante 

que esse alguém entenda o conceito de inovação (PIB na empresa, se não gerou PIB não é 

inovação), o PCT deve trabalhar direcionado prioritariamente para a questão da inovação — 

que cuida da questão de uma interface que a universidade nunca soube e nunca quis cuidar: a 

interface da universidade com o setor empresarial ou sociedade.” 

“Os PCTs costumam não dar certo por falta de conhecimento técnico profissional de 

quem os dirige, uma vez que quem dirige deve entender de inovação, universidade, interface 

da sociedade, gestão de empresa. Quanto menos a Universidade estiver dentro do PCT, melhor 

é para o PCT. Hoje quem define a vida do PCT é a reitoria da Universidade. Esse excesso de 

Universidade no PCT, em relação à governança, prejudica o parque. Deixo claro que isso não 

inclui a interface acadêmica como a transferência de conhecimento.” 

“O ponto fraco é a governança, até pouco tempo o PCT era visto como uma empresa de 

locação de espaço. Destaco a falta de visão que tinha em relação ao que é um parque 

tecnológico.” 

“O nome da Universidade atrai credibilidade para as empresas. No entanto, o parque deve 

ter em mente essa pergunta: que parque ele quer ser? Quer ser um parque da Universidade? 

Parque do Estado? Parque de empresas de alta tecnologia? Não dá para ser tudo, deve responder 

questões básicas para definir onde deve atuar, o parque deve definir o que se pretende com 

clareza, qual é seu papel e sua oferta. Sempre via empresas pedindo para reduzir o valor do 

aluguel e ao mesmo tempo não se relacionavam com a Universidade. O ideal era deixar a 

empresa sair do parque. Sabendo o que o PCT possui de oferta, ela poderá atender à demanda”. 

“Na cidade que o PCT está instalado, o capital de risco fica em uma cidade próxima, dessa 

forma há questões como: existe relação entre o capital de risco e o PCT?”  

7.5 PROPOSTA DE CENÁRIO FUTURO COM MELHORIAS PARA SINERGIAS 

ENTRE A UNIVERSIDADE E O PCT 

Nesta seção, é proposto um cenário futuro ideal com sugestões de melhoria para as 

sinergias entre a Universidade e o PCT. As propostas de melhorias foram divididas em três 

grupos: relação com a Universidade, governança do PCT e interação com a sociedade. Sendo 

assim, seguem as propostas:  
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Relação do PCT com a Universidade: 

• Intensificar a participação de profissionais da Universidade atuando de forma direta nas 

atividades relacionadas ao parque.  

• Criar ferramentas para intensificar o conhecimento das atividades e papéis do PCT por 

todos os alunos e professores da Universidade. 

• Diversificar a participação de profissionais de outros departamentos da Universidade. 

 

Governança do PCT: 

• Criar critérios para seleção de gestores do PCT.  

• Definir questões básicas como: missão, objetivos, atuação do PCT — de forma clara — 

para todos os envolvidos na sua operação. 

 

Interação do PCT com a sociedade: 

• Buscar relações com agentes financiadores de capital de risco. 

• Definir o público-alvo do PCT e focar nele tanto dentro quanto fora da Universidade. 

• Criar a gestão de portfólios, editais e vendas.  
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APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO 

Características gerais: 

1) Nome:  

2) Ano de fundação (primeira empresa operacional): 

3) Fundadores (privados, universitários, autoridades regionais, outros): 

4) Desde a fundação, a propriedade/posse mudou? Se sim, qual foi a propriedade inicial? 

5) Volume de negócios do Parque Tecnológico em 2018 (R$): 

6) Participação orçamentária proveniente de recursos públicos diretos na operação do 

parque em 2018: 

7) Nos últimos 5 anos, o volume de negócios foi: 

8) Tamanho: 

Área total (metros quadrados): 

Área ocupada (metros quadrados):  

Funcionários do parque ao longo dos últimos 5 anos e origens deles: 

Funcionários no parque ao longo dos últimos 5 anos: 

Número de empresas ao longo dos últimos 5 anos: 

9) Qual é o histórico do parque (criação do parque)? 

10)  Qual foi a origem do financiamento para criar o Parque Tecnológico? (Nacional, 

Privado, Agências, FAPEMIG, FINEP, BNDES, etc.) 

11)  Quais são os setores de atividade das empresas instaladas (consultoria, biotecnologia, 

manufatura, serviços, testes/análises, outros)?  

Serviços do Parque Científico e Tecnológico: 

12) Oferece algum suporte de consultores internos?   

13) O parque promove a interação interna? Como?  

14) O parque interage com as empresas que hospeda?  

15) O parque promove a interação com agentes externos?  

16) Quais os serviços que o Parque Tecnológico fornece para as empresas instaladas?     

P & D 

Parceria 

Incubação  

Planejamento de negócios 

Treinamento 

Gerenciamento de Projetos 
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Suporte de arrecadação de fundos 

Patentes 

Suporte legal 

Instalações 

Outro (por favor, especifique): 

17) Quais são os serviços estruturais físicos e gerenciais oferecidos?  

O contexto local e regional do Parque Científico e Tecnológico: 

18) Presença de outros Parques Tecnológicos/Científicos no mesmo Estado? (Se sim, 

liste-os). 

19) Qual é a principal estratégia de Pesquisa e Desenvolvimento para o Estado em que este 

Parque Tecnológico está localizado? Como o parque contribui de forma estratégica para 

o desenvolvimento em P&D para as políticas do estado? 

20) De que forma o apoio do governo municipal, estadual, nacional e das agências de 

fomento contribuem para o desenvolvimento deste parque? Esse apoio é para o parque, 

para as empresas ou ambos? 

21) Como você classificaria a acessibilidade (estrada, trem, ônibus, aéreo, transporte 

público)? 

22) Existe alguma atividade econômica particularmente importante na área (cidade ou 

região mais próxima)? Se sim, como ela impactou no desenvolvimento da estratégia 

deste parque? 

Governança (políticas internas do Parque Científico e Tecnológico): 

23) Presença de universidades no parque? (Se sim, liste-as.) Qual a participação ou papel 

dela(s) nas políticas do parque (governança)? Possui centro de pesquisa, possui 

empresas oriundas da(s) universidade(s)? 

24) Quais são os tipos de links dos componentes do parque com as universidades? 

(Descreva de onde vem cada link caso tenha mais de uma universidade). 

- Transferência de tecnologia paga ou de graça: 

- Tipo de conhecimento técnico/gerencial: 

- Projetos de pesquisa nacionais – Existe fomento para contratação de doutores para trabalhar 

em empresas do parque? 

- Projetos de pesquisa internacionais: 

- Treinamento de pessoal / contratação:  

- Uso das instalações das universidades:  
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- Outro (por favor, especifique): 

25) Presença de outras instituições de pesquisa e desenvolvimento no parque (se sim, liste-

as):  

26) Quais são os tipos de links dos componentes do parque com as instituições de pesquisa 

e desenvolvimento no parque? (Descreva de onde vem cada link caso tenha mais de 

uma instituição de pesquisa e desenvolvimento no parque). 

- Transferência de tecnologia paga ou de graça: 

- Tipo de conhecimento técnico/gerencial: 

- Projetos de pesquisa nacionais – Existe fomento para contratação de doutores para trabalhar 

em empresas do parque? 

- Projetos de pesquisa internacionais: 

- Treinamento de pessoal / contratação:  

- Uso das instalações das universidades:  

- Outro (por favor, especifique): 

27) O parque tem parceiros? Se sim, selecione quais ou descreva-os listando os setores de 

atividade e alocação geográfica (se necessário, anexe documentos como: acordos 

oficiais, declarações de filiação, certificações externas, etc.). 

• Empresas Internacionais  

• Parques Científicos Internacionais  

• Empresas Nacionais  

• Parques Científicos Nacionais  

• Universidades  

• Redes de Parques Científicos Nacionais  

• Redes de Parques Científicos Internacionais  

• Anprotec 

28) Que acordos formais existem entre o parque e as universidades ou outras instituições de 

pesquisa e desenvolvimento? Dê alguns exemplos, se possível.  

29) Quem é o proprietário do parque? (indique todos os acionistas e suas participações de 

capital) 

30) Gestão, se diferente da propriedade, por favor, indique a composição do comitê de 

gestão, a frequência de reuniões e atas. 

31) Qual é o histórico profissional da equipe de gerenciamento? Quais são as funções dos 

funcionários? Considerar os membros administrativos, executivos e operacionais.   



89 
 

 
 

32) O parque oferece algum tipo de treinamento gerencial? Se sim, que ferramentas são 

vistas?  

33) Existe algum tipo de auxílio estatal para cobrir os custos operacionais do Parque 

Tecnológico?  

34) Quais as principais fontes de captação de recursos nos últimos 5 anos?  

• Pró-Reitorias  

• BNDES  

• Sebrae  

• FINEP  

• Banco do Brasil  

• Caixa Econômica Federal  

• Entidades Privadas  

• Fundações  

• Outros 

35) Quanto foi o total de recurso captado por gestão nos últimos 5 anos?  

36) Como foram gastos esses recursos?  

37) Quantos e quais editais de captação de recursos o parque participou nos últimos 5 anos? 

38) Quais critérios de avaliação o parque usa para selecionar uma empresa? 

39) Como é feito o acompanhamento das empresas instaladas? Quais são os instrumentos e 

indicadores utilizados hoje? (Software, metodologia, Indicador chave) 

40) O parque possui algum critério de autoavaliação de desempenho? Se sim, qual?  

41) Descreva brevemente a história do parque completando a seguinte tabela, em termos de 

número de empresas e taxas ocupacionais, preenchendo a meta padrão e adicionando 

quaisquer outros comentários considerados necessários (escolha de dois anos 

intermediários de operação em que houvesse alterações significativas).   
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Ano   

Capacidade (número de 

empresas): 
  

Número de empresas instaladas:   

Taxas ocupacionais:   

Área disponível total:   

Área ocupada:   

Dimensões médias:   

Número médio de funcionários:   

Gastos com P&D:   

Faturamento Anual:   

Número total de patentes:   

Número médio de patentes por 

ano: 
  

 

42) Descreva brevemente a história do parque em termos de número de empresas spin-offs 

nos últimos 5 anos. Como foi a evolução?  

Descreva a origem de cada uma delas: se são de executivos de empresas, graduados, 

pesquisadores em formação ou pesquisadores professores da universidade ou 

instituições de pesquisa e desenvolvimento. 

43) Nível educacional dos funcionários das empresas instaladas (por favor, inclua o número 

de pessoas em cada nível): 

  
Número de 

funcionários: 

Ph.D   

Mestrados   

Graduados   

Ensino Médio   

Escola Primária   

44) Nos últimos cinco anos, qual é o número de empresas que: 

Usaram os serviços do parque: 

Nasceram no parque: 

Deixaram o parque, enquanto continuava sua atividade: 
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Deixaram o parque porque pararam a atividade: 

Deixaram o parque por causa da fusão / aquisição:  

45) Você poderia listar o nome das empresas atualmente instaladas no parque? 

46) Só para as empresas que já saíram do parque, descreva brevemente sua história, 

considerando: 

i) permanência média; 

ii) motivos de saída (falência, fusões, aquisições, etc.); 

iii) número de funcionários; 

iv) volume de negócios médio anual. 

47) O parque oferece suporte a alguma empresa que não está instalada nele? Quantas 

empresas são? Qual tipo de auxílio é oferecido a ela(s)?  

48) Descreva brevemente como o espaço é concedido às empresas. (Preços mensais para 

aluguel / aluguel e venda; comparação com as médias locais). 

49) Existe um departamento de proteção à propriedade intelectual? Como funciona? 

50) De que forma o parque colabora com a ligação entre a universidade e a empresa?  

51) Que acordos formais existem entre o parque e o governo? Dê alguns exemplos.  

52) Existe uma Incubadora de Empresas neste parque científico? Qual é o seu tempo em 

operação? Qual tipo de serviço ela oferece? Descreva como ela contribui 

financeiramente para o parque. 

53) O Parque Tecnológico possui relações internacionais? Se sim, quais? 

Estratégia do Parque Científico e Tecnológico: 

54)  Descreva como foi a evolução do parque em relação à expansão estrutural, física e 

econômica das empresas hospedadas; da forma de captação de recursos do parque; da 

relação com o governo e com a universidade e as relações com grandes multinacionais. 

55) Quais foram os agentes determinantes para a criação deste parque? 

56) Quais são os objetivos do parque para os próximos anos em relação à: captação de 

recursos, relação com o governo, empresas e a universidade, e as relações com grandes 

multinacionais? O que o parque almeja para os próximos anos em termos de estrutura, 

capacidade, patentes, treinamento e gerenciamento? 

Políticas públicas no Parque Científico e Tecnológico: 

57) Como o parque e as empresas hospedadas contribuem para as políticas públicas no seu 

contexto local, regional e nacional? Pode-se considerar o desenvolvimento inovativo, 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento da cultura empreendedora, 
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desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento urbano, desenvolvimento internacional 

e desenvolvimento social.  

58) Existem indicadores que medem essas contribuições? Se sim, descreva-os com 

resultados de pelo menos dos últimos cinco anos. 

Entes privados no Parque Científico e Tecnológico: 

59) Como o parque contribui com os entes privados (aceleradoras; agentes financeiros; 

pequenas e grandes empresas) envolvidos?  

60) De que forma o parque pode melhorar a situação dos stakeholders que estão instalados?  

61) Que evidências servem de atratividade a agentes econômicos para esse ambiente? 

Existem indicadores? Se sim, descreva-os. 

A primeira empresa no Parque Científico e Tecnológico: 

62) Qual foi a primeira empresa? Complete com os dados na tabela: 

Nome:   

Atividade:   

Tipo de empresa (start-up, recolocado, 

filial, etc.): 
  

Espaço ocupado:   

Financiamento:   

Área ocupada:   

Número médio de funcionários:   

63) Em geral, como você avalia o papel desempenhado pela primeira empresa estabelecida? 

64) Contatos: 

Nome: 

Posição: 

Telefone: 

E-mail: 

65) Data: 
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ANEXO – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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