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"Somos assim: sonhamos o vôo mas tememos a altura. Para voar é preciso ter 

coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o vôo 

acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso o 

que tememos: o não ter certezas. Por isso trocamos o vôo por gaiolas. As gaiolas 

são o lugar onde as certezas moram." (FIÓDOR DOSTOIÉVSKI, 1879). 



 
 

RESUMO 

 

Esse estudo busca solucionar o seguinte problema de pesquisa: “Como desenvolver 
um framework de avaliação de impactos provocados pela implantação de um Parque 
Científico e Tecnológico?”. Para alcançar o referido objetivo, essa pesquisa contou 
com procedimentos metodológicos com abordagem mista, lidando tanto com dados 
qualitativos quanto quantitativos. A triangulação metodológica ocorreu por meio da 
realização de Revisão Sistemática Integrativa, aplicação de questionários e 
entrevistas semi-estruturadas. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, 
bibliográfica e explicativa. A natureza dessa pesquisa é básica. A triangulação de 
teorias concentrou-se nos principais conceitos e características apresentados na 
literatura científica que se referem aos temas: Habitats de inovação, Parques 
Científicos e Tecnológicos e Avaliação de impacto. A triangulação de pesquisadores 
resultou da aplicação dos instrumentos de coleta de dados (questionário/ framework 
e entrevistas semi-estruturadas) a três públicos distintos: gestores dos PCTs, gestores 
das empresas inseridas nos PCTs e membros da sociedade local – destaca-se que 
aos últimos não foi aplicado o questionário/ framework (tanto do Parque Científico de 
la Universidad Carlos III de Madrid como do Tecnopuc). A triangulação de dados 
ocorreu por intermédio desses dois Parques Científicos e Tecnológicos. A análise dos 
dados foi realizada por meio do teste t de Student e da análise descritiva. Os 
resultados mostram características, similaridades e diferenças entre os impactos 
provocados pelos referidos parques, bem como pontos de discordância e 
concordância entre o posicionamento dos participantes desse estudo a respeito do 
tema em questão. O teste t de Student aponta que não há diferença estatisticamente 
significativa entre os resultados dos referidos parques para os impactos causados por 
eles na dimensão cultural. Por outro lado, o teste aponta que há diferença 
estatisticamente significativa nos impactos econômicos e sociais causados pelos 
parques em questão nas regiões onde estão inseridos. Pode-se inferir que o principal 
impacto causado tanto pelo Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid 
quanto pelo Tecnopuc é econômico. Esse impacto foi considerado o principal tanto 
pela maioria dos membros da sociedade do entorno quanto pelos gestores de todas 
as seis organizações inseridas nos referidos parques que participaram da presente 
pesquisa. Nesse contexto, o impacto econômico é considerado não apenas o 
principal, mas é destacado como sendo positivo para a região. Como sugestões para 
estudos futuros, considera-se relevante desenvolver projetos a fim de explorar e 
ampliar as formas como um parque científico e tecnológico pode ter impactos 
ambientais no seu entorno. Considera-se que seria interessante realizar estudos 
longitudinais, que possibilitariam comparar os resultados da presente pesquisa com 
resultados gerados pelos parques daqui a alguns anos (cinco ou dez anos, por 
exemplo), verificando se houve ou não evolução e alteração dos impactos no período 
analisado. 
 
Palavras-chave: Parques Científicos e Tecnológicos. Inovação. Habitats de inovação. 
Avaliação de impacto. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

This study seeks to solve the following research problem: "How to develop a framework 
for assessing impacts caused by the implementation of a Science and Technology 
Park?". To achieve this goal, this research relied on methodological procedures with a 
mixed approach, dealing with both qualitative and quantitative data. The 
methodological triangulation occurred by conducting an Integrative Systematic 
Review, applying questionnaires and semi-structured interviews. It is a descriptive, 
exploratory, bibliographic and explanatory research. The nature of this research is 
basic. The triangulation of theories focused on the main concepts and characteristics 
that refer to the themes: Innovation habitats, Science and Technology Parks and 
Impact assessment. The triangulation of researchers resulted from the application of 
data collection instruments (questionnaire / framework and semi-structured interviews) 
to three different audiences: managers of the PCTs, managers of the companies 
inserted in the PCTs and members of the local society (both from the Parque Científico 
de la Universidad Carlos III de Madrid and Tecnopuc). The data triangulation occurred 
through these two Science and Technology Parks. Data analysis was performed using 
Student's t-distribution and descriptive analysis. The results show characteristics, 
similarities and differences between the impacts caused by the referred parks, as well 
as points of disagreement and agreement between the position of the participants of 
this study regarding the theme in question. Student's t-distribution shows that there is 
no statistically significant difference between the results of these parks for the impacts 
caused by them in the cultural dimension. On the other hand, the test points out that 
there is a statistically significant difference in the economic and social impacts caused 
by the parks in question in the regions where they are located. It can be inferred that 
the main impact caused both by the Scientific Park of the Universidad Carlos III in 
Madrid and by Tecnopuc is economic. This impact was considered the main one by 
the majority of the members of the surrounding society as well as by the managers of 
all six organizations inserted in the referred parks that participated in the present 
research. In this context, the economic impact is considered not only the main one, but 
is highlighted as being positive for the region. As suggestions for future studies, it is 
considered relevant to develop projects in order to explore and expand the ways in 
which a scientific and technological park can have environmental impacts in its 
surroundings. It is considered that it would be interesting to carry out longitudinal 
studies, which would make it possible to compare the results of this research with 
results generated by the parks in a few years' time (five or ten years, for example), 
checking whether or not there was evolution and changes in the impacts in the 
analyzed period. 

Keywords: Scientific and Technological Parks. Innovation. Innovation habitats. Impact 
assessment.  
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1 INTRODUÇÃO 

Um Parque Científico e Tecnológico é um habitat de inovação. Segundo Sartori 

(2017), os habitats de inovação são relevantes para o desenvolvimento de uma região 

ou país. São ambientes que visam possibilitar a interação entre os stakeholders, por 

meio da coabitação de atores de inovação e do setor governamental, empresarial e 

acadêmico. Essa interação visa seu desenvolvimento tecnológico, científico, 

econômico, social e regional (MARQUESA; CARAÇAB; DIZ, 2006; SÁ, 2011). 

Da mesma forma, a International Association of Science Parks and Areas of 

Innovation (2016) destaca que um parque científico tem a atribuição de estimular o 

fluxo de conhecimento e tecnologia que existe entre universidades e empresas, 

facilitando a comunicação entre os stakeholders. Assim, proporciona um ambiente 

capaz de fomentar a cultura de inovação, facilitando a criação e o crescimento de 

empresas inovadoras. Nesse contexto, o papel desempenhado pelos parques 

tecnológicos é vital para o desenvolvimento do ambiente onde estão inseridos. 

A sociedade do conhecimento induz as organizações ao desenvolvimento 

permanente e contínuo, baseado em conhecimento e inovação. Nesse cenário, os 

Parques Científicos e Tecnológicos desempenham um papel relevante no 

desenvolvimento econômico regional, uma vez que lidam fundamentalmente com 

inovação (GIUGLIANI, 2011). 

Chen, Chien e Hsieh (2013) afirmam que a implantação de um Parque numa 

região tem impacto significativo no desenvolvimento desse local. Os parques devem 

incentivar e apoiar tanto o início como a incubação de negócios inovadores, dotados 

de alto potencial de crescimento e baseados no conhecimento (THE UNITED 

KINGDOM SCIENCE PARK ASSOCIATION, 2014). 

Os Parques Científicos e Tecnológicos propiciam a reindustrialização, o 

desenvolvimento regional e a criação de empregos, porque proporcionam acesso a 

capital humano para as organizações inovadoras. Desse modo, o papel dos Parques 

é relevante para a criação e crescimento da capacidade de inovação e 

desenvolvimento da comunidade local, pois podem promover o desenvolvimento 

regional e a inovação (CABRITA; PASCOAL; ATKOČIŪNIENĖ, 2017). 

Apesar da variedade de informações e argumentos disponíveis na literatura 

ressaltando a influência dos Parques Científicos e Tecnológicos no desenvolvimento 

de determinada região, são raras as ferramentas de avaliação de impacto dos Parques 



19 
 

Científicos e Tecnológicos disponíveis na literatura. Nesse contexto, esse estudo 

busca solucionar o seguinte problema de pesquisa: “Como desenvolver um framework 

de avaliação de impactos provocados pela implantação de um Parque Científico e 

Tecnológico?”. 

A delimitação do presente estudo consiste num único habitat de inovação, 

Parque Científico e Tecnológico (PCT) – uma vez que existem outros habitats de 

inovação, não menos importantes, que não são tratados em profundidade nessa tese, 

associado à avaliação do impacto que um Parque Científico e Tecnológico pode 

causar no ambiente onde está inserido. Não será tratado nesse estudo o impacto 

causado por outros habitats de inovação (incubadoras de empresas, aceleradoras, etc 

– que são apresentados na próxima seção), restringindo as informações ao ambiente 

dos Parques Científicos e Tecnológicos. 

Além disso, a delimitação desse estudo ocorre por meio da triangulação de 

dados de dois Parques Científicos e Tecnológicos específicos, sendo um único parque 

brasileiro (Tecnopuc – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e 

apenas um parque espanhol (Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid). 

Foram escolhidos apenas dois parques (com características semelhantes) com a 

finalidade de garantir a confiabilidade dos resultados alcançados, visto que o impacto 

causado por um Parque Científico e Tecnológico varia de acordo com suas 

características, como o tempo de atuação, por exemplo. 

Os referidos parques foram escolhidos porque são relevantes em termos de 

tempo de atuação (parque brasileiro com 16 e parque espanhol com 19 anos), e sua 

influência na economia dos países onde estão inseridos, uma vez que abrigam 

centenas de organizações de diversos países dentro do Parque Científico e 

Tecnológico. Além disso, destacam-se em relação a ações de inovação e geração de 

milhares de empregos (UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, 2015; TECNOPUC, 

2018). 

A estrutura do presente estudo apresenta, após a seção de introdução, a 

revisão de literatura que aborda os temas: Parques Científicos e Tecnológicos e 

Avaliação de impacto. Em seguida, os procedimentos metodológicos são 

apresentados, seguidos pela a análise de dados. A próxima seção trata das 

considerações finais desse estudo. Finalmente, a última seção apresenta as 

referências utilizadas para a realização da presente pesquisa. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

O presente estudo foi estruturado com base nos seguintes objetivos. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Esse estudo busca “Desenvolver um framework de avaliação de impactos 

provocados pela implantação de um Parque Científico e Tecnológico”. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as dimensões de impacto causado por Parques Científicos e 

Tecnológicos e seus componentes (indicadores, variáveis); 

b) estabelecer variáveis de aferição para cada dimensão de impacto; 

c) elaborar um conjunto de indicadores com base nas dimensões propugnadas; 

d) analisar os modelos de avaliação de impacto disponíveis; 

e) elaborar e validar o framework em duas regiões distintas para analisar 

comparativamente se há diferenças significativas entre elas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA, ORIGINALIDADE, INEDITISMO, RELEVÂNCIA E VIABILIDADE 

DA PESQUISA 

 

Várias buscas foram realizadas em bases científicas, culminando com uma 

busca sistemática realizada no dia 14 de junho de 2018 nas bases de dados: banco 

de teses e dissertações da CAPES, Web of Science, Scopus e Ebscohost. A Scopus 

é uma das referências internacionais em pesquisa mais prestigiadas pela sociedade 

científica brasileira e indexa, entre outros, páginas da internet de conteúdo científico, 

bem como títulos acadêmicos revisados por pares e séries de livros. Além disso, é a 

maior base de dados bibliográfica disponível internacionalmente na atualidade 

(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 

2014). 



21 
 

Foram usados os termos: (“IMPACT EVALUATION” AND “TECH* PARK*”), 

com o auxílio de operadores booleanos e sem filtros. Obteve-se 32 resultados na 

Ebscohost, zero na Scopus e apenas um na Web of Science. Esse número de 

publicações pode ser considerado baixo, demonstrando a originalidade dessa tese ao 

unir ambos os temas. No entanto, ao realizar a busca apenas com o tema “TECH* 

PARK*” na Web of Science constatou-se um número significativo e crescente de 

publicações a partir de 2015. 

Posteriormente, repetiu-se a busca apenas com o tema “TECH* PARK*” na 

base de dados Scopus e novamente houve um número crescente de publicações, 

especialmente a partir de 2013. A Figura 1, a seguir, demonstra essa informação. 

Figura 1 - Publicações sobre “TECH* PARK*” na Scopus 

 
Fonte: Scopus (2018). 

Ainda com respeito à relevância, esse estudo pode contribuir com diversas 

instituições como: empresas, associações e prefeituras (e demais órgãos do governo), 

por meio da apresentação de informações atuais e detalhadas sobre o impacto dos 

Parques Científicos e Tecnológicos na região. 

Os parques tecnológicos são relevantes, uma vez que desempenham um papel 

que é crucial para o desenvolvimento econômico do ambiente onde estão inseridos 

(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS AND AREAS OF 

INNOVATION, 2016). Além disso, Chen, Chien e Hsieh (2013) afirmam que a 

implantação de um Parque impacta significativamente no desenvolvimento local. 

Apesar do número de estudos tratando de Parques Científicos e Tecnológicos 

ser significativo, constatou-se a existência de poucas ferramentas, na literatura 

consultada, destinadas à avaliação de impacto dos Parques Científicos e 

Tecnológicos no desenvolvimento econômico da cidade ou região onde está(o) 

inserido(s). 
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A realização dessa pesquisa demonstrou que existem estudos tratando da 

avaliação de impacto em diferentes contextos. No entanto, os referidos estudos são 

diferentes desse, uma vez que são desenvolvidos em outros Parques Científicos e 

Tecnológicos, em outro período de tempo, com outros objetivos e resultados. No 

Quadro 1 são apresentadas as publicações que mais se aproximam dessa proposta, 

bem como suas diferentes características, explicitando o ineditismo dessa pesquisa. 

Quadro 1 - Ineditismo 

REFERÊNCIA DO ESTUDO 
DIMENSÕES/ 

FATORES 
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPAIS 

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Estudo de Projetos de Alta 
Complexidade: indicadores de parques 
tecnológicos. Brasilia: CDT/UnB, 2014. 
Disponível em: 
http://www.anprotec.org.br/Relata/PNI_FIN
AL_web.pdf. Acesso em: 12 out. 2016. 

- Impactos 
econômicos; 
- Pessoas; 
-Desenvolvimento 
regional; 
- Fatores internos; - 
Soluções tecnológicas. 

Criado para direcionar a 
análise dos parques 
tecnológicos no Brasil e 
sua relação com a PNI 
(Política Nacional de 
Investimento em Inovação). 

VASCONCELOS, P. S. de. Indicadores de 
Avaliação de Impacto dos Parques de 
Inovação Tecnológica. Projeto de 
pesquisa - MPPT/UDESC. Florianópolis, 
2014. Disponível em: 
http://www.tede.udesc.br/bitstream/tede/19
92/1/121464.pdf. Acesso em: 19 jan. 2018. 

Quadros propostos por 
Oliveira (2002) do 
Método para Avaliação 
de Indicadores de 
Sustentabilidade 
Organizacional 
(MAIS), dimensões da 
sustentabilidade 
propostas por Sachs 
(1993). 

Busca avaliar o impacto no 
desenvolvimento regional 
dos Parques de Inovação 
Tecnológica como 
promotores de 
desenvolvimento 
sustentável. Trata 
particularmente das 
dimensões da 
sustentabilidade propostas 
por Sachs (1993). 

FERNANDES, S. C. R. Avaliação de 
parques tecnológicos: uma proposta de 
modelo para parques de 3ª geração. 2014. 
Dissertação (Mestrado em Administração) 
– Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Administração, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 
Disponível em: 
http://www.coppead.ufrj.br/upload/publicaco
es/Sheila_Fernandes.pdf. Acesso em: 17 
abr. 2018. 

- Itens primários; -
Desenvolvimento 
humano e local; 
- Articulação junto aos 
stakeholders; 
- Capacidade de 
inovação; 
- Resultados 
financeiros; 
- Capacidade de 
inserção. 

Propõe recomendações 
para a avaliação de 
parques tecnológicos em 
operação no Brasil. Avalia 
o desempenho do parque, 
mas não fala nada de seu 
impacto. Busca elaborar 
um modelo de avaliação de 
parques junto aos atores 
que estão inseridos no 
ecossistema 
empreendedor. 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
 
 

Com relação à viabilidade para realizar o presente estudo, pode-se afirmar que 

o mesmo não contou com impedimentos físicos ou financeiros, tais como 

infraestrutura, materiais de laboratório, acesso restrito a ambientes ou informações, 

entre outros. 

Quanto à delimitação do tema, destaca-se que o presente estudo foi 

aprofundado na análise de um único Habitat de Inovação, que é o Parque Científico e 

Tecnológico, de forma atemporal. 
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Ademais, a realização desse estudo delimitou-se a abordar os impactos que os 

parques podem causar no desenvolvimento da região onde estão inseridos, e não 

como a região pode influenciar no desenvolvimento de um parque. A pesquisa 

restringiu-se ao contexto do Brasil e da Espanha, não envolvendo informações de 

outros países. 

1.3 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina tem três áreas de 

concentração articuladas: a Engenharia, a Gestão e a Mídia do Conhecimento. O foco 

de pesquisa desta tese tem sido tratado na área de “Gestão do Conhecimento”, na 

linha de pesquisa Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade. Esta linha aborda 

a Gestão do Conhecimento no âmbito de sua relação com atividades 

empreendedoras, de inovação e de sustentabilidade organizacional (PPGEGC, 2020). 

Entre os objetos tratados nessa linha de pesquisa, está o tema de Parques 

Científicos e Tecnológicos, percebidos como ambientes de incubação e promoção da 

inovação entre múltiplos atores acadêmicos, empresariais e governamentais. Esses 

ecossistemas podem atuar como uma plataforma de produção e transferência de 

conhecimento e tecnologia para a stores socioeconômicos, reforçadas pela 

localização de centros universitários, de Pesquisa e Desenvolvimento e empresas de 

alta tecnologia (CABRITA; PASCOAL; ATKOČIŪNIENĖ, 2017). 

Ao abordar os habitats de inovação, e, especificamente, a avaliação de 

impactos provocados pela implantação de um Parque Científico e Tecnológico, esse 

estudo ressalta a relevância do conhecimento no contexto organizacional, conforme 

previsto na linha de pesquisa do PPGEGC em que se contextualiza. 

Em relação à trajetória pregressa, verificam-se teses e dissertações afins à 

proposta deste trabalho (Quadro 2).  
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Quadro 2 - Teses e Dissertações desenvolvidas por egressos do PPGEGC correlacionadas aos 
temas tratados nesta tese 

REFERÊNCIA 
Dissertação/ 

Tese 

BOTELHO, Louise de Lira Roedel. Ascensão profissional de executivas em 
empresas baseadas no conhecimento. 2008. 161 f. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. 

Dissertação 

GIUGLIANI, Eduardo. Modelo de Governança para Parques Científicos e 
Tecnológicos no Brasil. 2011. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação 
em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2011. 

Tese 

SÁ, Mohana Faria de. Technology Parks’ Knowledge Management Practices 
Evaluation: A Proposition for Public Management. 2011. Tese (Doutorado) - 
Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 

Tese 

AMARAL, Roberto Rogério do. A arquitetura da liderança nos Parques 
Científicos e Tecnológicos da Catalunha: uma abordagem estratégica. 2014. 
269 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão 
do Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 

Tese 

DAL TOÉ, Rosane Aléssio. Análise de fatores críticos à implantação de 
Parques Científicos: Um estudo de caso. 2015. 213 f. Tese (Doutorado) - 
Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 

Tese 

SILVA, Maria Emília da. A relação do marco jurídico da Sapiens Parque S/A 
com o processo de inovação. 2015. 122 f. Dissertação (Mestrado) - Programa 
de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 

Tese 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Como se pode ver no Quadro 2, essa tese dá continuidade e segue na mesma 

linha que trabalhos e reforça conceitos previamente publicados por egressos do 

PPGEGC, tais como: Botelho (2008); Giugliani (2011); Sá (2011); Amaral (2014); Dal 

Toé (2015); Silva (2015), entre outros. Por exemplo, Giugliani (2011) explica que a 

literatura não adota nem sugere um único modelo de Parques Científicos e 

Tecnológicos, havendo, assim, diversos conceitos reconhecidos para defini-los.  

Apesar da variedade terminológica existente, é possível determinar um 

denominador comum convergente para todos os parques, onde são gerados serviços 

e produtos de alta tecnologia, capazes de fornecer oportunidades de cooperação 

institucional entre Governo, universidade e indústria. 

Essa tese diferencia-se das demais que já foram defendidas no PPGEGC por 

apresentar um Framework de avaliação de impactos provocados pela implantação de 

um Parque Científico e Tecnológico. O referido instrumento é resultado da presente 

pesquisa e apresenta-se como uma alternativa inédita para a avaliação de impactos, 

especificamente no que se refere aos Habitats de Inovação. 
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2 HABITATS DE INOVAÇÃO 

As instituições lidam com a crescente competitividade organizacional, 

independentemente de seu porte, setor ou localização. Neste ambiente competitivo 

as empresas precisam inovar para se destacar, mas as organizações que atuam 

isoladamente não possuem acesso a informações e recursos especializados. Nesses 

casos, os parques tecnológicos, bem como outros habitats de inovação, apresentam-

se como alternativas integradoras para auxiliar no enfrentamento das dificuldades que 

podem surgir (ROLDAN, 2016). 

Segundo Bencke (2016), a inovação desempenha um papel essencial para o 

crescimento e desenvolvimento tanto de economias como de sociedades. Devido à 

natureza de seu caráter histórico e evolutivo, trata-se de um tema complexo, com 

diferentes conceitos, definições, abordagens teóricas e paradigmáticas. 

O termo Habitats de inovação não tem um conceito único e definitivo na 

literatura. Pelo contrário, existem várias definições disponíveis, que mesmo não sendo 

totalmente consensuais entre si, podem apresentar características e semelhanças na 

busca por uma definição do que são os Habitats de Inovação. De forma geral, são 

conceituados como organizações que tem como objetivo principal o aumento da 

riqueza, cultura, inovação e da competitividade das instituições baseadas em 

conhecimento (CABRITA; PASCOAL; ATKOČIŪNIENĖ, 2017). 

Conforme Sartori (2017), Os Habitats de inovação são considerados 

empreendimentos indispensáveis ao apoio do desenvolvimento socioeconômico (local 

e regional) por meio do compartilhamento de conhecimento entre empresas, agências 

do governo e instituições de pesquisa, chamadas de agentes de inovação. Os habitats 

de inovação desenvolvem outras ações, como apoiar empresas novas e pequenas; 

bem como de médio e grande porte, disponibilizando um ambiente planejado, além 

de suporte técnico, infraestrutura física e financeira adequados. 

Os habitats de inovação apresentam resultados significativos na cultura do 

empreendedorismo e inovação, através de movimentos sinérgicos. Esses ambientes 

são fontes de inspiração e servem para tirar ideias do papel, podendo transformá-las 

em negócios rentáveis (DEPINÉ; TEIXEIRA, 2018). 

Os Habitats de Inovação contam com um grau de compartilhamento de 

tecnologia elevado e atuam em vários tipos de serviços. Esses ambientes reúnem 

tecnologias, pessoas, investimentos e conhecimentos, que são considerados seus 
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principais elementos. Além disso, visam promover a sinergia entre os agentes, 

estimular a existência da cultura da inovação e do empreendedorismo, a fim de 

desenvolver uma região ou país tanto em aspectos econômicos como sociais 

(SARTORI, 2017). 

Os habitats de inovação são espaços locais de compartilhamento de 

informação e conhecimento que favorecem e oportunizam a existência de inovação. 

São ambientes de compartilhamento e ampliação de informações pelos agentes de 

inovação (universidades, governo e empresas), oferecendo o suporte necessário para 

o desenvolvimento do conhecimento (LUZ et al., 2014). 

De acordo com Cabrita, Pascoal e Atkočiūnienė (2017), os Habitats de 

Inovação facilitam a transformação da ciência desenvolvida pelas universidades em 

inovações viáveis comercialmente. Os parques científicos são promotores do 

desenvolvimento regional e da criação de empregos, pois possibilitam que as 

organizações tenham acesso ao capital humano e físico. Ademais, atuam como uma 

plataforma de produção e transferência de conhecimento para a economia, da mesma 

forma que as universidades e empresas de alta tecnologia. 

Segundo Smilor e Gill (1986), um Habitat de Inovação pode ser definido como 

um local planejado, que visa apoiar o desenvolvimento de novas organizações, além 

de fornecer uma variedade de serviços e apoiar a geração de empresas. Esse 

ambiente une talento, tecnologia, capital e conhecimento para impulsionar o potencial 

empreendedor e, ainda, acelerar a comercialização. Na Figura 2 são apresentadas 

algumas formas de habitats de inovação. 

Figura 2 - Habitats de inovação 

 
Fonte: Catapan et al. (2016, p. 1). 
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Conforme Sartori (2017), os habitats de inovação são relevantes para o 

desenvolvimento de uma região ou país e operam com ativos de conhecimento. 

Implantar um habitat de inovação pode implicar o desenvolvimento da comunidade de 

seu entorno, bem como sua projeção regional, nacional e/ou internacional por 

processos de inovação. 

A Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (2004) explica 

que a inovação inclui processos de inovação e as atividades das organizações que se 

relacionam com a introdução de um bem ou serviço tecnologicamente novo ou 

substancialmente modificado. Também se considera inovação a utilização de 

qualquer processo tecnologicamente novo ou basicamente alterado, e, ainda, o uso 

de um novo método de marketing ou método organizacional. 

O principal objetivo dos Habitats de inovação é a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico. As organizações baseadas na criação de uma economia baseada na 

inovação desenvolvem atividades alimentadas por ideias e criatividade. Esse tipo de 

economia caracteriza-se por ser capaz de se conectar a cadeias de valor globais e 

aproveitar oportunidades. Consequentemente, essas organizações conquistam novos 

mercados e criam empregos (EUROPEAN COMMISSION, 2012; VERKERK, 2014). 

Os Habitats de inovação buscam criar ambientes que possibilitem a interação 

entre os stakeholders, pois são ambientes de coabitação de atores de inovação e do 

setor governamental, empresarial e acadêmico. Essa interação entre os agentes visa 

o desenvolvimento tecnológico, científico, econômico, social e regional dos atores do 

Habitat de inovação (MARQUESA; CARAÇAB; DIZ, 2006; SÁ, 2011). 

De acordo com Roldan (2016), os habitats de inovação contam com várias 

formas de políticas públicas que priorizam o desenvolvimento, gerando inovações que 

podem influenciar e impactar no desempenho organizacional. Esses ambientes 

oferecem condições para o desenvolvimento da inovação e as empresas residentes 

neles podem usufruir de sua estrutura e gerar vantagens competitivas. 

 

2.1 TIPOLOGIAS DE HABITATS DE INOVAÇÃO 

 

De acordo com Sartori (2017), os Habitats de Inovação possuem ambientes 

que são favoráveis à aprendizagem colaborativa, uma vez que estimulam o processo 
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de inovação. Podem ser estruturados como: Startup; Incubadora; Aceleradora; Centro 

de Inovação; Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); Polo Tecnológico; Parque 

Tecnológico; Polo de Competitividade; Sistema Regional de Inovação, entre outros. 

Na Figura 3, a seguir, são apresentadas algumas tipologias de Habitats de Inovação. 

Figura 3 - Tipologias de habitats de inovação 

 
Fonte: Depiné e Teixeira (2018, p. 11). 

As referidas tipologias de Habitats de Inovação são apresentadas no Quadro 

3, a seguir. 

Quadro 3 - Tipologias de Habitats de Inovação 

Habitat de 
Inovação 

Autor Conceito base 

Startup 
Meredith e 

Francis 
(2000) 

Uma pequena empresa, que geralmente é de base tecnológica, 
em fase de pesquisa de mercado e desenvolvimento, e apresenta 
um grau de inovação e de risco elevados. Além disso, está em 
fase de desenvolvimento e ainda não possui maturidade do 
negócio, embora apresente forte característica empreendedora e 
esteja focada em modelos de negócios inovadores. 

Hotel 
Tecnológico 

Sartori 
(2017); 

Universidade 
Tecnológica 

É um espaço onde se realiza a pré-incubação e a incubação de 
empresas a fim de transformar ideias em negócios voltados à 
tecnologia, além de gerar empregos, novos produtos e serviços. 
Seu principal objetivo é estimular e fomentar a criação de novas 
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Habitat de 
Inovação 

Autor Conceito base 

Federal do 
Paraná 
(2017) 

organizações, possibilitando concretizar ideias em negócios. 
Busca, também, ser um centro de referência regional em pré-
incubação de empresas, colaborando com a disseminação da 
cultura empreendedora e ampliando a criação de micro e 
pequenas empresas (MPEs). Isso possibilita que os 
empreendedores desenvolvam as bases de seu empreendimento 
mesmo não tendo, juridicamente, a empresa aberta. 

Pré-Incubadora 
Barrow 
(2001) 

Ligadas às universidades e constituem programas para incentivar 
e disseminar a cultura empreendedora. Proporcionam apoio ao 
empreendedorismo e auxiliam no estudo da viabilidade técnica e 
econômica (Plano de Negócios, Marketing e Estratégico) e 
oferecem espaço físico e consultorias de gestão empresarial e 
tecnológica às organizações. É um elo entre pesquisas 
acadêmicas e criação de organizações inovadoras, com 
características importantes para reduzir os riscos da 
transformação de alguma ideia inovadora num produto ou 
empresa. 

Incubadora 
Schwartz e 

Hornych 
(2008) 

Se diferencia da pré-incubadora devido ao estágio empresarial 
no qual o empreendedor se encontra. Numa Incubadora, a 
empresa já deve estar constituída e o empreendedor deve dispor 
de um Plano de Negócios definido e ter uma oportunidade 
identificada. Focada nas micro e pequenas empresas, uma 
Incubadora recebe infraestrutura física e administrativa (pelas 
quais paga pequenas taxas mensais) e geralmente permanece 
no local cerca de dois a cinco anos. 

Incubadoras 
Schwartz e 

Hornych 
(2008) 

Nesse espaço, os empresários recebem cursos, consultorias, 
palestras e auxílio financeiro para que participem de feiras e 
eventos. Além disso, fornece ferramentas para o 
desenvolvimento (social, econômico e inovador) regional e pode 
ter vínculo com diversas organizações públicas ou privadas 
interessadas tanto no desenvolvimento tecnológico como 
empresarial (universidades, prefeituras, fundações, entre outras). 

Aceleradora 

Radojevich-
Kelley; 

Hoffman 
(2012); 

Bliemel et al. 
(2013). 

Pode ser física ou virtual e busca ajudar uma organização 
incubada a se desenvolver, proporcionando capital inicial de 
investidores; oferecendo auxílio na gestão básica e espaços para 
trabalhar. Dessa forma, permite que as novas empresas 
continuem crescendo e se tornem consistentes. Além de espaços 
físicos, uma aceleradora oferece orientação, mentoria, redes de 
contato, serviços de gestão, conhecimento e expertise para as 
novas empresas. É formada por empresários experientes com a 
intenção de apoiar o crescimento e a captação de recursos pela 
organização, além de oferecer suporte para que chegue ao 
mercado e se consolide. 

Núcleo de 
Inovação 

Tecnológica 
(NIT) 

Pereira; 
Souza; 
Falcão 
(2012); 
Sartori 
(2017) 

Formado por Instituições Científicas e Tecnológicas, apoiado 
pela Lei de Inovação (Lei nº 10.973 de 2/12/2004). Essa Lei 
institui que as invenções tenham proteção e comercialização, e 
estimula as Instituições de Ensino Superior (IES) na realização 
de contratos de transferência de tecnologia, na construção de 
ambientes de inovação e, ainda, estimulam a participação da 
instituição no processo de inovação. Além disso, acompanha os 
pedidos e a manutenção de propriedade intelectual das 
organizações. 

Polo de 
Competitividade 

Gardes et al. 
(2015) 

Conta com conhecimento para auxiliar as empresas regionais a 
serem competitivas tanto em nível regional como nacional ou 
global. Esse ambiente visa conectar centros de desenvolvimento 
tecnológico com empresas que estejam localizados 
geograficamente próximas. Inspirado no diamante de Porter, 
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Habitat de 
Inovação 

Autor Conceito base 

esse Habitat de Inovação baseia-se nas ligações existentes entre 
autoridades locais, empresas e organizações de pesquisa. 

Cidades do 
Conhecimento 

Sartori 
(2017, p. 64) 

Formam um ambiente onde “os habitats de inovação são 
apoiados por políticas públicas que se baseia no fluxo de 
conhecimento e do empreendedorismo inovador”. Planejado 
intencionalmente, este local busca incentivar a cultura da 
geração, da transferência, da utilização e da reutilização do 
conhecimento. Com relação ao desenvolvimento da economia 
regional, essa estrutura apresenta resultados em curto prazo, 
com ações políticas orientadas por uma cultura empreendedora. 

Sistema 
Regional de 

Inovação 

Organisation 
for economic 
co-operation 

and 
development 

(2016) 

Oferece avaliações analíticas e consultoria política para as 
regiões, além de adequação do conjunto de políticas às 
necessidades regionais e da utilização estratégica de seus 
recursos, dados os fatores locais, regionais, nacionais e globais. 
O referido Sistema trabalha com políticas de desenvolvimento 
regional baseadas na criação de redes, que são compostas por 
universidades, centros de pesquisa, organizações 
governamentais e não governamentais de apoio à inovação e 
empresas de caráter inovador. 

Centro de 
Inovação 

Monteiro; 
Khan; Sousa 

(2015). 

Estimula o desenvolvimento de projetos nas áreas tecnológicas 
e presta serviços especializados, investindo em pesquisas 
aplicadas e em tecnologias voltadas ao setor produtivo. Oferece 
um ambiente para a exposição de soluções inovadoras e também 
para proporcionar experiências interativas com o objetivo de 
promover e qualificar as organizações. 

Polo 
Tecnológico 

Bakouros, 
Mardas e 
Varsakelis 

(2002); 
Sartori 
(2017) 

Formado por um conjunto de organizações de pequeno e médio 
porte, agrupadas por interesses em comum e por vocação, com 
ações voltadas a um território determinado. Geralmente esse 
ambiente tem vínculos com agentes locais, com instituições de 
ensino e pesquisa e agrega recursos humanos, laboratórios e 
equipamentos. Esse conjunto de ações resulta na criação de 
novos processos, produtos e serviços e na consolidação de 
novas tecnologias. 

Parque 
Tecnológico 

Asociación 
de parques 
científicos y 
tecnológicos 
de España, 

2007) 

Infraestruturas interconectadas nacional e internacionalmente. 
São capazes de reunir diversos serviços de apoio à inovação, 
como os de criação de empresas e os de transferência de 
tecnologia. Constituem, ainda, um espaço de convergência para 
grupos universitários e de pesquisa, centros tecnológicos, 
empresas consolidadas e novas empresas de base tecnológica. 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

A tipologia de Habitats de Inovação que será tratada em profundidade nesse 

estudo é o Parque Tecnológico, que consiste em infraestruturas interconectadas 

nacional e internacionalmente. São capazes de reunir diversos serviços de apoio à 

inovação, como os de criação de empresas e os de transferência de tecnologia. 

Constituem, ainda, um espaço de convergência para grupos universitários e de 

pesquisa, centros tecnológicos, empresas consolidadas e novas empresas de base 

tecnológica (ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE 

ESPAÑA, 2007). 
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2.2 PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 

 

Os Parques Científicos e Tecnológicos podem ser enquadrados em diversas 

situações e contextos, nenhum deles definitivo, consensual ou absolutamente 

divergente. No entanto, apesar das distinções conceituais, os Parques Científicos e 

Tecnológicos apresentam perspectivas e características convergentes, uma vez que 

objetivam contribuir para reforçar a infra-estrutura local, bem como enriquecer o 

capital social e institucional, aumentando a visibilidade, a atratividade e o trabalho em 

rede a fim de fomentar estratégias no campo da pesquisa, desenvolvimento e 

conhecimento (EUROPEAN COMMISSION, 2007; GIUGLIANI, 2011). 

Com relação aos parques científicos e tecnológicos, a variedade de 

nomenclaturas disponível é identificada em várias regiões ao redor do mundo por 

exemplo: parques científicos (no Reino Unido), Centro de Tecnologia ou Parque 

Tecnológico (na Alemanha), Tecnopolo ou Technopolis (na França), Parques de 

Pesquisas (nos Estados Unidos), entre outros (SARTORI, 2017). 

No mesmo sentido, Cabrita, Pascoal e Atkočiūnienė (2017) afirmam que 

embora não tenha sido encontrada na literatura uma definição única e definitiva de 

Parques Científicos e Tecnológicos, o conceito não é novo. Além disso, comumente é 

vinculado à noção de organização cujo principal objetivo é aumentar a riqueza de sua 

comunidade promovendo a cultura da inovação e da competitividade de seus 

negócios associados e instituições baseadas no conhecimento. 

Os Parques Tecnológicos são ferramentas de desenvolvimento que auxiliam 

não apenas no fortalecimento tecnológico, mas também na inserção de cidades, 

regiões e nações na economia do conhecimento, uma vez que nesses centros de 

inovação a produção, disseminação e o uso do conhecimento são intensivos. A busca 

constante pela competitividade é uma prática imperativa para garantir a sobrevivência 

e o crescimento das organizações. Nesse contexto de concorrência, as empresas, 

cidades, regiões e países procuram meios para garantir a sustentabilidade, ancorados 

no conhecimento e na inovação (CASTILLO; CAZARINI, 2019). 

De acordo com Steiner, Cassim e Robazzi (2008), os Parques Tecnológicos 

são instrumentos implantados tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento para dinamizar as economias regionais e nacionais, agregando-lhes 

conteúdo de conhecimento. Consequentemente, essas economias tornam-se mais 

competitivas internacionalmente e geram empregos de qualidade, bem-estar social e 
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impostos. Os Parques Tecnológicos são ambientes de inovação e é típico que se 

localizem próximos a universidades e centros de pesquisa, que são geradores de 

conhecimento e, sobretudo, de recursos humanos altamente qualificados. Essa 

proximidade resulta em sinergias e oportunidades. 

Os parques tecnológicos têm o objetivo de fornecer os serviços, a infraestrutura 

e o capital humano necessários para que o setor produtivo realize atividades 

inovadoras. Esses ambientes integram um complexo produtivo industrial e também de 

serviços de base científico-tecnológica (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES 

PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES; AGÊNCIA BRASILEIRA 

DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2008; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES, 2014). 

Cabrita, Pascoal e Atkočiūnienė (2017) explicam que com relação à economia 

baseada em conhecimento, os parques científicos e tecnológicos podem ser 

considerados elementos essenciais para a transformação da ciência básica que é 

gerada nas universidades em inovações que sejam comercialmente viáveis. Além 

disso, os habitats de inovação podem atuar como uma plataforma para a produção e 

transferência de conhecimento para a economia, com impactos competitivos, 

econômicos e financeiros. 

No contexto de uma economia baseada no conhecimento inserem-se os 

Parques Científicos e Tecnológicos, que podem atuar como instrumentos e, ainda, 

como indutores de um desenvolvimento sustentável e inovador (GIUGLIANI, 2011). 

Um parque científico tem a função de estimular o fluxo de conhecimento e 

tecnologia existente entre universidades e empresas. Esse processo facilita a 

comunicação entre os stakeholders e proporciona um ambiente capaz de estimular a 

cultura de inovação e facilitar tanto a criação como o crescimento de empresas 

inovadoras (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS AND AREAS 

OF INNOVATION, 2016).  

O objetivo de um Parque Tecnológico é, segundo Sartori (2017, p. 64), 

“promover a sinergia entre pesquisa científica, tecnologia e inovação entre empresas, 

instituições científicas e tecnológicas, públicas e privadas, oferecendo aporte 

institucional e financeiro entre governo, comunidade e setor privado”. Esse Habitat de 

Inovação é formado por um grupo de empreendimentos com foco econômico e 

tecnológico que podem incrementar a produção de riquezas e promover a cultura da 
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inovação, competitividade e capacitação organizacional, por meio da transferência de 

conhecimento e tecnologia (JAMIL; ISMAIL; MAHMOOD, 2015). 

Por sua vez, Alves, Spinola e Souza (2019) descrevem que a missão de um 

Parque Tecnológico é estimular a criação de empreendimentos inovadores e de 

transferência de tecnologia, bem como fortalecê-los e atrai-los, gerando um conjunto 

de consequências positivas no espaço regional. Um parque tecnológico busca 

aumentar a riqueza da comunidade por meio da promoção da cultura de inovação e 

competitividade das instituições baseadas em conhecimento e associadas a ele. A 

implementação de um parque tecnológico numa região visa desenvolver vantagens 

potenciais e atrair negócios e instituições relacionados com inovação e tecnologia 

(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS AND AREAS OF 

INNOVATION, 2016). 

Além disso, Bencke (2016) acrescenta que um parque científico e tecnológico 

é uma ferramenta de apoio local, que atua como um mecanismo indutor do 

desenvolvimento e como um instrumento de política de desenvolvimento e de 

transferência de tecnologia. É uma organização híbrida que busca a geração de novas 

vocações econômicas, e/ou a melhoria das existentes, além de impulsionar o 

empreendedorismo e, ainda, fomentar a inovação de uma região. 

Os parques científicos devem incentivar e apoiar o início e a incubação de 

negócios inovadores, que têm alto potencial de crescimento e são baseados no 

conhecimento. Além disso, devem fornecer um ambiente onde as empresas 

desenvolvam relações específicas com outras organizações e centros de criação de 

conhecimento, a fim de alcançar benefícios mútuos (THE UNITED KINGDOM 

SCIENCE PARK ASSOCIATION, 2014). 

2.3 CONTEXTO HISTÓRICO 

De forma geral, o desenvolvimento dos Parques Tecnológicos ao redor do 

mundo aconteceu de forma espontânea e não estruturada. Fatores como: “vocação 

industrial, oportunidade de mercado, competência instalada, investimento e políticas 

públicas constituem as principais razões para o planejamento e implantação dos” 

Parques Tecnológicos (FIATES, 2008, p. 8). 

Os Parques Científicos e Tecnológicos estão presentes há décadas em todos 

os países desenvolvidos e se converteram em instrumentos de política pública 

orientados a potencializar o desenvolvimento econômico local e a modernização 
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tecnológica regional. Devem servir para integrar as capacidades científicas, técnicas 

e sociais que facilitam a criação, transmissão, difusão e gestão do conhecimento, bem 

como sua aplicação às atividades produtivas. Além disso, pretendem impulsionar as 

relações entre as empresas e o entorno, para potencializar o uso produtivo do 

conhecimento e difundir as inovações geradas (ASOCIACIÓN DE PARQUES 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007; ZAYAS, CARRILLO, 2012). 

O processo de criação dos Parques Tecnológicos no mundo configura um 

conjunto de três gerações (devido à época em que foram predominantes e também 

aos elementos que os tornaram singulares). Estas gerações de Parques Tecnológicos 

apresentam, geralmente, um escopo bem definido tanto de tempo como de local, visto 

que cada uma delas ocorreu predominantemente em um grupo específico de países 

e em um período determinado. As referidas três gerações concentram-se em 

momentos históricos diferentes ao longo de 50 anos (FIATES, 2008). 

A evolução dos Parques Científicos e Tecnológicos, segundo Giugliani (2011), 

pode ser traduzida por várias visões e formatos, considerando sua perspectiva 

histórica, a partir do início dos anos 50 do século XX. 

Os Parques de 1ª Geração – Parques Pioneiros foram criados de forma 

espontânea/ natural, conforme explica Gonzalez (2008). Esses parques surgiram para 

promover o apoio à criação de Empresas de Base Tecnológica, bem como a interação 

com universidades fortes e dinâmicas. É possível identificar as condições favoráveis 

à inovação e ao desenvolvimento empresarial nesse tipo de parque, tais como: 

presença de cultura empreendedora, infraestrutura de qualidade, disponibilidade de 

recursos humanos e financeiros, entre outros. 

De forma geral, os Parques Pioneiros tiveram apoio e/ou investimento estatal 

significativo e atingiram alto grau de relevância estratégica para o país e/ou região. As 

iniciativas desses parques possibilitaram às nações/ regiões assumir uma posição 

competitiva privilegiada em relação às demais no desenvolvimento tecnológico 

mundial. Um exemplo clássico de Parque Pioneiro é o Stanford Research Park, a partir 

do qual se originou o Silicon Valley (FIATES, 2008). O referido Parque é apresentado 

na Figura 4, a seguir. 



35 
 

Figura 4 - Stanford Research Park, exemplo de Parque Pioneiro 

 
Fonte: Campbell, Diehl e Rose (2014, p. 01). 

Posteriormente à criação dos Parques de 1ª Geração, surgiram os Parques de 

2ª Geração – Parques Seguidores. Esses Parques foram criados de forma planejada, 

formal e estruturada, estabelecida a partir dos Parques Pioneiros, com o objetivo de 

seguir os passos de uma “tendência de sucesso”. Os Parques de 2ª Geração 

receberam, quase sempre, apoio e suporte sistemático estatal (nacional, regional ou 

local). Os resultados desta “geração” de parques tecnológicos são, geralmente, 

modestos e restringem-se a impactos locais ou regionais, segundo Fiates (2008) e 

Gonzalez (2008). 

Esses parques buscavam, “essencialmente, promover o processo de interação 

universidade-empresa e estimular um processo de “valorização” (financeira ou 

institucional) de áreas físicas ligadas aos campi de universidades” através da criação 

de espaços para implantar empresas inovadoras em determinada região, com a 

pretensão de se tornar um polo tecnológico e empresarial. Os Parques de 2ª Geração 

constituíram um aumento significativo que se espalhou tanto por universidades como 

por polos tecnológicos de países desenvolvidos (na América do Norte e na Europa) 

entre 1970 e 1990 (FIATES, 2008, p. 9). A Figura 5, a seguir, apresenta uma imagem 

do Zernike Science Park, exemplo de Parque Seguidor localizado na Holanda. 

Esses parques buscavam, “essencialmente, promover o processo de interação 

universidade-empresa e estimular um processo de “valorização” (financeira ou 

institucional) de áreas físicas ligadas aos campi de universidades” através da criação 

de espaços para implantar empresas inovadoras em determinada região, com a 

pretensão de se tornar um polo tecnológico e empresarial. Os Parques de 2ª Geração 

constituíram um aumento significativo que se espalhou tanto por universidades como 
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por polos tecnológicos de países desenvolvidos (na América do Norte e na Europa) 

entre 1970 e 1990 (FIATES, 2008, p. 9). A Figura 5, a seguir, apresenta uma imagem 

do Zernike Science Park, exemplo de Parque Seguidor localizado na Holanda. 

Figura 5 - Zernike Science Park, exemplo de Parque Seguidor 

 
Fonte: University of Groningen (2015, p. 01). 



37 
 

Os Parques de 3ª Geração – Parques Estruturantes, por sua vez, acumularam 

as experiências dos Parques de 1ª e 2ª geração e estão fortemente associados ao 

desenvolvimento econômico e tecnológico de países emergentes. Foram criados a 

partir “de uma política regional ou nacional e orientados para promover um processo 

de desenvolvimento sócio-econômico extremamente impactante”. Receberam 

significativo investimento estatal e são fortemente orientados para o mercado 

globalizado. Geralmente, estão integrados a políticas e estratégias para o 

desenvolvimento urbano, regional e ambiental (FIATES, 2008, p. 9). 

São influenciados por fatores contemporâneos, como: facilidade para acessar 

conhecimento; criação de clusters de inovação; ganhos de escala (ocasionados pela 

especialização); vantagens competitivas (motivadas pela diversificação); e, 

necessidade de velocidade de desenvolvimento (causada pela globalização). 

Exemplos de Parques Estruturantes podem ser identificados em países como Taiwan, 

Cingapura, Finlândia, Índia, China, entre outros (GONZALEZ, 2008; ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS 

INOVADORES; AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 

2008). Na Figura 6, a seguir, é apresentada uma ilustração do Singapore Science 

Park. 

Figura 6 - Singapore Science Park, exemplo de Parque Estruturante 

 
Fonte: Singapore Science Park (2016, p. 01). 

Os Parques Tecnológicos podem ser considerados mecanismos consolidados 

mundialmente como Plataformas de desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e 

Inovação e de Empresas Inovadoras. São, ainda, instrumentos fundamentais para a 

estratégia de desenvolvimento tecnológico e econômico. “Podem desempenhar um 

papel extremamente importante para um país como o Brasil, que está passando por 

um momento de crescimento consistente e sustentável”. É possível utilizar os parques 

como plataformas tanto para o desenvolvimento como para a implementação de 
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projetos nacionais que são prioritários na área empresarial, científica e tecnológica 

(FIATES, 2008, p. 13). 

Fiates (2008) acredita que isso aconteceria da mesma forma que ocorreu em 

outros países emergentes, tais como: Finlândia, Taiwan, Singapura, Espanha, China 

e Índia. Estes apresentam experiências relevantes de alavancagem de setores 

estratégicos por meio dos Parques Tecnológicos. Além disso, alguns destes se 

posicionam como o “Hub asiático na área de multimídia”; ou o “Centro de Referência 

de Tecnologia de Informação da Índia”; ou, ainda, “um dos três Polos Mundiais de 

Inovação na área de Biotecnologia”; bem como a “plataforma de Pesquisa e 

desenvolvimento na área de telecomunicações”; ou o “eixo central da estratégia de 

desenvolvimento nacional na área de Energia”. 

2.4 OBJETIVOS DE UM PARQUE TECNOLÓGICO 

 

O principal objetivo de um parque tecnológico é, segundo International 

Association of Science Parks and Areas of Innovation (2016), aumentar a riqueza da 

comunidade através da promoção da cultura de inovação e competitividade das 

instituições baseadas no conhecimento que estão associadas a ele. Por sua vez, o 

objetivo da implementação de um parque tecnológico numa região é desenvolver 

vantagens potenciais e atrair negócios e instituições relacionados com inovação e 

tecnologia. 

Roldan (2016, p. 23) explica que geralmente os parques tecnológicos possuem 

vínculos com no mínimo uma Instituição de Ensino Superior e/ou centros de P&D. A 

Figura 47, a seguir, ilustra o referido vínculo, cujo foco é a produção em baixa escala 

e o desenvolvimento do conhecimento. Nesse ambiente, os parques tecnológicos 

contam com a “exploração de pesquisas realizadas na área de P&D e transferência 

de conhecimento entre instituições acadêmicas e organizações instaladas no parque, 

a fim de conceber novos produtos e/ou serviços”. 
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Figura 7 - “Mundo” dos Parques Tecnológicos 

 
Fonte: Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores e Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2008, p. 10). 

 

Os parques tecnológicos se localizam, geralmente, em grandes cidades, que 

oferecem oportunidades de disponibilidade de sítios históricos e são elementos de 

integração com o sistema econômico global (LACERDA; FERNANDES, 2015). Além 

disso, os parques são promotores da cultura da inovação, competitividade e 

capacitação empresarial, baseados na transferência de conhecimento e tecnologia, 

com a finalidade de incrementar a produção de riqueza de determinada região 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE 

EMPREENDIMENTOS INOVADORES, 2012). 

Os Parques Científicos e Tecnológicos são classificados em dois eixos 

qualificadores, conforme Fiates (2008). Os de Base de Ciência e Tecnologia: 

relacionados a parâmetros, indicadores e características no que se refere à base de 

conhecimento existente no Parque Tecnológico e na região (universidades, centros 

de P&D, sistema educacional, etc). E os de Base Empresarial: que considera fatores 

relacionados tanto à densidade de empresas inovadoras como à cultura de 

empreendedorismo e inovação existente na região (empresas de tecnologia 

estabelecidas, histórico e geração de star-ups, etc). 

Complementarmente, Cabrita, Pascoal e Atkočiūnienė (2017) defendem que os 

Parques Científicos e Tecnológicos promovem a reindustrialização, desenvolvimento 

regional e criação de emprego, pois proporcionam acesso a capital humano para 

empresas inovadoras. Assim, os Parques Científicos e Tecnológicos têm um papel 
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que pode ser relevante para a criação e crescimento da capacidade de inovação e no 

desenvolvimento da comunidade local, uma vez que podem promover o 

desenvolvimento regional e a inovação. 

No mesmo sentido, Fiates (2008) afirma que os Parques Tecnológicos têm 

operado, nos países desenvolvidos, como promotores de desenvolvimento científico 

e tecnológico. Além disso, têm operado como indutores da Política Industrial e de 

Ciência & Tecnologia nos Países Emergentes. 

Os Parques direcionam-se a fomentar a interação do conhecimento entre os 

atores de promoção do empreendedorismo e têm programas voltados ao 

desenvolvimento regional (econômico e tecnológico). De forma geral, são liderados 

por instituições gestoras bem-sucedidas e são criados em espaços físicos 

provenientes de órgãos públicos ou de universidades (SARTORI et al., 2016). 

Um Parque Tecnológico é, de acordo com Giugliani (2011), uma aglomeração 

definida espacial e geograficamente. Pode colocar alguns parceiros em nível de maior 

relevância, dependendo do modelo, que outras aglomerações que possuem objetivos 

diversos. Além disso, pode demandar maior sinergia com um centro de ensino e 

pesquisa e colocar a inovação como foco principal. 

Um Parque Tecnológico consiste em um “modelo de concentração, conexão, 

organização, articulação, implantação e promoção de empreendimentos inovadores” 

com o objetivo de fortalecer o segmento numa perspectiva de globalização e 

desenvolvimento sustentável. Trata-se de um lugar para fazer negócios (FIATES, 

2008, p. 3). 

Os Parques são empreendimentos relevantes no cenário mundial globalizado 

e são considerados um mecanismo de inovação. Atuam como ecossistemas de 

elevado potencial, capazes de propiciar transformações no conhecimento científico e 

no desenvolvimento social e econômico (BRASIL, 2014). 

Além disso, Fiates (2008) afirma que este é um novo modelo de 

desenvolvimento, uma vez que seus mecanismos podem permitir saltos quânticos em 

competitividade, qualidade e, ainda, em diferenciação dos setores e segmentos onde 

estão presentes. Assim, o papel dos Parques Tecnológicos deve ser de criação de um 

ambiente que possibilite o nascimento da indústria da inovação, bem como seu 

crescimento, agregando valor a outros setores econômicos e também à sociedade. 

Os Parques Científicos e Tecnológicos são considerados vetores reconhecidos 

mundialmente do desenvolvimento baseado em conhecimento e inovação. Nesse 
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contexto, têm recebido especial atenção na conjuntura econômica atual como uma 

entidade organizacional diferenciada e relevante. Ao atuarem como membros de uma 

cadeia de elementos que buscam capacitar um país para o desenvolvimento, os 

Parques Científicos e Tecnológicos têm seu modelo estrutural aprimorado, além de 

seus conceitos revistos, atores caracterizados, taxonomia definida e uma nova forma 

de relacionamento, tanto interno como externo (GIUGLIANI, 2011). 

Os Parques visam a constituição de espaços de aprendizagem coletiva, de 

intercâmbio de conhecimentos e de práticas. Esses espaços são constituídos 

especialmente para abrigar empresas, agências de fomento e inovação, instituições 

de pesquisa e mecanismos de estímulo, criação e desenvolvimento de organizações 

inovadoras (VASCONCELOS, 2014). 

Giugliani (2011) destaca que a evolução dos Parques Científicos e 

Tecnológicos está diretamente vinculada aos fatores-chave de sucesso, que podem 

ser divididos em três categorias: localização, planejamento e equipe gestora. No 

entanto, para o completo desenvolvimento de um Parque Tecnológico, são incluídos 

mais três fatores que podem auxiliar as organizações para que alcancem os benefícios 

econômicos esperados: abrangência, gestão da propriedade e da integração com os 

demais atores envolvidos. 

Fiates (2008) destaca que há uma relação intensa entre as Políticas Públicas 

de incentivo e apoio aos Parques Tecnológicos e os Programas Nacionais e Regionais 

de Desenvolvimento. Na França, por exemplo, há o Programa de Pólos de 

Competitividade, que mostra a tendência mundial de integração de políticas públicas, 

com o objetivo de otimizar o uso de recursos e maximizar resultados. 

O “Knowledge Cluster Initiative”, no Japão, e as Redes Regionais de 

Mecanismos de Inovação, na Espanha, são experiências que ilustram “a necessidade 

de tratar os Parques Tecnológicos como instrumentos ou mecanismos estratégicos no 

contexto de uma Política Pública mais abrangente e de caráter nacional/regional”. Da 

mesma forma, há casos na Coréia, Finlândia, China e Índia (FIATES, 2008, p. 9). 

Segundo Lacerda e Fernandes (2015), geralmente os Parques Tecnológicos 

são implantados em espaços considerados virtuosos de integração competitiva. 

Buscando atrair empresas, são ofertados incentivos financeiros e fiscais, num 

complexo de atividades que envolvem pesquisa e desenvolvimento e serviços de base 

científico-tecnológica. 
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Sua função é fornecer um ambiente propício a empresas inovadoras, para o 

desenvolvimento dessas atividades, favorecendo a circulação de informações e 

conhecimentos, bem como a cooperação entre elas e as instituições de ciência e 

tecnologia. Assim, atuam como promotores de inovação e fornecem a interação social 

que é necessária para o desenvolvimento de novas tecnologias, reunindo 

competências em áreas de conhecimento complementares e em proximidade 

geográfica (LACERDA; FERNANDES, 2015). 

No mesmo sentido, Fiates (2008) destaca que o caso da França é 

particularmente interessante porque os Polos de Competitividade foram determinados 

através de editais públicos baseados em indicadores mensuráveis e objetivos. Por 

meio deste mapeamento de áreas de Ciência & Tecnologia e de setores empresariais 

prioritários foi implementada uma política agressiva e estruturada de investimento. 

Os parques científicos visam minimizar as barreiras existentes no processo de 

cooperação entre universidades e empresas e são ambientes promotores de 

inovação. Atuam como um canal para a difusão de tecnologia e para a criação de 

novas empresas de setores inovadores (SARTORI, 2017). 

Os parques tecnológicos podem atuar como facilitadores do fluxo de 

conhecimento e de tecnologia entre empresas e universidades, pois constituem um 

ambiente altamente especializado nas áreas da inovação. Ademais, desempenham 

um papel que é fundamental para o desenvolvimento econômico do ambiente onde 

estão inseridos (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS AND 

AREAS OF INNOVATION, 2016). 

Baseados numa combinação de políticas e programas que é ao mesmo tempo 

dinâmica e inovadora e de um espaço de qualidade com recursos e serviços que têm 

alto valor agregado, os parques tecnológicos gerenciam e incentivam o fluxo de 

conhecimento e tecnologia. Além disso, facilitam a comunicação entre empresas, 

empresários e técnicos; proporcionam ambientes que estimulam a cultura da 

inovação, da criatividade e da qualidade; oportunizam a criação de empresas; 

aceleram o crescimento de empresas de pequeno e médio porte; trabalham numa 

rede global com organizações inovadoras e instituições de pesquisa de várias regiões 

do mundo, oportunizando a internacionalização das empresas (INTERNATIONAL 

ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS AND AREAS OF INNOVATION, 2016). 

O International Association of Science Parks and Areas of Innovation (2016) 

destaca algumas condições favoráveis dos parques tecnológicos à inovação, como: 
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redes de relacionamentos entre as organizações; atividade empreendedora das 

empresas presentes no parque; serviços de apoio, que contam com equipes de 

profissionais responsáveis por incentivar os processos de inovação e oferecer 

assessorias gerenciais. 

No mesmo sentido, Sartori (2017) destaca que os parques científicos e 

tecnológicos são considerados muito importantes no cenário brasileiro e mundial. 

Esses habitats de inovação são relevantes para promover o desenvolvimento, tanto 

regional como estadual e nacional, e congregam vários ambientes como centros de 

P&D e incubadoras de empresas, que são habitats de menor dimensão. 

Os Parques Científicos e Tecnológicos, sob suas diversas denominações, são 

reconhecidos no contexto da Sociedade do Conhecimento como um dos principais 

vetores de desenvolvimento. Este ambiente é apresentado como um indutor de 

políticas públicas de desenvolvimento pelas Políticas Mundiais baseadas em 

Conhecimento e Inovação (GIUGLIANI, 2011). 

Sartori et al. (2016) afirmam que os Parques precisam de estruturas dinâmicas 

para promover sinergia com a comunidade do entorno, de maneira planejada e 

intencional. Dessa forma, poderão atender sua finalidade de estimular mudanças 

econômicas e sociais, difundir a inovação, além de proporcionar benefícios à 

sociedade e fomentar o desenvolvimento regional sustentável. 

2.5 PARQUES TECNOLOGICOS NO BRASIL 

Os Parques Tecnológicos brasileiros devem contribuir, conforme explica Fiates 

(2008), de forma relevante para que sejam agregadas tecnologia e inovação ao setor 

industrial, agrícola e de serviços que já estão estabelecidos, além de consolidar a 

formação de uma indústria do conhecimento forte e competitiva. Na literatura acerca 

de Parques Científicos e Tecnológicos são utilizados diversos termos, tais como: 

Parques de Pesquisa (Research Parks), Centros de Inovação (Innovation Centers) e 

Parques de Empresas (Business Parks), que são distintos devido às características 

que apresentam, conforme explica Giugliani (2011). 

a) Parques de Pesquisa (Research Parks): sua principal atividade é 

desenvolver pesquisas de novos produtos e processos, não focando em 

manufatura, exceto na produção de protótipos (GIUGLIANI, 2011); 

b) Centros de Inovação (Innovation Centers): focam na “criação de 

condições favoráveis para a concepção, início e suporte à primeira fase de 
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crescimento de empresas, particularmente empresas inovadoras e de base 

tecnológica” (também chamadas de Incubadoras de Empresas no Brasil). Podem 

não estar relacionados com universidades (GIUGLIANI, 2011, p. 61); 

c) Parques de Empresas (Business Parks): são empreendimentos que 

ofertam infra-estrutura de qualidade elevada para instalação e serviços 

complementares. Podem não estar relacionados com universidades, assim como 

os Centros de Inovação (GIUGLIANI, 2011). 

Para a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (2012), os Parques Tecnológicos constituem empreendimentos que são 

basilares para apoiar e efetivar, em várias dimensões, o desenvolvimento 

socioeconômico. São relevantes na esfera produtiva mundial, uma vez que buscam o 

fortalecimento organizacional por meio da globalização e o desenvolvimento 

sustentável, através da oferta de articulação, concentração, conexão, organização, 

implantação e, também, promoção de empreendimentos inovadores. 

Gonzalez (2008) destaca que o número de projetos de Parques Tecnológicos 

no Brasil é crescente devido a fatores como: 

a) Demanda por parte de empresas geradas ou graduadas em incubadoras 

por continuarem instaladas em ambientes que propiciam 

empreendedorismo e inovação; 

b) capacidade significativa de Pesquisa e Desenvolvimento das universidades 

que atua como elemento estimulador de criação de empresas inovadoras; 

maior interesse e investimentos internacionais, com atração de empresas 

estrangeiras; 

c) experiências bem-sucedidas da Espanha, França, Finlândia, Estados 

Unidos, Taiwan, entre outros países, que demonstram o potencial efetivo 

dos Parques Tecnológicos na promoção do desenvolvimento econômico, 

da inovação e do empreendedorismo; 

d) necessidade de definição de estratégias e programas sistêmicos para 

promoção do crescimento e do fortalecimento de determinados setores da 

economia que têm potencial de atuação no mercado internacional; 

e) necessidade de novas estratégias para promover o desenvolvimento 

sustentado em setores que têm potencial de competitividade global. 

Os Parques constituem uma síntese de diversos aspectos que favorecem a 

atividade de inovação, tais como: espaço adequado, atividades de apoio à inovação 
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e proximidade entre os atores envolvidos. Isso facilita a atração de talentos e a 

geração de sinergias, causando uma mudança cultural entre os atores presentes no 

Parque e em seu entorno (ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007). 

De acordo com Sartori et al. (2016), tem-se a expectativa de que a interação 

de um Parque com a sociedade possa criar uma nova realidade econômica, social e 

cultural, através da promoção da inovação, de novas oportunidades de negócio e 

trabalho, bem como do aumento de renda e do desenvolvimento humano sustentável. 

Segundo Henriques, Sobreiro e Kimura (2018), a presença de universidades 

próximas das empresas cria uma atmosfera propícia para a inovação, com 

conhecimento e tecnologia fluindo nesse ambiente. A universidade representa uma 

ponte entre as empresas próximas e o resto do mundo, pois pode oferecer técnicas 

administrativas diversas, gerando melhorias constantes nas operações e dirigindo a 

inovação. Com o aumento da inovação, haveria impactos positivos na região, uma vez 

que os Parques agem como um catalisador para crescimento através da sua 

contribuição para a inovação e, consequentemente, desenvolvimento das empresas 

de alta tecnologia. 

No próximo capítulo são discutidos os fatores relevantes para avaliação de 

impacto dos Parques Tecnológicos. 
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3 AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

Os parques são as principais fontes qualificadoras e geradoras de empresas 

de base tecnológica e se caracterizam por agregar tecnologia e inovação em seus 

produtos, processos e serviços. São eficientes na transferência de conhecimento das 

instituições de ciência e tecnologia para o setor empresarial (BRASIL, 2014). 

O valor agregado de um Parque Tecnológico consiste na articulação e na 

potencialização das relações entre os atores do sistema ciência-tecnologia-empresa 

de uma região. Entre esses atores destacam-se: o setor público; as universidades; 

empresas; laboratórios; centros tecnológicos de pesquisa e de transferência de 

tecnologia; entidades financeiras, entre outros (ASOCIACIÓN DE PARQUES 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007). 

No mesmo sentido, Sartori et al. (2016) destacam que o ambiente de um 

Parque propicia a conexão e o envolvimento entre academia, organizações e pessoas 

com objetivos em comum, com infraestrutura e foco em inovação e desenvolvimento. 

O compartilhamento de conhecimento entre os atores instalados nesses ambientes 

promove o desenvolvimento de todos (pessoas e organizações), uma vez que 

ultrapassam o espaço físico e corroboram com o crescimento local e regional. 

De acordo com Almeida, Silva e Rocha (2013, p. 24), em regiões que abrigam 

parques tecnológicos o desenvolvimento econômico foi significativo e o índice de 

estudantes concluintes/ ingressantes (em faculdades/ universidades) teve melhoras 

significativas em relação a regiões que não abrigam parques tecnológicos. Também 

houve diminuição da evasão nas faculdades e universidades dessas regiões. “Os 

parques tecnológicos têm apresentado resultados significativos na esfera 

internacional, sendo considerados por órgãos governamentais como instrumentos 

positivos de políticas públicas de desenvolvimento regional”. Além disso, são 

apreciados e valorizados pelas empresas a eles associadas. 

Conforme Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (2007), 

os parques tecnológicos permitem a interação dos atores dos sistemas científicos e 

tecnológicos, bem como entre estes, as empresas e os setores industriais. Assim, o 

impacto de um Parque depende, consideravelmente, de sua capacidade de criar redes 

eficazes dentro do próprio Parque e entre os agentes produtivos (seu entorno e a rede 

produtiva local/ regional. As diversas atividades realizadas por um Parque relacionam-

se com as funções de geração e transferência de tecnologia, atividades de apoio à 



47 
 

produção das empresas, de suporte e logística do processo de comercialização de 

bens e serviços. 

Os modelos bem-sucedidos de parques tecnológicos contaram com a parceria 

essencial entre governos, universidades e instituições privadas. Essa relação entre os 

atores envolvidos num parque tecnológico gera benefícios, como:  

 
proximidade física e relacional entre pesquisadores, estudantes e técnicos; 
interação entre as empresas inseridas nos parques, possibilitando 
desenvolvimento de projetos em parcerias; presença de empresas 
incubadoras. (ALMEIDA; SILVA; ROCHA, 2013, p. 25) 
 

O faturamento das empresas dos Parques aumenta e há impactos financeiros, 

bem como impactos em termos de mudança cultural, atratividade das regiões para 

novas atividades de valor agregado e geração de novas empresas com maiores níveis 

de produtividade e oportunidades de trabalho mais qualificados. O dinamismo 

empresarial no entorno dos Parques é visivelmente superior ao da média da economia 

e o emprego gerado pela atividade dos parques cresce de forma constante, sendo o 

seu crescimento muito intenso (ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007). 

Com relação à avaliação de impactos, Arcoverde, Silva e Melo (2007) explicam 

que inexiste um consenso na literatura, assim como sobre Habitats de inovação e 

Parques Científicos e Tecnológicos. Estão registradas, na literatura, diversas 

modalidades e/ ou tipos de avaliação, definidas através de múltiplos critérios, a partir 

das perguntas feitas à realidade de um programa, ação ou experiência. A natureza do 

impacto pode ser: objetivo (verificando mudanças quantitativas em acréscimos de 

bem-estar); subjetivo (baseada no estado de espírito ou na percepção da importância 

do empreendimento); ou, substantivo (verificando a qualidade do acréscimo). 

No que se refere ao desenvolvimento regional, os Parques apresentam 

vantagens indiscutíveis e simbolizam a essência do processo de inovação. Eles 

permitem a vinculação entre pesquisa básica e experimental, universidades e 

empresas, além de integrar oferta e demanda tecnológica. Os Parques Tecnológicos 

são instrumentos efetivos para: vincular universidades e indústrias; desenvolver a 

inovação em escala regional; incubar novas empresas; gerar empregos e valor 

agregado; formar empreendedores; transferir tecnologia; materializar associações 

estratégicas de curto, médio e longo prazo; entre outros (ASOCIACIÓN DE PARQUES 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007). 
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Conforme Almeida, Silva e Rocha (2013, p. 31), os parques visam contribuir 

para o desenvolvimento da região na qual foram implantados. “Para isso, é necessário 

que a organização consiga incentivar o desenvolvimento de produtos e serviços 

inovadores, além de contribuir para a manutenção do capital intelectual criado” pelas 

universidades e institutos de pesquisa da região. A implantação de parques 

tecnológicos pode criar condições para o desenvolvimento, e, consequentemente, 

fomentar um aumento do número de empregos e da renda, tornando a região onde 

estão inseridos intensiva em mão de obra de tecnologia. 

A proximidade entre os atores de um parque tecnológico é favorável à 

economia baseada no conhecimento, que é incrementada pela competitividade 

organizacional na criação de ambientes indutores da inovação tecnológica. Esse 

ambiente possibilita a disseminação do conhecimento derivado de atividades 

acadêmicas, relacionada à visão de mercado, podendo proporcionar produtos e/ ou 

serviços inovadores altamente competitivos. Além disso, estimula a criação de postos 

de trabalho altamente qualificados e novos empreendedores em tecnologia avançada 

(ALMEIDA; SILVA; ROCHA, 2013, p. 32). 

Devido a suas características, os parques tecnológicos e científicos têm um 

impacto significativo, tanto no âmbito da pesquisa como no econômico (ASOCIACIÓN 

DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007). A avaliação 

tem, segundo Ferreira (2013), o caráter de e para explicar como determinado trabalho/ 

projeto é desenvolvido e quais são as metas e mudanças previstas; identificar as 

falhas; revelar aos clientes e consumidores (stakeholders) o que está sendo realizado; 

mostrar responsabilidade com os recursos; e, ainda, como sinal de profissionalismo e 

compromisso, entre outros. 

Por sua vez, Lehfeld (2007) afirma que a avaliação consiste em um processo 

que é construído e se edifica à medida que se pretende apreciar, medir e/ou julgar as 

ações realizadas e/ou os programas e projetos implementados. Esse processo implica 

a definição de objetivos e metas que servirão para orientar a elaboração dos 

indicadores e critérios avaliativos. 

Alguns Parques demonstram a existência de “preocupação com o 

desenvolvimento socioeconômico e científico regional na busca da promoção de uma 

sociedade inovadora, auxiliando na economia local, oportunizando trabalho e melhoria 

na qualidade de vida” dos membros da comunidade, que podem apoiar a qualificação 

do capital humano. Existe expectativa por parte do empresariado local, que acredita 
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que um parque é capaz de contribuir tanto para a geração quanto para o crescimento 

das empresas. Dessa forma, oportunizam negócios e empregos, podendo viabilizar o 

progresso da região através do apoio ao desenvolvimento econômico, social e 

tecnológico (SARTORI et al., 2016, p. 01). 

De acordo com Mello (2016), a implantação de parques tecnológicos é apoiada 

por recursos públicos e cresce continuamente, com a justificativa de gerar benefícios 

à sociedade. O mesmo autor destaca que diversos autores consideram que os 

parques tecnológicos impactam, em termos econômicos, na sociedade. No entanto, 

afirma que é difícil compreender qual é a proposta desses autores para medir os 

indicadores que representariam o referido impacto. 

O Parque Tecnológico de Sorocaba foi fundado em 2013 (há seis anos) e seus 

pesquisadores já se mostram contentes e animados com seus resultados. Seu 

conceito visa trazer melhorias para a vida das pessoas (PARQUE TECNOLÓGICO 

DE SOROCABA, 2018). A maioria dos efeitos socioeconômicos esperados da 

implantação de um Parque Científico e Tecnológico são de médio e longo prazo. Os 

impactos econômicos diretos provêm como consequência da existência de atividade 

produtiva em determinado Parque Tecnológico e os impactos econômicos indiretos 

são gerados no entorno ou região como consequência do efeito multiplicador sobre a 

economia dos impactos diretos (ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007). 

Os impactos diretos (faturamento de um setor) geram efeitos multiplicadores 

que são benéficos para o emprego e a renda (valor agregado) da economia regional. 

Qualquer impacto na produção pode gerar impactos indiretos sobre o sistema 

econômico, pois as novas compras geram impactos adicionais. Portanto, os impactos 

indiretos são causados pelo efeito que o investimento em um setor econômico pode 

ter sobre a economia regional (ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007). 

Segundo Zouain (2003a), os parques tecnológicos geram impactos nas regiões 

em que se situam, causando transformações regionais significativas em consequência 

de projetos ou ações implantadas. Além disso, podem ter efeito na sociedade em 

termos acadêmicos, transformando a própria cultura de outras universidades 

presentes na região onde os referidos ambientes inovadores são implantados. Isso 

ocorre porque as universidades assumem um perfil mais empreendedor e também 
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porque formam mão-de-obra qualificada para atender a cultura inovadora formada e 

suas necessidades (MELLO, 2016). 

Autores como Chen, Chien e Hsieh (2013) afirmam que a implantação de um 

Parque tem impacto significativo no desenvolvimento local e ressaltam a importante 

necessidade de atentar-se a três aspectos durante a decisão, o planejamento e a 

implantação dessa forma de empreendimento. Os referidos aspectos são: 

a) Sociais: envolvendo a população, educação, emprego, renda e níveis 

industriais e seus impactos; 

b) qualidade de vida: abordando a mudança na vida daqueles que residem 

no entorno do empreendimento; 

c) culturais: explorando a interação entre os Parques e as condições da 

cultura da comunidade local. 

Nesse contexto, torna-se necessário conhecer e evidenciar a realidade do 

entorno dos Parques, a fim de incrementar a riqueza da comunidade através do 

compartilhamento de conhecimento que é produzido no parque. Esse processo 

oferece estímulo e suporte a novas organizações e também às já existentes que são 

residentes no entorno, destacando a importância de promover a cultura da inovação 

tanto no planejamento como nas ações que objetivam alavancar a comunidade 

(SARTORI et al., 2016). 

Conforme Bernardi et al. (2010, p. 299), os impactos das tecnologias adotadas, 

avaliados qualitativa e quantitativamente, formam uma base e indicam que além do 

ganho tecnológico, também há contribuição para a geração de empregos, bem como 

para “a educação, a conservação ambiental e geração de recursos ou redução de 

custos de produção, resultando em impacto social e no PIB de uma região ou do país”. 

Permitem, ainda, verificar se o ganho econômico é acompanhado (ou não) por perdas 

sociais e ambientais, quando a tecnologia necessita de ações mitigadoras para, no 

mínimo, zerar os impactos negativos e, preferencialmente, gerar impactos positivos. 

A direção e a intensidade de um impacto pode ser “positivo”, “negativo” ou 

“ambos” e dependem do modo que os atores sociais se organizam e interagem a fim 

de atingir objetivos comuns. Tais objetivos podem buscar a melhoria da qualidade de 

vida, o aumento da competitividade e do poder de atração turística, bem como a 

preservação e a proteção tanto do ambiente natural como cultural (CUNHA; CUNHA, 

2005). 
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Os Parques aumentam o contato entre as empresas e os pesquisadores 

(principalmente universitários) gerando um processo imprescindível para consolidar a 

modernização da economia e a sociedade. O processo de abertura da investigação 

universitária às necessidades do entorno social e econômico é positivo, pois favorece 

a utilização de uma linguagem comum e de proximidade às empresas que são 

capazes de entender os resultados da pesquisa. Além disso, as empresas também 

podem gerar resultados interessantes para os pesquisadores, destacando a 

importância dos Parques Científicos, onde os pesquisadores universitários podem se 

aproximar do mundo produtivo em um entorno conhecido e controlável (ASOCIACIÓN 

DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007). 

Lacerda e Fernandes (2015) explicam que um parque estimula a criação de 

atividades em um sítio considerado, até então, decadente. Isso depende das políticas 

de intervenção presentes nessas localidades, baseadas na atuação do poder público 

(por meio da dotação de infraestruturas e incentivos financeiros e fiscais a 

determinados tipos de empreendimentos). 

Segundo Sartori et al. (2016), as ações de um Parque devem ser alinhadas 

com a região onde são implantados, a fim de enxergar as necessidades, expectativas 

e potencialidades das organizações ali inseridas e que compõem esse ambiente, bem 

como para a comunidade do seu entorno. Com a criação desses empreendimentos é 

necessário transformar e inovar a vocação econômica da região e assim ampliar a 

ação dos atores, respeitando suas especificidades e utilizando-se de políticas 

públicas, focando no desenvolvimento local. 

Conhecer a situação local pode possibilitar inferir a realidade circundante dos 

Parques e a implantação de ações que buscam melhorias futuras em seu entorno 

gerando, dessa forma, o comprometimento com os atores envolvidos (MELLO, 2016). 

Para Cunha e Cunha (2005), os modelos de mensuração de impacto mais 

conhecidos são os que avaliam o impacto sobre o emprego e a renda. No entanto, 

poucos avaliam a influência positiva e negativa, em termos econômicos, socioculturais 

e ambientais, de forma sistêmica. Os mesmos autores destacam a relevância de 

avaliar, de modo sistêmico e integrado, as relações existentes entre os fatores 

econômicos, ambientais, socioculturais e político-institucionais, na avaliação de 

impacto das atividades no desenvolvimento local. 

Os parques científicos e tecnológicos são, de acordo com Brasil (2014), 

indutores de inovação e atuam como uma ferramenta para o desenvolvimento. Por 
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sua vez, o desenvolvimento científico e tecnológico promove o avanço econômico e 

social. Assim, a instalação de um parque pode ter benefícios relevantes, promover a 

interação entre academia, iniciativa privada e setor público e, consequentemente, 

propiciar a demanda por empregos de alta qualificação. 

Os pontos focais do conceito de desenvolvimento são a evolução e a interação, 

nos quais um conjunto de processos participativos pode permitir progredir 

continuamente tanto no debate como no reforço das capacidades de planejamento e 

de mobilização de recursos. Tais recursos podem ser econômicos, sociais e/ou 

ambientais da sociedade, de curto ou de longo prazo (ORGANIZAÇÃO PARA 

COOPERAÇÃO ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO, 2004). 

No mesmo sentido, Cunha e Cunha (2005, p. 03), explicam que a ideia de 

desenvolvimento abrange conceitos que se associam “à evolução, inclusão, 

participação, solidariedade, produção e competitividade que se reforçam mutuamente 

ou se opõem frontalmente aos movimentos de concentração, competição, exclusão, 

pobreza, desequilíbrio”, dentre outros. Nesse contexto, os parques científicos são 

considerados fontes de desenvolvimento regional sustentável que podem ter efeitos 

positivos para a geração de emprego, renda e qualidade de vida. 

Um parque causa um impacto significativo na região onde está inserido. Um 

exemplo de impacto é a quantidade de patentes, que supera substancialmente a 

quantidade das outras regiões onde não há parques. Outra informação relevante trata 

do direcionamento de mão de obra qualificada para o desenvolvimento de inovação, 

que possui impacto positivo (BRASIL, 2014). 

Com relação ao desenvolvimento local, Cunha e Cunha (2005, p. 04) afirmam 

que três elementos se destacam: a sociedade, o ambiente e a economia. Esses 

elementos “são integrados e se reforçam mutuamente, em contexto em que a 

diversidade social e cultural e a diferenciação produtiva devem ser utilizadas como 

recursos potencializadores de transformações e de desenvolvimento local”. A maioria 

da avaliação de impactos tem o desenvolvimento sustentável como meta declarada 

(BOND, 2015). 

O desenvolvimento de um parque pode ser limitado por alguns fatores. De 

forma menos significativa, pela ausência de determinado elemento específico para 

seu bom funcionamento, como: presença de universidades e/ou centros de pesquisa; 

organizações inovadoras; instituições financeiras; órgãos públicos e não-

governamentais (de apoio à pesquisa e transferência de conhecimento); pessoal 
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qualificado; entre outros. Mais significativamente, limita-se pelas dificuldades impostas 

a um ambiente econômico dinâmico e inovador, derivadas de uma formação 

econômico-territorial que é baseada em importação de tecnologia utilizada em setores 

tradicionais de baixa produtividade e operados por trabalhadores de baixos salários e 

escolaridade (LACERDA; FERNANDES, 2015). 

Segundo Sartori et al. (2016), alguns parques agem a partir das expectativas 

da população empresarial residente no seu entorno. Nesse caso, os envolvidos 

convergem quanto à necessidade de ter uma relação sustentável, focada em fomentar 

o desenvolvimento socioeconômico local, baseada no compartilhamento de 

conhecimento e também de oportunidades de negócio e trabalho, que se beneficia da 

relação próxima entre o parque e a comunidade. 

A possibilidade de que na região do entorno haja um forte crescimento e 

desenvolvimento econômico aumenta com as relações entre os atores do parque e 

da comunidade empresarial, gerando uma intersecção entre os ambientes. São 

ambientes diferentes, com culturas e hábitos distintos, mas que convivem no mesmo 

espaço, com o desafio de criar um ambiente de convivência, com cooperação e 

integração para o bem comum. É necessário haver sinergia entre todos os envolvidos, 

uma vez que um parque possui alto grau de impacto, contribuindo para a 

transformação econômica, social e cultural (ETZKOWITZ, 2003). 

De acordo com Lacerda e Fernandes (2015), os Parques tecnológicos são 

ambientes que podem produzir efeitos multiplicadores nas economias regionais, 

especialmente porque abrigam empreendimentos inovadores e oferecem os serviços 

necessários para o desenvolvimento de setores baseados na economia do 

conhecimento. Os Parques estão vinculados a universidades e institutos de pesquisa 

e proporcionam que o conhecimento básico seja a transposto em conhecimento 

aplicado, a fim de atender ao mercado e a sociedade em geral (ADÁN, 2012). 

Conforme Zouain (2003b), Gargione, Lourenção e Plonski (2005), os Parques 

são importantes na esfera produtiva mundial, objetivando o desenvolvimento. Devido 

ao seu alto grau de impacto, contribuem para a transformação econômica, social e 

cultural e podem alcançar resultados ainda melhores, pois uma parte significativa do 

empresariado regional valoriza e acredita em sua proposta de desenvolvimento. 

Os ambientes de inovação podem contribuir para aumentar a agregação de 

valor dos produtos e serviços, assim como para incentivar a pesquisa e a aplicação 

dos conhecimentos na melhoria da competitividade dos produtos, processos e 
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serviços, refletindo substancialmente em suas economias. Ademais dos benefícios 

científicos e tecnológicos, os parques têm, também, uma participação socioeconômica 

importante, apresentando reflexos altamente positivos em termos de geração de 

empregos de alta qualificação e de atração de empresas inovadoras para as regiões 

nas quais estão inseridos (BRASIL, 2014). 

Com a finalidade de medir a atividade econômica, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) mantém um sistema consolidado de informações macroeconômicas, 

chamado Sistema de Contas Nacionais (SCN). Porém, este sistema é agregado 

somente para a análise setorial de atividades específicas, como: saúde, educação, 

turismo, agroindústria, entre outros segmentos econômicos (CUNHA; CUNHA, 2005). 

Conforme Gomes (2001), a avaliação implica um exercício de controle sobre as ações. 

Existe uma ameaça direta à legitimidade organizacional da avaliação de 

impacto, em que o conhecimento implícito não é percebido como conhecimento ou é 

ignorado. O conhecimento pode ser implícito ou explícito e ambos são importantes 

para a compreensão total dos impactos (BOND et al., 2018). 

Os modelos de avaliação de impacto podem ser utilizados de forma articulada 

e combinar análise de processo e de impactos. A avaliação de impacto procura 

identificar os impactos diretos ou indiretos de um programa, não apenas sobre os 

participantes, mas também na comunidade e em sistemas mais amplos. A avaliação 

se destina a julgar os procedimentos e os resultados obtidos, visando indicar as 

mudanças necessárias nos planos e em sua execução (ARCOVERDE, 2007). 

Segundo Aguilar e Ander-Egg (1994), a avaliação destina-se a identificar, obter 

e proporcionar dados e informações de maneira válida e confiável, suficientes e 

relevantes sobre o mérito e o valor. Pode referir-se a um conjunto de atividades 

específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão para obter efeitos e 

resultados concretos; verificando a extensão e o grau em que se deram essas 

conquistas. 

As instituições públicas de pesquisa preocupam-se em buscar uma conexão 

entre a produção de conhecimentos e sua aplicação prática. Por isso, a avaliação dos 

impactos (econômicos, sociais e ambientais) é considerada tão importante quanto as 

etapas de geração de conhecimento e de inovação tecnológica (BERNARDI et al., 

2010). 

Conforme Cunha e Cunha (2005), os modelos quantitativos de impacto 

econômico são os modelos mais comuns de medidas de impactos e o modelo 
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keynesiano de multiplicador de emprego e renda destaca-se entre estes. Com relação 

aos modelos de medida de impactos sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) destaca-se. 

A avaliação é um instrumento para analisar a eficiência e a eficácia (processo 

da política ou programa), e a efetividade (impactos das ações promovidas pela política 

ou programa). O impacto é entendido como a consequência dos efeitos de 

determinado projeto ou prática social e expressa o grau de alcance dos objetivos em 

relação à meta do projeto. Além disso, o impacto pode ser medido em diferentes 

unidades de análise: do indivíduo ou grupo; ou em conglomerados societários distintos 

(comunitário, regional ou nacional) (COHEN; FRANCO, 1999). 

Bond e Dusík (2019) destacam dois desafios específicos que acreditam que 

definirão o papel da avaliação de impacto no futuro. O primeiro refere-se às 

megatendências globais que devem mudar a face do planeta, com implicações 

associadas à saúde e ao bem-estar humano e à biodiversidade. O segundo diz 

respeito à economia neoliberal e às implicações que isso tem para compensações na 

tomada de decisões sob o guarda-chuva de 'desenvolvimento sustentável'. 

Cunha e Cunha (2005), explicam que o impacto no desenvolvimento local pode 

ser medido pelo modelo baseado na sustentabilidade, que aborda as dimensões 

econômicas, culturais, sociais, ambientais e políticas. Essas dimensões são ilustradas 

na Figura 8, a seguir. Pode-se avaliar o nível de clusterização das atividades, o grau 

de relevância de cada ator ou agente, a intensidade das suas relações, o grau de 

complementaridade das atividades internas e as lacunas ou ausência de atividades. 

Pode-se, ainda, identificar a contribuição de cada ator nestes diferentes aspectos. 
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Figura 8 - Dimensões de impacto 

 
Fonte: elaborada pela autora (2020) com base em Cunha e Cunha (2005). 

 

O impacto é o resultado dos efeitos de um programa, projeto ou política. A 

avaliação de impacto identifica a mudança e sua dimensão ocorrida em uma situação 

conhecida (ARCOVERDE, 2007). Cardoso (1998) afirma que a avaliação de impactos 

é complexa, pois não é suficiente apenas mostrar que ocorreram mudanças. É 

necessário, também, mostrar que essas mudanças não teriam ocorrido (total ou 

parcialmente) sem determinada ação. 

São propostos três critérios para método de avaliação de impacto por Pärenson 

(2011): o primeiro visa analisar se uma organização gera impacto social positivo (bem-

estar social); o segundo busca testar a sustentabilidade avaliando empresas sociais 

(considerando o valor econômico); o terceiro procura analisar a seleção das partes e 

das atividades para verificar se uma organização está fazendo a coisa certa e auxiliar 

para resolver ou aliviar um problema social. Ferreira (2013) acredita que um método 

de avaliação não deve analisar apenas a dotação financeira e os resultados, mas 

também a contribuição para a sociedade, baseado no impacto social de uma 

organização. 

Além disso, Cardoso (1998) e Arcoverde (2007) destacam que é necessário 

considerar a natureza do impacto, que pode ser: objetivo (focado em mudanças 

quantitativas de acréscimos de bem-estar); subjetivo (baseado no estado de espírito 

ou na percepção da importância de um empreendimento); ou, substantivo (que 

consiste na qualidade do acréscimo). Independentemente da natureza do impacto, 
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sua avaliação requer que os aspectos quantitativos, ideológicos e qualitativos sejam 

comparados envolvendo o antes, durante e depois da ação ou experiência realizada.  

A avaliação do impacto econômico considera a agregação de valor aos 

produtos, bem como o aumento da produtividade e a redução dos custos de produção. 

A avaliação de impacto depende, nesse contexto, da adoção das tecnologias, pois 

são elas que resultam em inovação tecnológica, refletindo em impactos econômicos, 

sociais e ambientais (BERNARDI et al., 2010). 

Complementarmente, a avaliação de impactos é vista por Roche (2002) como 

a análise sistemática das mudanças que podem ser duradouras e/ou significativas; 

planejadas ou não; positivas ou negativas e ocasionadas por determinada ação ou 

série de ações. Assim, seu foco será nos resultados e consequências que os 

empreendimentos podem causar em termos políticos, econômicos e/ou ideológicos 

para seus membros. 

Por sua vez, a discussão sobre impacto social é considerada recente por 

Pärenson (2011), que explica que na década de 1990 foram desenvolvidos vários 

conceitos, modelos e métricas para medir o impacto social, sendo a sua maioria de 

cunho quantitativo. No entanto, raros apresentam métodos específicos para medir 

impactos sociais de empreendimentos. 

O impacto social é relevante, pois gera informações que podem colaborar com 

o direcionamento das definições e ações a serem implementadas no entorno dos 

Parques para atender a missão estabelecida. Tais ações são importantes porque 

apoiam o planejamento urbano e a qualificação do capital humano, favorecendo, 

assim, o bem-estar social e territorial sustentável, além de promover a sinergia entre 

o Parque e a comunidade empresarial (SARTORI et al., 2016). 

De acordo com Bond et al. (2010), a Avaliação do Impacto Ambiental foi 

adaptada para reestruturar as regras e valores relativos à proteção ambiental, através 

do trabalho interdisciplinar e deve cumprir, no mínimo, as seguintes etapas: 

a) Prever a influência geográfica do projeto, incluindo a extensão espacial dos 

impactos diretos e indiretos; requer análise física, biológica e 

socioeconômica; 

b) analisar a avaliação do projeto e das alternativas, especificando a 

magnitude, duração, efeitos cumulativos, intensidade, reversibilidade e 

efeitos socioeconômicos; 

c) elaborar planos mitigatórios e compensatórios de impactos negativos; 
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d) desenvolver programas de monitoramento e auditoria de efeitos 

indesejáveis. 

As avaliações de impacto ambiental são vistas por Rodrigues, Campanhola e 

Kitamura (2003) como imposições das agências financiadoras externas, que parecem 

ter o objetivo de favorecer o meio ambiente (seu estado e a estrutura dos recursos 

naturais) muito mais do que buscar o desenvolvimento. Com relação aos aspectos 

considerados para a avaliação do impacto ambiental da inovação tecnológica, os 

autores destacam a eficiência, a conservação e a recuperação ambiental. 

Ademais, a avaliação de impactos das inovações tecnológicas deve ser 

inserida de forma adequada no contexto institucional, para que contribua para um 

novo modo de desenhar políticas públicas, tendo como princípios a participação 

comunitária, bem como o processo de construção social coletiva (RODRIGUES; 

CAMPANHOLA; KITAMURA, 2003). 

A concentração de empresas tecnológicas e de atividades de pesquisa em um 

espaço físico tão atrativo como o dos Parques representa um ponto de referência que 

é claramente positivo para sua população. Por isso, os Parques devem reforçar suas 

jornadas de “portas abertas” e sua política de comunicação, ao mesmo tempo que os 

respectivos promotores (em particular os Governos) devem reforçar sua mensagem 

positiva e utilizar essa referência como um dos argumentos básicos em seus esforços 

para gerar uma sociedade mais inovadora (ASOCIACIÓN DE PARQUES 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007). 

Segundo Mello (2016, p. 01), o desenvolvimento promovido pelos parques 

tecnológicos e sentido pela sociedade pode ser traduzido em diferentes incrementos. 

Existem variados tipos de indicadores para medir os referidos incrementos, tais como: 

“inovativo; econômico; cultura empreendedora; acadêmico; urbano; internacional e 

social”. 

 

3.1 MODELOS DE AVALIÇÃO DE IMPACTOS DOS PARQUES CIENTÍFICOS E 

TECNOLÓGICOS 

 
Embora a literatura aborde diversas formas de avalição de impacto, foram 

identificados apenas dois modelos de avalição de impacto que tratam de parques 
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científicos e tecnológicos e um que avalia o desempenho do próprio parque, mas não 

trata de seu impacto. Os referidos modelos são apresentados a seguir. 

O modelo do “Estudo de Impactos do PNI” foi criado com a finalidade de 

direcionar a análise dos parques tecnológicos no Brasil e sua relação com a PNI 

(Política Nacional de Investimento em Inovação) (BRASIL, 2015). O modelo de 

avaliação de impacto de parques é apresentado na Figura 9, a seguir. 

Figura 9 - Modelo de avaliação de impacto de parques 

 
Fonte: Brasil (2015, p. 34). 

Desenvolvido pela equipe técnica da Fundação CERTI e pesquisadores da 

Universidade Federal de Santa Catarina, este modelo foi validado por especialistas 

do Comitê Gestor da ANPROTEC. Foi construído com base na premissa de que as 

“Políticas públicas direcionadas aos Parques terão como resultados: o crescimento do 

próprio mecanismo, a geração de empresas e empregos qualificados, gerando 

impactos econômicos e de retenção de talentos”. Por sua vez, as empresas 

desenvolveriam produtos e serviços de alto valor agregado e seu crescimento deveria 

contribuir com o desenvolvimento regional (BRASIL, 2015, p. 34-35). 

Conforme Brasil (2015), a dimensão impactos econômicos avalia, neste 

modelo, indicadores econômicos como: faturamento, número de empresas, fontes de 

recursos e de financiamento. A dimensão pessoas analisa os impactos relativos à mão 

de obra e a sua formação. A dimensão desenvolvimento regional, por sua vez, refere-

se aos impactos trazidos pelo mecanismo à região. Os fatores internos ao mecanismo 
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são avaliados pela dimensão parques. Finalmente, a dimensão soluções tecnológicas 

trata dos produtos tecnológicos desenvolvidos nos Parques pelas empresas. 

Foram elencadas variáveis de análise para cada dimensão de análise. O 

referido modelo apresentava, inicialmente, 67 variáveis de impacto. Porém, devido à 

disponibilidade e à dificuldade de obter as informações necessárias, o modelo passou 

a apresentar 18 variáveis de impacto para as cinco dimensões (BRASIL, 2015). Essas 

dimensões e variáveis podem ser visualizadas a seguir, na Figura 10. 

Figura 10 - Dimensões e variáveis do modelo de avaliação de impacto do PNI 

 
Fonte: Brasil (2015, p. 35). 

De acordo com Brasil (2015, p. 35), essas variáveis são representativas e 

possibilitam “apontar o grau de desenvolvimento das dimensões de avaliação de 

impacto de parques tecnológicos”. 

Com a finalidade de analisar o impacto do PNI nas incubadoras do Brasil, criou-

se um modelo que permitiu a compreensão de três dimensões de análise: Impactos 

Econômicos, Pessoas e Incubadoras. Desenvolvido por pesquisadores da 

Universidade Federal de Santa Catarina e pela equipe técnica da Fundação CERTI, 
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esse modelo foi validado por especialistas do Comitê Técnico da Anprotec (BRASIL, 

2015). Esse modelo é apresentado na Figura 11, a seguir. 

Figura 11 - Modelo de avaliação de impacto de incubadoras 

 
Fonte: Brasil (2015, p. 96). 

Nesse modelo, a dimensão impactos Econômicos avalia, entre outros 

indicadores econômicos, o faturamento, o número de empresas incubadas e as fontes 

de recursos. Os impactos relacionados à mão de obra e à sua formação são 

analisados pela dimensão pessoas. Por sua vez, a dimensão incubadoras busca 

avaliar o crescimento do próprio mecanismo Brasil (2015). As referidas dimensões são 

analisadas por meio de 22 variáveis, apresentadas a seguir, na Figura 12. 
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Figura 12 - Dimensões e variáveis do modelo de avaliação de incubadoras do PNI 

 

Fonte: Brasil (2015, p. 97). 
 

Segundo o Brasil (2015, p. 96) esse modelo foi construído com base na 

premissa de que as políticas públicas que são “direcionadas às Incubadoras terão 

como resultados: o crescimento do próprio mecanismo, a geração de empresas e 

empregos qualificados, gerando impactos econômicos e de retenção de talentos no 

local”. Suas variáveis permitem identificar o grau de desenvolvimento das dimensões 

de avaliação de impacto das incubadoras. 

A pesquisa desenvolvida por Vasconcelos (2014) buscou avaliar o impacto no 

desenvolvimento regional dos Parques de Inovação Tecnológica como promotores de 

desenvolvimento sustentável, com a finalidade de elaborar um conjunto de 

indicadores para avaliar esse impacto. O estudo integra e relaciona os conceitos de 
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desenvolvimento regional sustentável, de Parques de Inovação Tecnológica, de 

inovação e difusão de inovações, de índice e indicadores, de avaliação e de avaliação 

de impacto nos polos de desenvolvimento. 

Os referidos temas foram correlacionados para estruturar os descritores, 

indicadores e parâmetros de avaliação. A Figura 13, a seguir, apresenta a relação 

existente entre as dimensões de sustentabilidade e os indicadores de ciência, 

tecnologia e inovação. Esse trabalho desenvolvido por Vasconcelos (2014) baseou-

se em quadros propostos por Oliveira (2002) do Método para Avaliação de Indicadores 

de Sustentabilidade Organizacional (MAIS), tratando particularmente das dimensões 

da sustentabilidade propostas por Sachs (1993). 
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Figura 13 - Dimensões de sustentabilidade e indicadores de ciência, tecnologia e inovação 
sustentáveis 

 
Fonte: Vasconcelos (2014, p. 79). 

Essa pesquisa busca elaborar um modelo de avaliação de parques junto aos 

atores que estão inseridos no ecossistema empreendedor, vinculados aos parques, 

que mantem laços com várias organizações com finalidades específicas. Ademais, 

alguns grupos empresariais e o poder público investem consideráveis recursos para 

a construção de parques e concessão de financiamento de empresas instaladas. Os 

referidos fatores tornam complexas as atividades de planejar e gerenciar um parque, 
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uma vez que é necessário identificar as expectativas dos stakeholders para a 

elaboração de um modelo de avaliação de parques (FERNANDES, 2014). 

Assim, Fernandes (2014) buscou propor recomendações para a avaliação de 

parques tecnológicos em operação no Brasil, com base na literatura e no confronto 

das expectativas dos seus atores (os dados foram coletados por meio da aplicação 

de questionários a agentes e especialistas no tema inovação e parques tecnológicos). 

Diversos fatores interferem na especificação do desenho de um modelo de avaliação, 

como: interesses dos parceiros, ciclo de vida e contexto onde o parque está inserido. 

As dimensões de avaliação de parques tecnológicos definidas por Fernandes 

(2014) foram: itens primários; desenvolvimento humano e local; articulação junto aos 

stakeholders; capacidade de inovação; resultados financeiros; e, capacidade de 

inserção. Além disso, as dimensões de seu modelo de avaliação de parques 

tecnológicos são: 

a) Incentivos concedidos pelo governo; 

b) infraestrutura física do parque; 

c) oferta de serviços disponibilizados às empresas; 

d) recursos humanos; 

e) capacidade de inserção nacional do parque; 

f) articulação entre as empresas; 

g) articulação das empresas com a universidade; 

h) capacidade de inserção internacional do parque; 

i) capacidade de atração de investidores; 

j) mecanismos de comunicação adotados pelo parque; 

k) transparência no uso dos recursos; 

l) capacidade de oferecer novos produtos e serviços ao mercado; 

m) ganho financeiro das empresas instaladas no parque; 

n) oportunidades de emprego; 

o) promoção do desenvolvimento sustentável; 

p) revitalização da economia local; 

q) transferência de conhecimento entre a universidade e as empresas. 
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3.2 MODELOS DE AVALIÇÃO DE IMPACTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS 

 

Na literatura existem diversas formas de avalição de impacto, nos mais 

variados contextos e setores. Nessa etapa da pesquisa são apresentados alguns 

modelos de avalição de impacto que apresentam parâmetros e indicadores que 

podem ser adaptados para outros ambientes, como parques científicos e tecnológicos, 

por exemplo. 

Arcoverde (2007) realizou uma pesquisa sobre a avaliação dos impactos 

socioeconômicos dos empreendimentos solidários. Seu objetivo foi avaliar os 

impactos sociais e econômicos causados nas condições de vida dos trabalhadores 

associados e de suas famílias, antes e depois de serem inseridos em 

empreendimentos econômicos pertencentes à economia solidária e na social-

economia local (dos municípios pernambucanos). 

Os impactos econômicos foram tratados como dimensão objetiva, 

considerando a renda pessoal como principal indicador. Os impactos sociais, por sua 

vez, representam a dimensão substantiva, cujos gastos com alimentação e educação 

e a situação do imóvel são considerados os indicadores principais. Os impactos 

ideopolíticos, que também constam como dimensão subjetiva, são relativos às 

mudanças na consciência, na percepção que um empreendedor tem ou adquire 

(ARCOVERDE, 2007). Os referidos impactos podem ser visualizados na Figura 14, a 

seguir. 
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Figura 14 - Estrutura de impactos socioeconômicos dos empreendimentos solidários 

  
Fonte: Arcoverde (2007, p. 41). 
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Segundo Arcoverde (2007), com base na estrutura de impactos apresentada 

na Figura 14 foi elaborada uma questão ou pergunta objetiva para cada indicador. O 

objetivo dessa etapa foi obter o perfil dos empreendedores e a participação do 

empreendimento e também dos trabalhadores na cadeia de impactos. 

Com relação aos impactos sociais, buscou-se identificar através das condições 

de vida dos participantes, bem como de suas famílias, as mudanças provocadas a 

partir da inserção nas iniciativas solidárias (ARCOVERDE, 2007). Destacam-se os 

seguintes indicadores: 

a) Sociais, que incluem: 

✓ A alimentação, identificando o tipo de alimentação e a frequência das refeições; 

✓ O trabalho, verificando se é com proteção trabalhista (carteira assinada, 

autônomo) ou sem proteção trabalhista (informal, autônomo e terceirizado); 

✓ A despesa familiar, abordando os investimentos em alimentação, educação, 

saúde, roupas, lazer, medicamentos, reserva/ poupança, energia, água e 

transporte; 

✓ A habitação/ as condições de habitabilidade, incluindo moradia (própria e/ou 

alugada), o abastecimento de água, o saneamento/ esgoto e o abastecimento 

de energia; 

✓ A educação, verificando os anos de escolaridade, o nível de ensino, e se trata-

se de escola pública ou privada; 

✓ A saúde, identificando as doenças mais comuns, o acesso ao SUS e/ou à saúde 

privada (plano de saúde); e, 

✓ O lazer, envolvendo, entre outros: viagens, cinema, praças, parques, praias, 

shows. 

Quanto aos impactos econômicos, buscou-se mensurá-los, conforme 

Arcoverde (2007), investigando os seguintes indicadores: 

b) Econômicos: 

✓ A produção dos empreendimentos, destacando as principais atividades 

desenvolvidas, os principais produtos, a distribuição dos ganhos, a distribuição 

das tarefas e a produção; 

✓ A produtividade, tratando das condições de trabalho, dos equipamentos, 

ferramentas e serviços, bem como o tempo necessário para produzir; 
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✓ A renda, envolvendo a composição da renda (existência de benefício, 

aposentadoria, salário, aluguel), os valores em reais da renda familiar e per 

capita; 

✓ O investimento, com a participação dos sócios em empreendimentos e 

financiamentos; e, 

✓ Os custos, identificando as dívidas adquiridas. 

Finalmente, a mensuração dos impactos ideopolíticos é abordada, para 

identificar a percepção da mudança resultante da inserção nos empreendimentos. De 

acordo com Arcoverde (2007), os principais indicadores são: 

c) Ideopolíticos: 

✓ A qualidade de vida, verificando o grau de satisfação no trabalho, e o convívio 

familiar; 

✓ O nível de empoderamento e politização, abordando o acesso a serviços, a 

visibilidade junto à comunidade e/ou entorno do empreendimento do trabalho 

realizado e a participação em associações, sindicatos ou em outros 

empreendimentos. 

O Museu Guggenheim Bilbao, situado na cidade de Bilbau, no País Vasco, 

Espanha, transformou essa cidade, não apenas urbanisticamente, mas também 

economicamente (EL MUNDO, 2014). Segundo Lecumberri (2017), em meados dos 

anos noventa os arredores de Bilbau mostravam esqueletos da decadência da 

indústria naval e aço, pilares na época de uma economia flutuante que tinha visto suas 

idades douradas passarem. 

No mesmo sentido, Lusa (2014) acrescenta que nos anos 1990 a cidade de 

Bilbau vivia uma tremenda crise econômica e encontrava-se abandonada e cheia de 

contentores. Nesse contexto, a criação do museu transformou a cidade e mudou a 

vida da população. Existem multinacionais e marcas de luxo instaladas em Bilbau. A 

criação do museu e a aposta na cultura mudou radicalmente o cenário econômico e 

cultural dessa região. 

No meio da crise, as instituições bascas e municipais elaboraram um plano 

geral de reconversão, incluindo o planejamento de um polêmico museu, para dar 

projeção internacional a Bilbao e funcionar como um motor econômico. É impossível 

dissociar a cidade de Bilbao da palavra Guggenheim, que remete ao museu. 70% de 

seus visitantes são estrangeiros, implicando em grande impacto econômico. Além 

disso, há anos o museu ultrapassa um milhão de visitantes anuais, em uma cidade de 
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pouco mais de 350.000 habitantes, tornando-se seu motor cultural e um elemento-

chave da dinâmica da cidade (LECUMBERRI, 2017). 

De acordo com Abad (2017), o museu foi o catalisador de uma evolução, uma 

vez que é um expoente e um motor de mudança, que contribuiu para a criação de 

uma cidade aberta e cosmopolita. Os números confirmam esses fatos: passaram mais 

de 88 exposições temporárias por seus salões e 25 delas ultrapassaram meio milhão 

de visitantes; em 2016 recebeu 1.169.404 visitantes (6% a mais do que em 2015), 

contribuiu com 424,6 milhões de euros para o PIB basco e mantem mais de 9.000 

empregos. Os indicadores usados para avaliar o impacto do Museu Guggenheim 

Bilbao são basicamente econômicos e culturais, uma vez que se resumem a números, 

como PIB e quantidade de visitantes. Dijuca (2012) acrescenta que entre 1994 e 2000 

foram abertos novos hotéis, com 2000 vagas. 

Com relação à realização da Copa do Mundo, geralmente os casos de sucesso 

(que apresentam impactos positivos) são poucos, enquanto os relatos de problemas 

e dificuldades que os países enfrentam são muitos. Dentre as principais razões para 

os maus resultados, destaca-se o custo final das obras. A Copa da África do Sul em 

2010 não é um caso de sucesso. Assim, o argumento da Fifa afirmando que a Copa 

do Mundo melhora a qualidade de vida das populações não se sustenta (BRANSKI et 

al., 2013). 

Segundo Carolina (2016), o governo da África do Sul tinha expectativa de que 

a Copa do Mundo representasse um acréscimo de 3% em seu PIB. Porém, essa meta 

não foi alcançada e o referido acréscimo não passou de 0,3%, no máximo. Esse valor 

está longe de ser significativo devido aos gastos feitos. 

No mesmo sentido, Arruda (2011) trata dos impactos políticos, econômicos e 

sociais causados na África do Sul pela Copa do Mundo de 2010. O autor explica que 

após alguns meses o referido país voltou a lidar com os mesmos problemas (violência, 

pobreza, xenofobia, desigualdade social). Além disso, sediar esse megaevento gerou 

custos intangíveis e tangíveis (construção e reforma dos estádios e a infra-estrutura 

urbana), bem como benefícios (tangíveis – criação de emprego, renda e impostos, 

aumento do PIB – e intangíveis – aumento do turismo durante e após a Copa, a 

mudança da imagem do país e o acréscimo de investimento direto estrangeiro). 

Em relação aos impactos econômicos, Arruda (2011) afirma que a África do Sul 

teve prejuízo, uma vez que os benefícios foram inferiores aos custos. Os 

investimentos obtiveram retornos temporários, durante a preparação e o fim da Copa 
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do Mundo. Houve investimento significativo do governo, que injetou milhões na 

economia do país e várias pessoas arrumaram emprego e realizaram compras, 

reinvestindo dinheiro no país. Porém, esse efeito foi temporário e acabou com o fim 

do evento, quando as pessoas voltaram às estatísticas de desempregados. 

O impacto benéfico mais significativo que a África do Sul teve por sediar a 

referida Copa foi, conforme Arruda (2011), no âmbito social, pois encheu de orgulho 

a população local, além de unir seus povos e etnias para torcerem pela mesma 

seleção, possibilitando ressuscitar a autoestima e construir uma identidade nacional 

nova do povo sul-africano. Possibilitaram, também, aumentar a visibilidade do país no 

exterior e mudar sua imagem junto à comunidade mundial, que começou a vê-los 

como um povo alegre e, consequentemente, aumentou o número de turistas que 

visitaram suas belas praias e cidades. Os principais indicadores usados para avaliar 

os impactos da Copa do Mundo em seus países sede são o PIB e quantidade de 

turistas. 

3.3 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DISPONÍVEIS NA LITERATURA 

A partir da verificação dos modelos de avalição de impactos apresentados 

nesse estudo, foram identificados os principais indicadores disponíveis em cada um 

dos referidos modelos. Esses indicadores servirão de base para a elaboração do 

instrumento de coleta de dados a ser utilizado nas próximas etapas dessa pesquisa. 

Os referidos indicadores são apresentados no Quadro 4Quadro 4 (a seguir), que visa 

demonstrar como os impactos são avaliados e entender quais são os critérios 

utilizados por esses instrumentos de avalição de impactos. 

Quadro 4 - Indicadores de impacto 

PARQUE/ 
EVENTO 

REFERÊNCIA 
INDICADORES DE 

IMPACTO 

Impactos do PNI 

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Estudo de Projetos de Alta 
Complexidade: indicadores de parques 
tecnológicos. Brasilia: CDT/UnB, 2014. 
Disponível em: 
http://www.anprotec.org.br/Relata/PNI_FINAL
_web.pdf. Acesso em: 12 out. 2016. 

- Impactos econômicos; 
- Pessoas; 
- Desenvolvimento regional; 
- Fatores internos; 
- Soluções tecnológicas. 

Dimensões de 
sustentabilidade 
e indicadores de 

ciência, 
tecnologia e 

inovação 

VASCONCELOS, P. S. de. Indicadores de 
Avaliação de Impacto dos Parques de 
Inovação Tecnológica. Projeto de pesquisa 
- MPPT/UDESC. Florianópolis, 2014. 
Disponível em: 
http://www.tede.udesc.br/bitstream/tede/1992
/1/121464.pdf. Acesso em: 19 jan. 2018. 

Quadros propostos por 
Oliveira (2002) do Método 
para Avaliação de 
Indicadores de 
Sustentabilidade 
Organizacional (MAIS), 
dimensões da 
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PARQUE/ 
EVENTO 

REFERÊNCIA 
INDICADORES DE 

IMPACTO 

sustentabilidade propostas 
por Sachs (1993). 

Avaliação de 
parques 

tecnológicos 

FERNANDES, S. C. R. Avaliação de 
parques tecnológicos: uma proposta de 
modelo para parques de 3ª geração. 2014. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – 
Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. Disponível 
em: 
http://www.coppead.ufrj.br/upload/publicacoe
s/Sheila_Fernandes.pdf. Acesso em: 17 abr. 
2018. 

- Itens primários; 
- Desenvolvimento humano e 
local; 
- Articulação junto aos 
stakeholders; 
- Capacidade de inovação; 
- Resultados financeiros; 
- Capacidade de inserção. 

Avaliação dos 
impactos 

socioeconômico
s dos 

empreendiment
os solidários 

ARCOVERDE, A. C. B. Avaliação dos 
Impactos Socioeconômicos dos 
Empreendimentos solidários em 
Pernambuco. Projeto de Pesquisa, UFPE, 
2007. Disponível em: http://www.arcus-
ufpe.com/files/semeap10/semeap1002.pdf. 
Acesso em: 04 dez. 2017. 

- Impactos econômicos: 
renda pessoal; 
- Impactos sociais: gastos 
com alimentação e educação 
e a situação do imóvel; 
- Impactos ideopolíticos: 
mudanças na consciência; 
percepção. 

Museu 
Guggenheim 

Bilbao 

LECUMBERRI, J. El Guggenheim, el motor 
cultural que cambió Bilbao. 2017. 
Disponível em: 
https://www.lavanguardia.com/local/paisvasc
o/20171018/432139283278/guggenheim-
bilbao-aniversario.html. Acesso em: 12 ago. 
2018. 

Indicadores econômicos e 
culturais: PIB; abertura de 
novos hotéis e quantidade 
de visitantes. 

Impactos da 
Copa do Mundo 
em seus países 

sede 

BRANSKI, R. M. et al. Infraestruturas nas 
Copas do Mundo da Alemanha, África do Sul 
e Brasil. Cad. Metrop., São Paulo, v. 15, n. 
30, p. 557-582, dez. 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/cm/v15n30/2236-
9996-cm-15-30-0557.pdf. Acesso em: 29 jun. 
2018. 

- Impactos econômicos: 
criação de emprego, renda e 
impostos, aumento do 
turismo, aumento do PIB; 
- Impactos sociais: violência, 
pobreza, xenofobia, 
desigualdade social; 
- Impactos políticos: 
mudança da imagem do país 
e acréscimo de investimento 
direto estrangeiro. 

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

Com base nos indicadores de impacto disponibilizados na literatura e 

identificados nos modelos apresentados nessa seção e no Quadro 4 foram elaborados 

os instrumentos de coleta de dados.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A abordagem metodológica desse estudo consiste em uma pesquisa com 

abordagem mista, uma vez que aborda dados tanto qualitativos quanto quantitativos. 

A técnica de triangulação foi utilizada a partir da combinação de métodos de pesquisa, 

conforme Flick (2009), a fim de considerar o máximo possível de aspectos distintos 

do mesmo problema. 

A triangulação pode garantir a confiabilidade de um estudo de caso por utilizar 

várias fontes de evidências. Além disso, se as técnicas forem distintas a significância 

dos achados terá ainda mais qualidade. A triangulação pode ser: metodológica; de 

investigadores/ pesquisadores; de teorias; ou, de dados (DENZIN, 2005; MARTINS, 

2006). 

A triangulação de teorias concentrou-se nos principais conceitos e 

características que se referem aos temas: Habitats de inovação, Parques Científicos 

e Tecnológicos e Avaliação de impacto. A utilização de temas provenientes de 

diversas áreas do conhecimento caracteriza a interdisciplinaridade desta metodologia 

(MINAYO, 2005). 

Por sua vez, a triangulação de pesquisadores resultou da aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados (questionários e entrevistas semi-estruturadas) a três 

públicos distintos: gestores dos PCTs, gestores das empresas inseridas nos PCTs e 

membros da sociedade local (tanto do Parque Científico de la Universidad Carlos III 

de Madrid como do Tecnopuc). 

A triangulação de dados ocorreu por intermédio de dois Parques Científicos e 

Tecnológicos. Um parque é brasileiro (Tecnopuc, pertencente à Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e outro espanhol (Parque Científico de 

la Universidad Carlos III de Madrid), onde foram coletados os dados primários desse 

estudo. 

A Espanha foi um dos países escolhidos para a realização dessa pesquisa 

devido a suas experiências bem-sucedidas com Parques Tecnológicos, conforme 

destaca Gonzalez (2008). Os parques, por sua vez, foram escolhidos porque são 

relevantes em termos de tempo de atuação (parque brasileiro com 16 e parque 

espanhol com 19 anos), e sua influência na economia dos países onde estão 

inseridos, uma vez que abrigam centenas de organizações de diversos países. Além 
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disso, destacam-se em relação a ações de inovação e geração de milhares de 

empregos (UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, 2015; TECNOPUC, 2018). 

O tempo de atuação foi um dos critérios de escolha dos Parques, pois a maioria 

dos efeitos socioeconômicos esperados da implantação de um Parque são de médio 

e longo prazo – de um a cinco anos de atuação, no mínimo (ASOCIACIÓN DE 

PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA, 2007). Dessa forma, é 

possível que os Parques com menor tempo de atuação ainda não tenham alcançado 

os resultados e impactos desejados (e que provavelmente alcançarão futuramente), 

podendo comprometer a qualidade dos dados coletados. 

O Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid desempenha um 

papel fundamental, pois impulsiona a relação entre pesquisadores e empresas, 

através de patentes e demais resultados de pesquisas, desenvolvendo projetos 

conjuntos. É o instrumento da Universidad Carlos III de Madrid para facilitar a 

interação e colaboração entre os pesquisadores e o setor produtivo internacional, 

nacional e local. Atua como um gigantesco laboratório, onde estão reunidos os 

principais ingredientes da inovação. Criado em 2000, tem 19 anos de atuação e está 

localizado em Leganés, Comunidad de Madrid (UNIVERSIDAD CARLOS III DE 

MADRID, 2015). 

O Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) – Tecnopuc, foi fundado em 2003 e tem 16 anos de atuação. 

Abriga mais de 150 organizações, como: Microsoft, Apple, HP, UOL, entre outras. 

Além disso, vários mecanismos de geração de empreendimentos, dentre eles mais de 

200 startups graduadas nesse período. Conta com mais de 6,5 mil pessoas 

trabalhando numa estrutura que foi construída para gerar sinergia entre as empresas 

e a Universidade. Conta, ainda, com convênios de colaboração e interação com mais 

de 150 países. Seu crescimento é constante e voltado para “o desenvolvimento do 

ambiente de atração empresarial via conexão com a Universidade, já que o Tecnopuc 

tem foco na transformação do conhecimento gerado na academia em negócios, 

geração de emprego e renda” (TECNOPUC, 2018, p. 01). 

Os instrumentos de coleta de dados (questionário com questões abertas e 

fechadas e roteiro de entrevista) utilizados para a coleta dos dados primários foram 

elaborados com base nas informações presentes na literatura a respeito de Parques 

Científicos e Tecnológicos e avaliação de impacto. A abordagem metodológica é 

ilustrada no Quadro 5, a seguir. 
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Quadro 5 – Classificação metodológica 

Natureza Básica 

Abordagem Mista 

Procedimentos 
Bibliográfica 

Estudo de caso 

Objetivos 

Descritiva 

Exploratória 

Explicativa 

Fonte de coleta de 

dados 

Levantamento bibliográfico 

Survey 

Entrevistas 

Fonte: Adaptado de Vianna (2013). 

 

Embora existam diversos estudos publicados acerca de Parques Científicos e 

Tecnológicos, destaca-se a existência de poucas ferramentas, na literatura, 

destinadas à avaliação de impacto dos Parques Científicos e Tecnológicos no 

desenvolvimento econômico da cidade ou região onde está(o) inserido(s). Nesse 

contexto, esse estudo busca atender o seguinte objetivo geral: “Desenvolver um 

framework de avaliação de impactos provocados pela implantação de um Parque 

Científico e Tecnológico”. 

Para a realização do presente estudo fez-se uma busca sistemática nas bases 

de dados: Web of Science, Scopus e Ebscohost, bem como no banco de teses e 

dissertações da CAPES e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento. A busca foi realizada usando os termos (("IMPACT EVALUATION” 

OR “EVALUATION OF IMPACT") AND ("TECH* PARK*" OR "SCIENCE PARK" OR 

"SCIENTIFIC PARK")), com o auxílio de operadores booleanos. 

A busca foi realizada dia 14 de junho de 2018 e na Ebscohost foram 

encontrados 53 resultados, enquanto a Web of Science teve apenas um e a Scopus 

nenhum resultado. Não foi utilizado nenhum filtro para delimitar o período de 

publicação ou idioma dos artigos. Os estudos alcançados com as referidas buscas 

foram analisados e selecionados, inicialmente com base em seu título, resumo e 

palavras-chave. A partir de sua leitura e das informações constantes nos mesmos 

foram elaborados a Revisão de Literatura e os instrumentos de coleta de dados. 

A forma de revisão adotada nesse estudo é a Revisão Sistemática Integrativa, 

que consiste na realização de uma busca exaustiva por estudos considerados 
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relevantes sobre um tópico específico (KLASSEN et al., 1998). Segundo Botelho, 

Cunha e Macedo (2011), a revisão integrativa permite ao pesquisador uma 

aproximação com a problemática estudada, delineando o panorama acerca da 

produção científica, de forma que seja possível visualizar a evolução do tema durante 

um período determinado. 

Após a elaboração do roteiro de entrevista e do questionário/ framework, esses 

instrumentos de coleta de dados foram validados com três professores da Universidad 

Carlos III de Madrid, que analisaram o conteúdo de forma crítica, sugerindo correções 

e alterações. Posteriormente, foi realizado um pré-teste para cada instrumento. O pré-

teste não tem a intenção de captar informações que são o objetivo do levantamento, 

mas sim de avaliar os instrumentos de coleta de dados (GIL, 2002). O Framework de 

avaliação de impactos provocados pela implantação de um Parque Científico e 

Tecnológico é apresentado a seguir, no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Framework de avaliação de impactos provocados pela implantação de um Parque 
Científico e Tecnológico 

Dimensões Variáveis 
Valor do impacto1 

(-50 até +50) 

Impactos 
Econômicos 

Faturamento das empresas residents  

Número de empresas associadas  

Número de empresas pré-incubadas  

Número de empresas incubadas virtuais  

Número de empresas incubadas  

Faturamento das empresas incubadas  

Receita das incubadoras  

Fontes de receitas  

Geração de empregos  

Preço do aluguel  

PIB  

Geração de novos setores econômicos  

Impactos 
sociais 

Diminuição da criminalidade  

Crescimento do número de residents  

Número de colaboradores nas empresas residents  

Formação dos colaboradores das empresas residents  

Formação dos colaboradores na gestão do Parque  

 
1 Variação da Escala Likert: as escalas Likert são utilizadas para se aprofundar em um tema específico 
e descobrir (de forma mais detalhada) a opinião das pessoas sobre ele. Neste caso, a introdução de 
valores negativos e positivos busca avaliar atitudes ou posicionamentos favoráveis ou contrários a 
determinado item. Os valores são arbitrários e buscam enfatizar a ideia de antagonismo. 
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Dimensões Variáveis 
Valor do impacto1 

(-50 até +50) 

Número de colaboradores nas empresas incubadas  

Infraestrutura básica implementada  

Valorização imobiliária  

Investimentos para a região  

Abertura de novas empresas na região  

Quantidade de visitantes  

Número de patentes  

Impactos 
culturais 

Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local  

Promoção da cultura sob suas diferentes formas  

Promoção da educação nos mais diversos níveis  

Promoção do desenvolvimento humano e local  

Inovação  

Inserção de empresas internacionais no Parque  

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

 

Impactos 
ambientais 

Proteção, respeito e educação ambientais 
 

Redução da geração de resíduos e de poluição 
 

Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 
 

Promoção do desenvolvimento sustentável 
 

Impactos 
politicos 

Capacitação profissional  

Competitividade local  

Promoção do planejamento urbano  

Distribuição equilibrada do poder no território  

Distribuição equilibrada de recursos  

Promoção da participação popular nas tomadas de decisões  

Incentivos concedidos pelo governo  

Fonte: Adaptado de Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos (2014), Fernandes (2014), Brasil 
(2015) e Lecumberri (2017). 

O questionário foi aplicado a cinco estudantes da Universidad Carlos III de 

Madrid durante o mês de março de 2019, registrando tempos; dúvidas; repetições, 

entre outros itens que foram devidamente adequados. O roteiro de entrevista, por sua 

vez, foi testado no dia 24 de janeiro de 2019 e esse pré-teste durou aproximadamente 

28 minutos. 

A população alvo determinada para a aplicação dos instrumentos de coleta de 

dados é formada por três públicos distintos: gestores dos PCTs, gestores das 

empresas inseridas nos PCTs e membros da sociedade local – moradores e 
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trabalhadores das regiões onde os parques estão localizados. A intenção de coletar 

os dados com públicos distintos é captar a impressão de membros de diferentes 

setores da sociedade a respeito dos impactos causados pelos referidos parques. 

Assim, as entrevistas semi-estruturadas e os questionários foram aplicados a 

um gestor de cada parque tecnológico e a três gestores de empresas inseridas em 

cada parque tecnológico. Com relação aos membros da sociedade local, foram 

realizadas apenas entrevistas semi-estruturadas, uma vez que o questionário trata de 

dados técnicos e de conhecimentos específicos dos gestores. Todos os dados foram 

coletados pessoalmente no período de 20 de março a 11 de novembro de 2019. O 

tempo de aplicação do instrumento foi de aproximadamente uma hora para cada 

entrevista e 30 minutos para cada questionário. 

Para facilitar a aplicação dos questionários, foi utilizada a tecnologia “Google 

docs formulários”, da empresa Google®. Esta tecnologia permitiu gerar um link, que 

pode ser acessado utilizando celulares, Tablets ou computadores. Desta forma, a 

pesquisadora mantinha o referido link disponível em seu smartphone e o preenchia 

diretamente com os respondentes, de forma on line. A referida tecnologia foi utilizada 

a fim de reduzir o tempo gasto para responder a pesquisa. A pesquisadora manteve-

se presente durante essa etapa da coleta de dados com a finalidade de esclarecer 

possíveis dúvidas dos respondentes. 

As entrevistas foram realizadas nos próprios parques tecnológicos e 

registradas em dois dispositivos gravadores de áudio. Após a realização das 

entrevistas, elas foram transcritas e os dados coletados por meio dos questionários/ 

Framework foram tabulados para elaboração da análise e descrição dos dados. A 

análise dos dados foi realizada por meio do teste t de Student (para os dados 

quantitativos – questionários/ Framework) e da análise descritiva (para os dados 

qualitativos – entrevistas), apresentando fielmente as ideias e informações coletadas 

durante a realização das entrevistas e aplicação dos questionários. Essa análise 

permite conhecer as características da distribuição dos dados (SILVA et al., 2010). 

O teste t de Student tem diversas variações de aplicação e é usado na 

comparação de duas médias (ALVES, 2017). 

Essa pesquisa buscou identificar quais são os impactos causados pelos 

parques tecnológicos de acordo com cada respondente. Essas informações coletadas 

e analisadas podem ser relevantes com o intuito de visualizar os diferentes impactos 
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existentes entre o Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid e o 

Tecnopuc e os impactos causados por cada um deles em suas regiões. 

Na próxima seção desse estudo é apresentada a etapa de Análise e discussão 

dos dados.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme descrito na seção de Procedimentos Metodológicos, a população 

alvo determinada para a aplicação dos instrumentos de coleta de dados é formada 

por três públicos distintos. Os referidos públicos são: os gestores dos PCTs (Tecnopuc 

e Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid), os gestores das empresas 

inseridas nos PCTs e os membros da sociedade local – moradores e trabalhadores 

da região onde os referidos parques estão inseridos (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 

Brasil e Leganés, Madrid, Espanha). 

A análise dos dados foi realizada por meio do teste t de Student (para os dados 

quantitativos – Framework) e da análise descritiva (para os dados qualitativos – 

entrevistas). O Framework de avaliação de impactos provocados pela implantação de 

um Parque Científico e Tecnológico apresenta-se como sugestão de avaliação de 

impactos e está disponível no Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

A análise de dados é apresentada em nove subseções, que tratam dos 

resultados obtidos de acordo com os gestores dos PCTs, os gestores das empresas 

inseridas nos PCTs e os membros da sociedade local do Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid e do Tecnopuc, respectivamente. Finalmente, é 

apresentada uma comparação entre o impacto causado por ambos os parques em 

seu entorno e uma comparação entre os dados coletados através das entrevistas com 

os dados coletados através do framework. 

 

5.1 VISÃO DA GESTORA DO PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 

III DE MADRID 

 

A coleta de dados com a Gestora do Parque Científico de la Universidad Carlos 

III de Madrid foi realizada em duas etapas. A primeira etapa foi uma entrevista semi-

estruturada, cuja transcrição é apresentada a seguir, e a segunda (disponível no 

Quadro 7), foi a aplicação do Framework de avaliação de impactos provocados pela 

implantação de um Parque Científico e Tecnológico. 

Com relação ao perfil da Gestora do Parque Científico de la Universidad Carlos 

III de Madrid, destaca-se que é uma mulher, natural de Bilbao (Espanha) e vive em 
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Madrid há 19 anos. A mesma trabalha no referido parque há 15 anos e sua faixa etária 

é de 41 a 50 anos. Seu grau de escolaridade é Doutorado em Economia da Inovação 

pela UAM (Universiadd Autónoma de Madrid). 

A gestora em questão iniciou sua entrevista explicando que o Parque Científico 

de la Universidad Carlos III de Madrid, do ponto de vista do entorno, de um 

ecossistema de área de inovação, está formado por três agentes distintos: a 

municipalidade (que é a Prefeitura de Leganés), a autoridade regional (que é a 

Comunidad de Madrid), e a participação da Universidad Carlos III de Madrid (como 

agente de dinamização da inovação). Assim, tem empresas consolidadas no mercado. 

De acordo com a experiência da entrevistada, ela acredita que o principal 

impacto causado pelo Parque na região onde está inserido é, provavelmente, um 

impacto cultural. A influência do Parque Científico (e da incubadora da UC3M) melhora 

a qualidade do tecido empresarial e a sua localização atrai pessoal qualificado (porque 

são empresas de base tecnológica, que estão na vanguarda da inovação, têm 

pessoas com alta qualificação e isso gera um efeito trator2 de externalidades). 

Com relação aos impactos sociais, afirma que não é tão direto, não é evidente, 

mas indubitavelmente quando melhora o impacto econômico de uma região, acaba 

beneficiando o impacto social. Por exemplo, o Parque recebeu em dezembro de 2018 

um reconhecimento de uma associação local para pessoas com determinadas 

necessidades funcionais (limitações físicas ou intelectuais), reconhecendo as 

empresas de base tecnológica que tentam, de alguma maneira, acolher esse tipo de 

pessoas. Consequentemente, isso tem determinados impactos. 

Por outro lado, acredita que não há impactos ambientais devido ao tipo de 

empresas do Parque (que são de base tecnológica), bem como pela Normativa 

Europeia (do ponto de vista do meio ambiente e sustentabilidade). Há consciência 

social sobre o meio ambiente e muitas empresas do Parque tem placas solares 

instaladas em seus telhados, mas a gestora afirma que não sabe se isso pode ser 

considerado realmente como um impacto ambiental. Talvez sim, mas marginal. 

A respeito da existência de impactos políticos, destaca que há, e muito, pois o 

Parque da UC3M está imbricado dentro da nomeação Leganés Tecnológico e foi 

promovido pela esfera política, tanto do município de Leganés como da região da 

 
2 O “efeito trator/ trator da economia” é utilizado para referir-se às entidades, principalmente grandes 

empresas, que são relevantes em seu setor, criam empregos (diretos e indiretos), inovam, etc. 
(PAREDES, 2016). 
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Comunidad de Madrid, e esses dois promotores se uniram à UC3M. A Universidade 

tem uma demanda dupla: por um lado tem que dinamizar o tecido empresarial da 

região e pelo outro tem a demanda particular da própria entidade que é a transferência 

do conhecimento. 

Então, há impactos políticos tanto a nível municipal (que de fato tem o apoio do 

consistório, o que é habitual), como há um cuidado na dinamização não somente das 

empresas da incubadora da UC3M, como também do Leganés Tecnológico, uma vez 

que tem um tecido empresarial inteiro dentro do município. Assim, cuidam do Parque, 

o atendem, se preocupam e pedem que façam, realmente, elementos de dinamização 

(primeiramente para as empresas mais próximas e em seguida para o conjunto de 

Leganés e mais adiante em Madrid Metropolitana Sul). 

Ainda se tratando de impactos políticos, a entrevistada ressalta que o Parque 

está na primeira fase de sua extensão, pois somente está construído 20% do que será 

no total. Na segunda e na terceira fases será duplicado o espaço físico, porque a 

prefeitura concedeu esse espaço precisamente para que a relação entre universidade 

e empresa cresça. A universidade deve transferir ao tecido industrial o conhecimento 

gerado nos laboratórios, confiando que ao realizar/ facilitar/ possibilitar/ dinamizar 

empresas intensivas em conhecimento, acabará redundando em benefício social para 

o município. 

Dessa forma, a nível municipal o apoio ao Parque é máximo, a nível regional 

(estadual) também, pois a Comunidad de Madrid lançou as iniciativas dos parques a 

princípios da década de 2000. O Parque Científico de la Universidad Carlos III de 

Madrid é um dos parques da Comunidad de Madrid que intensificaram sua atividade 

recentemente e tem uma vocação econômica. Além disso, tem uma convocação de 

concorrência competitiva lançada pela Comunidad de Madrid, precisamente pela 

relação que estabelecem com o tecido industrial. 

Afinal, a Comunidad de Madrid quer ter empresas de qualidade e empresas de 

alto valor agregado à medida que se apoia em universidades e em centros de 

pesquisa. Isso é possível sempre que o fluxo de informação e de conhecimento dos 

grandes usuários de conhecimento (nesse caso as empresas) realmente tem êxito e 

um fluxo bem articulado/ bem estabelecido e são bem ingressadas. Assim, os 

membros do Parque creem que são importantes tanto no consistório municipal como 

na Comunidad de Madrid. 
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A gestora explica que no caso do Parque Científico de la Universidad Carlos III 

de Madrid o impacto econômico é o mais difícil de medir, de um ponto de vista de 

região. Em porcentagem o impacto do Parque na região não é tanto, porque Madrid é 

uma região com um PIB elevado e o Parque representa pouco dentro do PIB total da 

região. Mas destaca que é verdade que são muito intensivos em P&D, canalizam 

ajudas e investimentos muito importantes em P&D. 

Conclui que apesar de serem pequenos na participação do PIB, são relevantes 

e mobilizam quase 500 trabalhadores. Reconhece que em Madrid são seis milhões 

de habitantes e, considerando que a metade destes estão em idade laboral, 500 vagas 

de trabalho não são muitas, mas é algo que no entorno pesa, porque as empresas do 

Parque crescem e se fortalecem. 

Assim, o Parque constitui um elemento que os fundos de investimento e as 

empresas de capital de risco vão analisar. O mesmo tem um impacto econômico que 

não é tão relevante em Madrid como poderia ser em capitais mais pequenas onde os 

parques canalizam e vertebram o território. Isso não ocorre pela dinâmica dos estados 

economicamente mais fortes. No entanto, o Parque tem sim importância territorial na 

região onde está. 

Além dessas informações coletadas com a realização da entrevista semi-

estruturada, foi aplicado o Framework de avaliação de impactos provocados pela 

implantação do Parque Científico e Tecnológico na região de Madrid. A segunda 

etapa, referente ao Framework, deveria ser preenchida com valores de -50 até +50, 

sendo: que -50 significa “forte impacto negativo”, 0 corresponde a “totalmente 

indiferente” e +50 seria “forte impacto positivo”. Os resultados do Framework 

preenchido pela Gestora do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid 

são apresentados no Quadro 7, a seguir. 

Quadro 7 - Visão da Gestora do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid 

Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
Econômicos 

Faturamento das empresas residentes 50 

Número de empresas associadas 50 

Número de empresas pré-incubadas 50 

Número de empresas incubadas virtuais 0 

Número de empresas incubadas 50 

Faturamento das empresas incubadas 50 

Receita das incubadoras 50 
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Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Fontes de receitas 45 

Geração de empregos 45 

Preço do aluguel 0 

PIB 0 

Geração de novos setores econômicos 0 

Impactos 
sociais 

Diminuição da criminalidade 0 

Crescimento do número de residentes 0 

Número de colaboradores nas empresas residentes 45 

Formação dos colaboradores das empresas residentes 0 

Formação dos colaboradores na gestão do Parque 45 

Número de colaboradores nas empresas incubadas 10 

Infraestrutura básica implementada 0 

Valorização imobiliária 0 

Investimentos para a região 20 

Abertura de novas empresas na região 20 

Quantidade de visitants 30 

Número de patentes 40 

Impactos 
culturais 

Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local 30 

Promoção da cultura sob suas diferentes formas 0 

Promoção da educação nos mais diversos níveis 20 

Promoção do desenvolvimento humano e local 50 

Inovação 50 

Inserção de empresas internacionais no Parque 20 

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

50 

Impactos 
ambientais 

Proteção, respeito e educação ambientais 
50 

Redução da geração de resíduos e de poluição 
40 

Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 
50 

Promoção do desenvolvimento sustentável 
50 

Impactos 
políticos 

Capacitação profissional 50 

Competitividade local 50 

Promoção do planejamento urbano 30 

Distribuição equilibrada do poder no território 30 

Distribuição equilibrada de recursos 30 

Promoção da participação popular nas tomadas de decisões 0 

Incentivos concedidos pelo governo 40 

Fonte: Adaptado de Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos (2014), Fernandes (2014), Brasil 
(2015) e Lecumberri (2017). 
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5.2 VISÃO DOS GESTORES DE ALGUMAS EMPRESAS DO PARQUE CIENTÍFICO 

DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

 

Da mesma forma que foi realizada com a Gestora do Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid, a coleta de dados dos gestores de algumas 

empresas do Parque ocorreu em duas etapas (entrevistas semi-estruturadas 

individuais, cujas transcrições são apresentadas a seguir, e aplicação do Framework 

de avaliação de impactos provocados pela implantação de um Parque Científico e 

Tecnológico, cujos resultados estão disponíveis nos Quadro 8, Quadro 9 e Quadro 10). 

Por sigilo e respeito à privacidade dos três participantes dessa etapa da presente 

pesquisa, os mesmos foram chamados de Gestor da Empresa 1, Gestor da Empresa 

2 e Gestor da Empresa 3 do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. 

A fim de identificar o perfil dos participantes, foram coletadas informações 

pessoais, tais como gênero, faixa etária e grau de escolaridade. Com relação ao lugar 

de origem, dois entrevistados são de Madrid e um é de Granada, Espanha. Um deles 

vive em Madrid atualmente, outro em Getafe e o último em Alcorcón. Uma participante 

é do gênero feminino e dois do masculino. 

Além disso, um dos participantes tem de 51 a 60 anos de idade, enquanto os 

outros dois têm de 41 a 50 anos. Quanto ao grau de escolaridade, dois participantes 

concluíram a educação superior e outro fez Pós-Graduação. Destaca-se que todos os 

três participantes possuem experiência no tema em questão. 

Acerca da entrevista semi-estruturada realizada com o Gestor da Empresa 1 

do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, pode-se afirmar que o 

referido entrevistado considera que o Parque Científico de la Universidad Carlos III de 

Madrid tem dois impactos principais na região onde está inserido. 

O mesmo afirma que por um lado é o impacto econômico, devido à geração de 

empregos, que é um impacto imediato e objetivo. Mas tem um impacto muito mais 

grande que é a percepção de futuro que o parque projeta para quem conhece a região. 

Considera que esse é um valor (intangível) de investimento, de futuro, mais do que o 

trabalho proporciona, que é objetivo e se pode medir. Explica que o Parque tem 

impacto positivo, porque há sinergia entre as empresas, formação e conhecimento 
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que se pode expandir mais facilmente dentro de uma área fechada e, sobretudo, tem 

a universidade que faz reuniões com todos. 

Obviamente, também tem impactos negativos, principalmente na relação com 

as instituições, sobretudo com a prefeitura e com a Comunidad de Madrid, que são os 

impactos políticos. Esse gestor considera que no tempo em que conhece o Parque 

(desde que a primeira empresa foi implantada), foram geradas mais tenções pelas 

instituições públicas, que afirmam que o objetivo do Parque não está adequado. 

Os membros do Parque tiveram problemas com a licença de obras e com a 

organização, que foi aterrorizante, segundo o Gestor da Empresa 1. Tiveram que 

constituir uma associação para ter alguma força e poder falar com as instituições 

(prefeitura e Comunidad de Madrid). Compara esse cenário com “ir à guerra” entre a 

Comunidad, o Estado e a prefeitura, assim, o Parque teve um atraso que impediu 

muitas empresas de fazerem parte dele. Além disso, tiveram a má sorte de ter vindo 

a crise e algumas empresas tiveram que fechar. 

Com relação aos impactos culturais, não sabe até que ponto o Parque 

Tecnológico representa ou tem impacto na sociedade de Leganés ou na região. Há 

uma projeção de futuro de que o Parque pode representar evolução de base 

tecnológica. Anteriormente, houveram alguns partidos políticos que consideraram que 

investir dinheiro no Parque era um erro e, inclusive, faziam publicidade negativa sobre 

gastar dinheiro com um parque que estava praticamente abandonado. Acredita que 

os Parques Tecnológicos são bons porque concentram o conhecimento, simplificam, 

geram sinergia, etc., mas sugere que a sociedade, talvez, necessite primeiramente de 

uma preparação para entender os Parques Tecnológicos. 

Acredita, ainda, que os impactos sociais foram bons no geral. Estar no Parque 

melhorou a percepção dos clientes com relação à empresa do entrevistado. Afirma 

que agora os clientes consideram essa empresa muito mais séria. Trabalhar no 

Parque Tecnológico é um valor agregado à empresa. 

Em teoria, na questão ambiental o Parque necessita de uma grande melhoria, 

mas isso significa que teriam custos. Muitas vezes, os custos impedem que a melhoria 

ambiental aconteça. Por exemplo, se um caminhão de limpeza vai ao Parque, a 

prefeitura não paga esse serviço. Quem paga é o Parque. O entrevistado reclama que 

as empresas pagavam os impostos e depois precisavam pagar pelo serviço de 

limpeza. 
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Acerca dos impactos culturais, o Gestor da Empresa 1 explica que se houvesse 

um conhecimento mais objetivo por parte da população em geral do que é um Parque 

Tecnológico e para que serve, possivelmente poderia ter um impacto muito melhor do 

que está tento. Não considera que o impacto seja neutro e acredita que as pessoas 

consideram um Parque Tecnológico como algo bom. 

A Empresa 1 está no Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid 

há dez anos e tem 25 anos de atuação (foi fundada em 1994). A seguir, no Quadro 8, 

é apresentado o Framework de avaliação de impactos provocados pela implantação 

de um Parque Científico e Tecnológico preenchido pelo Gestor da Empresa em 

questão. 

Quadro 8 – Visão do Gestor da Empresa 1 do Parque Científico de la Universidad Carlos III de 
Madrid 

Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
Econômicos 

Faturamento das empresas residentes 0 

Número de empresas associadas -20 

Número de empresas pré-incubadas 0 

Número de empresas incubadas virtuais 0 

Número de empresas incubadas 0 

Faturamento das empresas incubadas 0 

Receita das incubadoras 0 

Fontes de receitas 30 

Geração de empregos 20 

Preço do aluguel 20 

PIB 30 

Geração de novos setores econômicos 30 

Impactos 
sociais 

Diminuição da criminalidade 0 

Crescimento do número de residentes 20 

Número de colaboradores nas empresas residentes 20 

Formação dos colaboradores das empresas residentes 20 

Formação dos colaboradores na gestão do Parque 30 

Número de colaboradores nas empresas incubadas 20 

Infraestrutura básica implementada 30 

Valorização imobiliária -30 

Investimentos para a região -50 

Abertura de novas empresas na região -20 

Quantidade de visitantes -20 

Número de patentes 0 
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Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
culturais 

Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local 20 

Promoção da cultura sob suas diferentes formas 20 

Promoção da educação nos mais diversos níveis 30 

Promoção do desenvolvimento humano e local 20 

Inovação 30 

Inserção de empresas internacionais no Parque 20 

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

40 

Impactos 
ambientais 

Proteção, respeito e educação ambientais 
-20 

Redução da geração de resíduos e de poluição 
-10 

Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 
0 

Promoção do desenvolvimento sustentável 
0 

Impactos 
políticos 

Capacitação profissional 20 

Competitividade local 20 

Promoção do planejamento urbano -40 

Distribuição equilibrada do poder no território -30 

Distribuição equilibrada de recursos -20 

Promoção da participação popular nas tomadas de decisões 0 

Incentivos concedidos pelo governo -20 

Fonte: Adaptado de Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos (2014), Fernandes (2014), Brasil 
(2015) e Lecumberri (2017). 

Nessa seção são apresentados os dados coletados com a realização da 

entrevista semi-estruturada ao Gestor da Empresa 2 do Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

De acordo com o Gestor da Empresa 2, o principal impacto é econômico 

(porque melhorou o emprego) e social (porque melhorou a visibilidade, uma vez que 

a região agora é mais visível de outros lugares). Gerou impacto econômico direto 

porque criou não somente empregos, mas as empresas necessitam de serviços, 

portanto dinamizou outros serviços ao redor do Parque. Por exemplo, por causa do 

Parque foram criados estabelecimentos comerciais como cafeterias, lanchonetes, 

meios de transporte (táxis), etc. gerando postos de trabalho indiretos. Assim, atrai 

riquezas, investidores, facilita o empreendimento (pode facilitar que empreendedores 

universitários ou não universitários encontrem um local onde começar). Isso porque o 

Parque tem um edifício com locais de baixo custo ou de baixo custo de aluguel. Então, 
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se vão ao Parque, podem ter muitas relações com outras empresas/ networking 

facilmente. Essa é uma visão global/ geral/ quantificável. 

Além disso, há mobilidade graças ao Parque. Uma vez que é gerada uma 

atividade produtiva de pesquisa, de desenvolvimento em uma localidade, os jovens 

têm outra perspectiva. Se não houvesse nada, seria mais fácil que houvessem drogas 

e outras coisas. Isso é um impacto social que melhora a parte econômica, a riqueza 

da região, as famílias têm maiores possibilidades e mais acesso à educação, mais 

acesso ao emprego e mais capacidade de ganhar dinheiro e de investir esse dinheiro 

em educação. 

Segundo o Gestor da Empresa 2, poderia haver impacto cultural devido ao tipo 

de empresas que há no Parque. Por exemplo, se uma empresa fosse uma editoria de 

livros que precisasse de engenheiros informáticos, linguistas... isso seria um impacto 

cultural. Destaca que há empresas que se dedicam a traduzir conteúdos culturais para 

pessoas com deficiência e considera que esse pode ser um impacto tanto cultural 

como social. 

O entrevistado afirma que os impactos políticos são indiretos e que há utilização 

da política na melhora da região para defender as próprias atividades de alguns 

indivíduos como políticos. Quando aumentam os níveis econômicos da região, 

geralmente as tendências políticas mudam. Quando há muita pobreza, o partido mais 

apoiado pelos pobres tende a crescer. Com relação à infraestrutura da região, explica 

que, geralmente, se há um parque com empresas importantes, a infraestrutura das 

estradas (transporte) e comunicação é melhor. Na região do Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid melhorou a infraestrutura (mas ainda há o que 

melhorar, porque o acesso das pessoas que não têm carro é horrível, uma vez que os 

pontos de ônibus estão mal distribuídos e não há sinalização para chegar ao Parque). 

A respeito dos impactos ambientais, o Gestor da Empresa 2 destaca que como 

trata-se de um Parque Tecnológico, não tem indústria pesada. Portanto, não deveria 

ter impactos ambientais, uma vez que está localizado numa região onde não há 

espécies com risco de extinção. Por outro lado, considera que a presença de redes 

de eletricidade e a construção de estradas também podem ser consideradas impactos 

ambientais. Conclui que é muito difícil que um impacto ambiental seja positivo, em 

qualquer atividade humana. 

A Empresa 2 tem quatro anos de atuação e está no Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid desde que foi criada. A seguir, no Quadro 9, é 
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apresentado o Framework de avaliação de impactos provocados pela implantação de 

um Parque Científico e Tecnológico preenchido pelo Gestor da Empresa 2 do Parque 

Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Quadro 9 - Visão do Gestor da Empresa 2 do Parque Científico de la Universidad Carlos III de 
Madrid 

Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
Econômicos 

Faturamento das empresas residentes 20 

Número de empresas associadas 20 

Número de empresas pré-incubadas 20 

Número de empresas incubadas virtuais 20 

Número de empresas incubadas 40 

Faturamento das empresas incubadas 30 

Receita das incubadoras 20 

Fontes de receitas 30 

Geração de empregos 10 

Preço do aluguel 10 

PIB 10 

Geração de novos setores econômicos 20 

Impactos 
sociais 

Diminuição da criminalidade 0 

Crescimento do número de residentes 10 

Número de colaboradores nas empresas residentes 20 

Formação dos colaboradores das empresas residentes 40 

Formação dos colaboradores na gestão do Parque 20 

Número de colaboradores nas empresas incubadas 20 

Infraestrutura básica implementada -50 

Valorização imobiliária 0 

Investimentos para a região -50 

Abertura de novas empresas na região 20 

Quantidade de visitantes 10 

Número de patentes 20 

Impactos 
culturais 

Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local 20 

Promoção da cultura sob suas diferentes formas 20 

Promoção da educação nos mais diversos níveis 30 

Promoção do desenvolvimento humano e local 30 

Inovação 30 

Inserção de empresas internacionais no Parque 10 

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

10 

Impactos Proteção, respeito e educação ambientais 
0 
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Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

ambientais 
Redução da geração de resíduos e de poluição 

30 

Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 
10 

Promoção do desenvolvimento sustentável 
10 

Impactos 
políticos 

Capacitação profissional 30 

Competitividade local 30 

Promoção do planejamento urbano 0 

Distribuição equilibrada do poder no território 0 

Distribuição equilibrada de recursos 0 

Promoção da participação popular nas tomadas de decisões 0 

Incentivos concedidos pelo governo 0 

Fonte: Adaptado de Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos (2014), Fernandes (2014), Brasil 
(2015), Lecumberri (2017). 

 

Inicia-se aqui a apresentação dos dados coletados com a realização da 

entrevista semi-estruturada ao Gestor da Empresa 3 do Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

Segundo o Gestor da Empresa 3, o principal impacto causado pelo Parque 

Científico de la Universidad Carlos III de Madrid na região onde está inserido é 

econômico, pois o Parque está gerando empregos. Além disso, gera riqueza, inovação 

e patentes. Assim, o impacto econômico é crescente e segue se desenvolvendo. O 

Parque afeta a imagem do entorno e a credibilidade da Universidad Carlos III de 

Madrid, de acordo com o nível de excelência do Parque da UC3M. O entrevistado 

considera que esses impactos são muito positivos. 

Com relação aos impactos culturais, o Gestor da Empresa 3 destaca que a 

presença das indústrias e da Universidade gera muito mais formação para as pessoas 

que trabalham nessa região.  O entrevistado acredita que isso tem um impacto muito 

positivo e gera bastante riqueza na parte cultural. 

O impacto ambiental é considerado, por um lado, negativo porque o Parque 

gera mais movimento de pessoas e com isso gera-se urbanização e edificação. Por 

outro lado, o Gestor da Empresa 3 explica que as emissões de carbono do Parque 

são controladas e espera-se que todo o Parque Tecnológico tenha controle sobre suas 

emissões (dos edifícios e dos veículos). Esse é um projeto para o futuro e tentarão ter 

emissões negativas, com a aplicação de energias renováveis. 

Quanto aos impactos políticos, afirma que tudo o que envolve um Parque 

Tecnológico sempre gera muitos movimentos políticos no seu entorno. O impacto 
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político é positivo e de alguma maneira gera investimentos e aproxima o mundo 

político do mundo do empreendimento. 

Finalmente, explica que se tratando de impactos sociais, um Parque 

Tecnológico sempre terá um selo de excelência do entorno, devido à diminuição da 

desigualdade, com uma sociedade mais justa e menos criminalidade. 

A Empresa 3 do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid está 

há quatro anos dentro do referido Parque e tem quatro anos e meio de atuação. O 

Gestor da Empresa 3 considera que foi muito positivo para a empresa estar próxima 

da universidade e com custos reduzidos. Estar próxima da universidade significa estar 

próxima do conhecimento e, de alguma maneira, captar o valor da universidade. 

Inclusive, alguns dos empregados dessa empresa saíram da UC3M. 

A seguir, no Quadro 10, é apresentado o Framework de avaliação de impactos 

provocados pela implantação de um Parque Científico e Tecnológico preenchido pelo 

Gestor da Empresa 3 do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Quadro 10 - Visão do Gestor da Empresa 3 do Parque Científico de la Universidad Carlos III de 
Madrid 

Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
Econômicos 

Faturamento das empresas residentes 10 

Número de empresas associadas 40 

Número de empresas pré-incubadas 50 

Número de empresas incubadas virtuais 0 

Número de empresas incubadas 40 

Faturamento das empresas incubadas 10 

Receita das incubadoras 10 

Fontes de receitas 10 

Geração de empregos 30 

Preço do aluguel 10 

PIB 10 

Geração de novos setores econômicos 20 

Impactos 
sociais 

Diminuição da criminalidade 0 

Crescimento do número de residentes 10 

Número de colaboradores nas empresas residentes 20 

Formação dos colaboradores das empresas residentes 10 

Formação dos colaboradores na gestão do Parque 0 

Número de colaboradores nas empresas incubadas 20 

Infraestrutura básica implementada 30 

Valorização imobiliária 20 
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Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Investimentos para a região 10 

Abertura de novas empresas na região 20 

Quantidade de visitantes 20 

Número de patentes 30 

Impactos 
culturais 

Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local 10 

Promoção da cultura sob suas diferentes formas 20 

Promoção da educação nos mais diversos níveis 20 

Promoção do desenvolvimento humano e local 20 

Inovação 40 

Inserção de empresas internacionais no Parque 0 

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

30 

Impactos 
ambientais 

Proteção, respeito e educação ambientais 
30 

Redução da geração de resíduos e de poluição 
40 

Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 
40 

Promoção do desenvolvimento sustentável 
50 

Impactos 
políticos 

Capacitação profissional 20 

Competitividade local 30 

Promoção do planejamento urbano 40 

Distribuição equilibrada do poder no território 0 

Distribuição equilibrada de recursos 20 

Promoção da participação popular nas tomadas de decisões 0 

Incentivos concedidos pelo governo 40 

Fonte: Adaptado de Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos (2014), Fernandes (2014), Brasil 
(2015) e Lecumberri (2017). 

5.3 VISÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE DO ENTORNO DO PARQUE 

CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

A pergunta inicial feita aos possíveis participantes dessa pesquisa era se eles 

sabiam se existia (ou não) algum Parque Tecnológico no bairro onde estavam naquele 

momento. A maioria das pessoas abordadas preferiram não participar ou 

responderam que não tinham interesse pelo tema. Dentre as pessoas abordadas, 48 

participaram da presente pesquisa. Destas, 17 (35% do total) disseram que não havia 

Parque Tecnológico algum no bairro onde estavam enquanto 31 (65% do total) 

responderam que sim e apontaram na direção do parque. Algumas pessoas inclusive 

sabiam o nome do Parque (Leganés Tecnológico). 
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As 17 pessoas que desconheciam o parque responderam algumas perguntas 

pessoais, cujos dados são apresentados ao final dessa seção, para identificação do 

perfil dos respondentes. Por sua vez, aos 31 respondentes que sabiam da existência 

do parque foi perguntado quais são os principais impactos causados pelo mesmo na 

região onde está inserido. Nesse momento, nove respondentes afirmaram que não 

sabem ou não têm informações a respeito desse assunto. Um participante sugere que 

talvez não haja divulgação, pois não tem nem ideia de quais podem ser os impactos. 

Por outro lado, 11 respondentes afirmam que o principal impacto causado na 

região é o econômico, pois há mais empresas, novas indústrias, centros comerciais e 

empregos na região devido à presença do parque. Um respondente destaca que há 

novas empresas e novos produtos e serviços, enquanto outro explica que foram 

criados empregos. No mesmo sentido, outra pessoa cita a criação de empresas e de 

novos postos de trabalho. Outra pessoa afirma que novas empresas se instalaram 

nesta área. Além disso, um respondente destaca o grande desenvolvimento ocorrido 

nesta localidade. Complementarmente, uma pessoa afirma que, sobretudo, nota-se o 

impacto econômico e laboral. 

Dois respondentes acreditam que o impacto mais importante é o 

desenvolvimento tecnológico, uma vez que permite o desenvolvimento de atividades 

de engenharia como complemento da Universidad Carlos III de Madrid e porque há 

mais oportunidades para que os jovens possam pesquisar com melhores condições. 

A pesquisa científica foi destacada por dois respondentes e um deles acrescentou o 

impacto cultural, pois acredita que há diferentes áreas de pesquisa e que nesse 

ambiente ocorre a gestão do conhecimento. 

Outro respondente destaca que o parque traz muitos benefícios para as 

pessoas, principalmente para os jovens. O impacto social foi citado por dois 

respondentes, um deles explica que muita gente vai a essa região buscando trabalho 

e assim há muitos estrangeiros na região do parque, enquanto o outro acrescenta o 

impacto político e explica que isso ocorre porque há mais trânsito por causa das 

empresas e também mais ônibus (que antes não existiam). Consequentemente, a 

infraestrutura da região também mudou, pois mais rodovias foram construídas. 

O impacto social e o cultural foram destacados por outro respondente, que 

justifica que os referidos impactos foram causados pela educação. Outro respondente 

acredita que o parque deu “vida” à Universidade e à cidade de Leganés, enquanto 

outro destaca a expansão da população. No mesmo sentido, outra pessoa afirma que 
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mais gente está vivendo na região do parque devido à sua existência. O impacto é 

considerado inevitável “em tudo”, pois há impacto em todos os setores, de acordo com 

outro respondente. Também foram destacados a expansão da ciência e os impactos 

ambientais, que de acordo com um participante os ecologistas não querem que mude 

nada, mas é necessário mudar. 

Contraditoriamente, uma pessoa diz não saber se houve algum impacto ou não. 

Afirma que não tem nem ideia, pois era desenhadora gráfica e quando trabalhava na 

imprensa fazia trabalhos para o parque, mas não sabe se mudou algo, nem para 

melhor, nem para pior. Para ela e sua família não mudou nada. No mesmo sentido, 

outros dois respondentes afirmaram que não perceberam impacto algum desde a 

chegada do parque nessa região. Uma das respondentes exemplifica que ela e seu 

marido têm uma empresa de hidráulica e estavam procurando alguns equipamentos 

no parque, mas não encontraram e tiveram que buscar em outro lugar. 

Outro respondente relata que houve algum impacto e a região mudou um 

pouco, mas não muito. Ele relata que há algum tempo foi ao parque com seu filho 

deixar um currículo dele, que agora vive e trabalha na Alemanha. O filho é engenheiro 

superior de sistemas informáticos, mestre em engenharia telemática e doutor em 

telecomunicações e não encontrou uma vaga de trabalho no parque. Com relação aos 

outros impactos, também acredita que continua igual. 

Por sua vez, outro participante acredita que no dia-a-dia dos vizinhos não 

causou nenhum impacto importante, mas é certo que esse tipo de indústrias na 

localidade significa riqueza e logicamente algumas rendas extraordinárias. Ele 

acredita que é uma boa coisa, sobretudo porque é um tecido industrial de qualidade, 

não é algo que gera uma indústria que logo, em cinco ou dez anos desaparece. 

Segundo ele, os impactos são mais econômicos e financeiros e são positivos. 

Impactos de outros tipos não há porque as indústrias do parque não são indústrias 

conflitivas, nenhuma indústria de cimento, resíduos ou coisas assim que poderiam 

gerar algum tipo de impacto mais significativo. Ele acrescenta que o tipo de indústrias 

que há nesse parque tecnológico não gera outros tipos de impacto. 

Conforme descrito anteriormente, foram feitas algumas perguntas pessoais aos 

participantes dessa pesquisa a fim de identificar o perfil dos respondentes. Uma das 

questões buscou conhecer o lugar de origem dos participantes e constatou-se que 23 

respondentes (48%) são de Madrid, oito (17%) de Leganés e um de Alcalá de Henares 

(Comunidade Autónoma de Madrid), mesma região do parque em questão. 
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Além disso, outros nove respondentes (19%) são espanhóis, sendo três de 

Extremadura, dois de Ciudad Real, um de Cuenca, um de Toledo, um de La Rioja e 

outro de Málaga. Sete participantes (15%) são estrangeiros, sendo dois do México, 

um da Ucrânia, uma da Polônia, um de Cuba, um da Venezuela e outro da Colômbia. 

Questionou-se, ainda, onde cada participante vive e há quanto tempo. Do total 

de 48 participantes, 26 (a maioria, 54%) vivem em Leganés num período que varia de 

50 anos a oito meses (em ordem decrescente, registrou-se: 50 anos; 48 anos; dois 

participantes há 47 anos; 46 anos; dois participantes há 40 anos; 34 anos; 30 anos; 

27 anos; dois participantes há 25 anos; três participantes há 20 anos; dois 

participantes há 14 anos; 10 anos; 8 anos; dois participantes há 6 anos; 5 anos; 4 

anos; dois participantes há 3 anos e, 8 meses). 

Madrid é a segunda cidade onde mais pessoas abordadas na presente 

pesquisa residem. Do total de 48 participantes, 19 (40%) estão na capital espanhola, 

durante um período de 14 meses a 59 anos (em ordem decrescente, registrou-se: 59 

anos; dois participantes há 53 anos; 51 anos; dois participantes há 50 anos; 47 anos; 

38 anos; 33 anos; 22 anos; cinco participantes há 20 anos; 17 anos; 15 anos; seis 

anos e, 14 meses). Apenas dois participantes vivem em Getafe, um há um ano e meio 

e outro há meses. Um único participante vive em Alcalá de Henares, há 39 anos. 

Com relação ao gênero dos participantes, 29 são do gênero masculino (60%) 

e 19 do gênero feminino (40%). 

Quanto à faixa etária, a maioria (17 respondentes, que correspondem a 35% 

do total) têm de 20 a 30 anos; 10 (21%) têm de 41 a 50 anos; nove (19%) têm 61 anos 

ou mais; oito (17%) têm de 31 a 40 anos e quatro (8% do total de participantes) tem 

entre 51 e 60 anos de idade. 

A respeito do grau de escolaridade, constatou-se que 20 participantes (o 

equivalente a 42% do total) possuem educação superior; 12 pessoas (25%) cursaram 

apenas a ESO (Educación Secundaria Obligatoria – equivalente ao período do 5º ao 

9º ano do Ensino Fundamental do Brasil); nove pessoas (19% do total de 

participantes) cursaram o Bachillerato (equivalente ao Ensino Médio do Brasil) e sete 

respondentes (15%) possuem Pós-Graduação. 

Finalmente, foi perguntado aos participantes se possuíam alguma experiência 

com o tema “parques tecnológicos”. A maioria, 39 pessoas (81% do total), 

responderam que não possuem experiência alguma. Por outro lado, nove 
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respondentes (19%) afirmam que possuem sim alguma experiência com parques 

tecnológicos. 

 

5.4 VISÃO DA GESTORA DO TECNOPUC 

 

Assim como foi realizada com a Gestora do Parque Científico de la Universidad 

Carlos III de Madrid, a coleta de dados com a Gestora do Tecnopuc ocorreu em duas 

etapas – entrevista semi-estruturada e aplicação do Framework de avaliação de 

impactos provocados pela implantação de um Parque Científico e Tecnológico. A 

transcrição da entrevista é apresentada a seguir e o Framework está disponível no 

Quadro 11, na sequência. 

A Gestora do Tecnopuc é uma mulher, natural de São Borja, vive em Porto 

Alegre há 11 anos e trabalha no referido Parque há dois anos. Além disso, trabalha 

há 11 anos em ecossistemas de inovação – entre startups, incubadoras e parques – 

ficou alguns anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), depois na 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e finalmente chegou ao 

Tecnopuc. Sua faixa etária é de 31 a 40 anos seu grau de escolaridade é Mestrado 

em Gestão e Negócios pela UNISINOS e Mestrado em Gestion Mention 

Administration des entreprise pela Université de Poitiers (UNIV-POITIERS), França. 

A Gestora do Tecnopuc afirma que é evidente que o Parque impacta em todas 

as dimensões de impacto e destaca que o principal é o impacto social. Segundo ela, 

o foco do Tecnopuc consiste em como a cidade se desenvolve a partir da atuação do 

mesmo. A Gestora do Tecnopuc acrescenta que o impacto social é um dos mais 

importantes no sentido de que é resultado entregue, uma vez que o objetivo do 

Tecnopuc é impactar a sociedade e se valem de todas as outras dimensões para que 

isso aconteça. Dentro do social, mobilizam uma agenda no município/ na região/ no 

estado, com o objetivo de que o conhecimento e a tecnologia se desdobrem em 

desenvolvimento para a sociedade. Colocando em grau de importância, a Gestora do 

Tecnopuc sugere que a sociedade seja a maior beneficiária, talvez não a dimensão 

de impacto mais importante, mas é a que o Tecnopuc faz para que mude a sociedade, 

é resultado, é o que o Tecnopuc busca. 

No que se refere ao impacto político, a Gestora do Tecnopuc afirma que esse 

é muito forte no sentido de que o Tecnopuc traz a cultura da inovação como algo que 
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pauta o desenvolvimento. Há impactos políticos em termos de cultura, pois o 

Tecnopuc não entra na esfera “partidos políticos”, mas na política de articulação e de 

políticas públicas para desenvolvimento. O Parque tem um envolvimento nessa 

esfera, muito importante no sentido de trazer o aspecto da cultura do 

empreendedorismo e da inovação para a pauta pública/ política, onde o Tecnopuc tem 

uma atuação bastante importante. 

Da mesma forma, em termos de cultura, o Tecnopuc, juntamente com os 

parques Tecnosinos (Parque Tecnológico de São Leopoldo) e Zenit (Parque Científico 

e Tecnológico da UFRGS), encamparam/ propuseram uma aliança para inovação, que 

trata de conectar, em uma agenda única na região/ na cidade (num primeiro 

momento), o tema da inovação como ponto central da articulação enquanto 

ecossistema de inovação/ ensino. Então, os referidos parques têm projetos conjuntos, 

com o olhar de desenvolvimento local, de como as universidades se articulam para 

impactar a sociedade imediata nessa temática de empreendedorismo e inovação. 

Quanto aos impactos econômicos, a Gestora do Tecnopuc afirma que a sua 

existência é evidente, porque buscam impactar a sociedade com a oferta de empregos 

de alto envolvimento intelectual, que impacta, consequentemente, em uma média 

salarial muito superior a uma média de empregabilidade regular. Só no Tecnopuc, 

vinculados ao referido ecossistema, são mais de sete mil pessoas e a Gestora do 

Tecnopuc explica que são sete mil pessoas ocupadas em posições de alto grau de 

exigência intelectual que há quinze anos não se tinha. Então, isso tem um impacto 

econômico objetivo, que muda a dinâmica de um microcosmos (que é o campus da 

Universidade) com uma dinâmica de circulação que há dez/ quinze anos não tinha. 

A Gestora do Tecnopuc acrescenta que devido à presença do referido Parque 

essa região tem pessoas circulando e ativando toda uma rede não só de tecnologia, 

que é a finalidade das empresas, mas uma rede de serviços que era quase inativa ou 

ociosa, porque o campus funciona muito mais à noite do que durante o dia e isso tem 

um impacto expressivo e imediato na região. Além disso, destaca que é notável que 

existe uma série de condomínios sendo criados, não só por causa da PUC, mas esse 

é um dos principais argumentos de venda em qualquer empreendimento imobiliário 

da região. Um dos principais pontos de venda é o fato de estar localizado nessa 

região, próximo ao Tecnopuc. Assim, reforça que o impacto econômico é evidente. A 

própria entrevistada que é, além de tudo, urbanista, afirma que tem curiosidade de ver 
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a malha viária do entorno imediato, porque tem certeza que teve um impacto muito 

expressivo nesse entorno. 

Com relação ao impacto ambiental, a entrevistada explica que o Tecnopuc tem 

como premissa básica que toda a sua atividade é não poluente, dentro de um contexto 

que conecta com o ambiental, mas não tem essa bandeira. O Tecnopuc tem uma 

estrutura, que não chamam de departamento nem de setor, mas de nodo (porque o 

modelo de organização do Tecnopuc é em rede e um modelo de organização em rede 

tem sete áreas que se conectam de forma direta, sem a demanda de uma diretoria ou 

de uma ação diretiva do que cada uma tenha que fazer) que é chamado de impacto 

social. O referido nodo considera tudo – analisando como o desdobramento das ações 

do Tecnopuc contribuem para o desenvolvimento da região/ da cidade – sempre com 

um olhar global. Dessa forma, busca referências no mundo para avaliar o impacto do 

Tecnopuc e o impacto social trabalhado por esse nodo. A Gestora do Tecnopuc 

acrescenta que esse nodo, sem dúvida, incorpora outras duas verticais, que são a 

financeira e a ambiental. 

Nesse contexto, o social só pode ser positivamente impactado se houver um 

equilíbrio entre a sustentação financeira e o impacto ambiental, de acordo com a 

entrevistada. Então, o Tecnopuc cobre todos os impactos e tem uma contribuição 

efetiva em cada uma das dimensões de impacto, algumas com um grau de influência/ 

impacto maior, outra menor, mas todas fazem parte do core business. 

Ainda tratando do impacto ambiental, a Gestora do Tecnopuc explica que 

institucionalmente o Tecnopuc tem políticas de gestão de resíduos, é tudo certificado, 

rastreado, cumprindo a legislação, mas o impacto ambiental não é escopo de forma 

isolada. Na concepção do Tecnopuc, o cuidado, o olhar e a sustentabilidade ambiental 

tem que permear tudo, tem que estar em todas as ações. Não é admitido nenhum tipo 

de ação que esteja desconectada com a geração de um impacto positivo, seja ele nas 

pessoas, seja com o meio ambiente. Assim, uma ação pontual não condiz com o viés 

do Tecnopuc. Os resíduos eletrônicos também são extremamente controlados, 

extremamente organizados e isso trata de infraestrutura de forma objetiva, pois o 

Parque tem bacia de contenção, tratamento de esgoto, entre outras ações. Como são 

sete mil pessoas nesse ambiente, é praticamente uma pequena cidade, super 

concentrada, o que exige tais cuidados. 

A Gestora do Tecnopuc conclui que esse Parque melhora a qualidade de vida 

na região, que é positivamente impactada pela sensação de segurança, prestação de 
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serviços na volta e uma série de outros benefícios enquanto qualidade de vida. 

Acrescenta que algumas pessoas que trabalham em determinados núcleos muito 

específicos de empresas que atuam no Tecnopuc, vinculadas à área de TI, como a 

área de games, por exemplo, são pessoas muito específicas, com características 

muito peculiares que se formam em diversas regiões do Brasil e trabalham em polos 

específicos – e um desses polos é no Tecnopuc. Assim, nas áreas de games e TI, tem 

muitas pessoas de fora que se mudam para Porto Alegre. Consequentemente, tem 

uma circulação de pessoas muito especialistas nesse ambiente, que atrai determinado 

perfil de pessoas, de competências, de empresas. 

A circulação e o trânsito de pessoas na região do Parque aumentaram devido 

à presença do mesmo, uma vez que são sete mil pessoas a mais transitando. O 

Tecnopuc tem quase 20 prédios, então, em termos de infraestrutura, esse lote 

imobiliário teve uma mudança absurda, pois a área onde encontra-se o Parque era 

uma área do quartel, que tinha uma circulação mínima de pessoas e de veículos. 

Atualmente, a região tem acessos a vias urbanas que não tinha antes, uma circulação 

que quando o Parque não existia, não acontecia. Há empresas no Parque que atuam 

na área da saúde e, naturalmente, têm resíduos biológicos e esse é um exemplo de 

circulação que antes não acontecia. Assim, a própria dinâmica e operação 

organizacional geram essa circulação. 

Todas essas ações têm impacto, conforme a Gestora do Tecnopuc. Além disso, 

houveram infraestruturas urbanas que precisaram acontecer para que esse 

empreendimento fosse encampado, prédios foram construídos e impactam sim, 

inclusive, no sombreamento do entorno. Numa lógica bastante objetiva, o Parque 

influencia, por exemplo, para referir-se à entrada da PUC nessa região. A mesma é 

conhecida como “a entrada do Tecnopuc pela Rua Cristiano Fischer”. Ou seja, o 

Tecnopuc dá nome a um dos acessos da Universidade. A PUC tem, atualmente, 20 

mil alunos e o Parque tem sete mil pessoas, ou seja, o Parque tem praticamente 

metade da população da Universidade. 

A PUC é uma Universidade de 70 anos e o Parque, em 15 anos, está com 

quase um terço do público que a Universidade tem. O público do Parque é um público 

diferente, é um público que interage, que consome, e há inúmeras operações que 

estão há 15 anos no Tecnopuc. A Gestora do Tecnopuc cita o exemplo de uma 

empresa norte-americana que tem uma operação enorme e está comemorando 10 

anos no Tecnopuc. Isso traz uma lógica de continuidade e reflete para a Universidade 
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também, porque um colaborador que está inserido no Parque geralmente faz uma 

graduação, faz uma Pós-Graduação, um Mestrado, etc. Esse colaborador se torna o 

que a entrevistada chama de “Comunidade PUC”, que não é mais apenas um aluno 

ou funcionário, é um relacionamento da instituição. 

Quadro 11 - Visão da gestora do TECNOPUC 

Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
Econômicos 

Faturamento das empresas residentes 30 

Número de empresas associadas 50 

Número de empresas pré-incubadas 10 

Número de empresas incubadas virtuais 0 

Número de empresas incubadas 40 

Faturamento das empresas incubadas 20 

Receita das incubadoras 30 

Fontes de receitas 30 

Geração de empregos 40 

Preço do aluguel 30 

PIB 20 

Geração de novos setores econômicos 30 

Impactos 
sociais 

Diminuição da criminalidade 10 

Crescimento do número de residentes 20 

Número de colaboradores nas empresas residentes 30 

Formação dos colaboradores das empresas residentes 40 

Formação dos colaboradores na gestão do Parque 40 

Número de colaboradores nas empresas incubadas 30 

Infraestrutura básica implementada 40 

Valorização imobiliária 30 

Investimentos para a região 30 

Abertura de novas empresas na região 40 

Quantidade de visitantes 40 

Número de patentes 30 

Impactos 
culturais 

Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local 20 

Promoção da cultura sob suas diferentes formas 30 

Promoção da educação nos mais diversos níveis 50 

Promoção do desenvolvimento humano e local 40 

Inovação 50 

Inserção de empresas internacionais no Parque 40 

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

40 
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Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
ambientais 

Proteção, respeito e educação ambientais 
40 

Redução da geração de resíduos e de poluição 
50 

Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 
40 

Promoção do desenvolvimento sustentável 
40 

Impactos 
políticos 

Capacitação profissional 50 

Competitividade local 50 

Promoção do planejamento urbano 40 

Distribuição equilibrada do poder no território 40 

Distribuição equilibrada de recursos 40 

Promoção da participação popular nas tomadas de decisões 40 

Incentivos concedidos pelo governo 40 

Fonte: Adaptado de Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos (2014), Fernandes (2014), Brasil 
(2015) e Lecumberri (2017). 

 
 

 

5.5 VISÃO DOS GESTORES DE ALGUMAS EMPRESAS DO TECNOPUC 

 

Assim como foi realizado com as gestoras do Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid e do TECNOPUC e com alguns gestores de algumas 

empresas do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, a coleta de 

dados com alguns gestores de algumas empresas do TECNOPUC ocorreu em duas 

etapas. Uma das etapas consistiu na realização de entrevistas semi-estruturadas 

individuais – cujas transcrições são apresentadas a seguir – e a outra etapa foi a 

aplicação do Framework de avaliação de impactos provocados pela implantação de 

um Parque Científico e Tecnológico – cujos resultados estão disponíveis nos Quadros 

Quadro 12,Quadro 13 e Quadro 14. 

A fim de garantir o sigilo e respeitar a privacidade dos três participantes dessa 

etapa da presente pesquisa, os mesmos foram chamados de Gestor da Empresa 1, 

Gestor da Empresa 2 e Gestor da Empresa 3 do TECNOPUC. Para identificar o perfil 

desses participantes, foram coletadas informações pessoais (gênero, faixa etária, 

grau de escolaridade, lugar de origem, entre outros). 

Um dos três participantes dessa etapa da pesquisa é do gênero masculino e 

duas são do feminino. Dois entrevistados são naturais de Porto Alegre e uma é de 



103 
 

São Paulo. A última vive em Porto Alegre há seis anos e os outros dois desde que 

nasceram (há 43 e 36 anos, respectivamente). Quanto à faixa etária, dois participantes 

têm de 31 a 40 anos e uma de 41 a 50 anos. Com relação ao grau de escolaridade, 

um participante possui Ensino Superior e duas possuem pós-graduação. Todos os 

três entrevistados têm experiência no tema. 

O impacto econômico é considerado o principal pelo Gestor da Empresa 1. 

Segundo ele, a renda média das pessoas da região foi elevada devido ao perfil das 

empresas instaladas no Tecnopuc e pelo tipo de mão-de-obra especializada que se 

requer para esse tipo de trabalho. O entrevistado destaca que tudo isso reflete na 

questão econômica, pois além de abrir novos postos de trabalho, há pessoas que 

depois de saírem do Tecnopuc foram contratadas por outras organizações ou abriram 

suas próprias empresas. Ele afirma que tudo isso é reflexo desses 16 anos que as 

empresas instaladas no Parque geraram receitas, geraram negócios, geraram 

parcerias com outras empresas e com o poder público, porque tudo isso reverbera 

economicamente. 

O Gestor da Empresa 1 do TECNOPUC considera que esse Parque teve 

impactos para a cidade de Porto Alegre como um todo, e no país de forma geral. 

Afirma que os impactos são relevantes no sentido de criar um espaço geográfico onde 

empresas e profissionais da área de tecnologia e de inovação circulam, geram 

conhecimento, geram novos produtos, novas patentes, novas tecnologias. Segundo 

ele, tudo isso se reflete em impactos econômicos e, consequentemente, reverbera 

socialmente. Uma característica que chama muito a atenção do entrevistado e que o 

mesmo considera importante é que, ao circular pelo Tecnopuc, nota-se a diversidade 

de pessoas trabalhando nesse ambiente, tanto num viés de diferentes formações 

profissionais como também de diversos países e diversos estados do Brasil, que 

circulam simultaneamente por esse ambiente. Ele acredita que tudo isso impacta na 

cidade, tornando Porto Alegre um polo de conhecimento. 

Como o Tecnopuc fica dentro da PUC, o Gestor da Empresa 1 acredita que a 

presença do Parque ampliou o impacto que a referida instituição tem no próprio bairro 

e no entorno. O entrevistado afirma que não saberia identificar se houve algum 

impacto ambiental direto. Ele explica que algumas empresas do Parque trabalham 

com questões de geração de energia solar, mas destaca que o principal impacto 

consiste no fato de estarem trabalhando dentro de uma indústria criativa, cujos níveis 

de emissão de carbono são bem mais baixos que em uma indústria de outro setor ou 
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que uma empresa de comércio. Assim, a geração de receitas/ de recursos monetários 

tem impacto ambiental bem menor que outras linhas de produção. Explica, ainda, que 

em todo o Parque, bem como em toda a PUC, há pontos de coleta seletiva de resíduos 

e existem pontos de coleta de resíduos tecnológicos e de peças de hardware. O 

entrevistado não sabe qual é exatamente a destinação que é dada a isso, mas destaca 

que sabe que tem. Talvez não seja no Parque como um todo, mas existem algumas 

empresas do Tecnopuc que cuidam disso. 

Quanto aos impactos culturais, acredita que devido à presença de algumas 

empresas no Tecnopuc que são da área de comunicação e da cultura, acabam 

impactando regionalmente e nacionalmente. Particularmente, a empresa desse 

participante produz conteúdo audiovisual e contrata empresas para produzirem 

conteúdo audiovisual (diversas empresas de Porto Alegre já prestaram serviços à 

referida empresa). Essa ação, além de gerar empregos, gerou a produção de obras 

audiovisuais com cunho não só cultural, mas também de entretenimento. O 

entrevistado acredita que isso tem impacto cultural tanto na cidade como no estado e 

no país como um todo. Há outras empresas que trabalham no Tecnopuc, na área de 

games, que têm um impacto como um produto cultural, que gera um impacto na 

comunidade local e regional. Além disso, há outras empresas multinacionais, que 

trazem seu know how e uma cultura de gestão e de negócios que acaba refletindo no 

Parque como um todo e, a partir daí as pessoas também reverberam para seus 

ambientes pessoais. 

A respeito dos impactos sociais, o Gestor da Empresa 1 destaca ações que 

chamaram a sua atenção recentemente por parte de uma determinada empresa do 

Parque. A mesma tem políticas atualizadas de recrutamento e seleção e destaca, por 

exemplo, a questão de contratação de negros e negras, mulheres e pessoas com 

deficiência. Ele acredita que o ambiente do Tecnopuc, por trazer empresas inovadoras 

e atualizadas em questões sociais, acaba repercutindo em outras empresas e na 

comunidade como um todo. Afirma que esse é um ambiente propício para que esse 

tipo de ação se propague. 

Com relação aos impactos políticos, o entrevistado destaca que gestores 

públicos, tanto municipais como estaduais e federais já estiveram presentes no 

Tecnopuc, visitando e entendendo o tipo de ambiente do Parque. Ele acredita que 

isso aconteceu não apenas com o intuito de conhecer, mas de alguma forma, 

impulsionar esse ambiente e replicar as ações ali desenvolvidas em outras 
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localidades. Assim, o poder público está ciente do potencial do Parque e tem se 

aproximado de diversas formas. A própria gestão do Tecnopuc faz essa aproximação 

dos gestores públicos com as empresas do Parque, segundo o Gestor da Empresa 1. 

O entrevistado comenta que recentemente foi feita uma obra (para criar uma 

nova passarela) na avenida que passa em frente ao Parque, porque tem um arroio 

que corta a avenida nos dois sentidos. Além disso, há cerca de dois anos, foi 

implementada uma ciclovia nessa região, mas antes não chegava até a PUC/ 

Tecnopuc. Recentemente foi feita uma obra para estender a referida ciclovia até o 

Campus, uma vez que muita gente que trabalha no Tecnopuc tem a bicicleta como 

meio de transporte. O Gestor da Empresa 1 acredita que foi uma conjunção, uma 

pressão conjunta, tanto do Tecnopuc como da própria PUC para a extensão da 

referida ciclovia. 

O Gestor da Empresa 1 trabalha no Tecnopuc desde 2012 e a Empresa 1 foi 

fundada em 2011. A referida empresa está no Parque desde a sua fundação – há oito 

anos. A seguir, no Quadro 12, é apresentado o Framework de avaliação de impactos 

provocados pela implantação de um Parque Científico e Tecnológico preenchido pelo 

Gestor da Empresa em questão. 

Quadro 12 - Visão do Gestor da Empresa 1 do TECNOPUC 

Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
Econômicos 

Faturamento das empresas residentes 20 

Número de empresas associadas 30 

Número de empresas pré-incubadas 0 

Número de empresas incubadas virtuais 0 

Número de empresas incubadas 10 

Faturamento das empresas incubadas 0 

Receita das incubadoras 0 

Fontes de receitas 40 

Geração de empregos 40 

Preço do aluguel 30 

PIB 30 

Geração de novos setores econômicos 20 

Impactos 
sociais 

Diminuição da criminalidade 20 

Crescimento do número de residentes 10 

Número de colaboradores nas empresas residentes 30 

Formação dos colaboradores das empresas residentes 40 

Formação dos colaboradores na gestão do Parque 30 
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Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Número de colaboradores nas empresas incubadas 20 

Infraestrutura básica implementada 40 

Valorização imobiliária 30 

Investimentos para a região 20 

Abertura de novas empresas na região 20 

Quantidade de visitantes 30 

Número de patentes 0 

Impactos 
culturais 

Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local 30 

Promoção da cultura sob suas diferentes formas 30 

Promoção da educação nos mais diversos níveis 40 

Promoção do desenvolvimento humano e local 30 

Inovação 40 

Inserção de empresas internacionais no Parque 30 

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

30 

Impactos 
ambientais 

Proteção, respeito e educação ambientais 
10 

Redução da geração de resíduos e de poluição 
20 

Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 
0 

Promoção do desenvolvimento sustentável 
10 

Impactos 
políticos 

Capacitação profissional 40 

Competitividade local 20 

Promoção do planejamento urbano 10 

Distribuição equilibrada do poder no território 0 

Distribuição equilibrada de recursos 10 

Promoção da participação popular nas tomadas de decisões -10 

Incentivos concedidos pelo governo 20 

Fonte: Adaptado de Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos (2014), Fernandes (2014), Brasil 
(2015) e Lecumberri (2017). 

A Gestora da Empresa 2 acredita que o principal impacto causado pelo 

Tecnopuc na região onde está inserido é econômico, porque diversas empresas foram 

para o Parque. A própria participante (que trabalhava em uma empresa em São Paulo) 

mudou-se para Porto Alegre para fazer parte do Tecnopuc e trabalhar em uma 

empresa do referido Parque. Ela explica que isso acontece porque o Tecnopuc é um 

motivador de tecnologia. Nesse exemplo, São Paulo estava saturada e a empresa em 

questão precisava de outros polos de TI (Tecnologia da Informação) em algumas 

outras cidades. Então, investiu no polo de TI de Porto Alegre e de Recife para fomentar 
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que o Tecnopuc fosse um delivery center no Brasil. Acrescenta que isso não 

aconteceu e acredita que a expectativa foi muito alta, pois o governo não apoiou/ 

politicamente não teve uma estrutura básica para que isso acontecesse. 

A entrevistada ressalta que o impacto econômico é o principal porque o 

Tecnopuc passou a fomentar um dinheiro que não se tinha porque as empresas não 

eram de Porto Alegre, não tinham um delivery center ali, nem uma filial, nada do tipo. 

Simplesmente não existia e agora existem grandes empresas como a IBM, por 

exemplo. Geralmente os clientes/ as empresas de TI estão distribuídas em diversas 

regiões, então precisam de uma fábrica de desenvolvimento de software, de uma 

fábrica de inovação, de um polo que faça isso. Mesmo que os clientes estejam 

espalhados, ela afirma que o dinheiro fica no Parque, porque fomenta o mercado 

econômico local, gera mais empregos, tem mais TI e mais empresas que migraram 

ou mudaram-se para a região do Tecnopuc. Tudo isso incrementa dinheiro de todas 

as formas: impostos, qualidade, infraestrutura... O quanto se incentiva para que isso 

cresça mais é que é o diferencial da existência do Parque. 

De acordo com a Gestora da Empresa 2, o mercado fica muito fomentado ao 

mercado do Rio Grande do Sul, com entregas vinculadas a esse estado e não tanto 

em âmbito nacional. Ela explica que quando não se trata de uma empresa muito 

grande, fomenta o mercado de TI local, com as empresas dali, e não de fato um centro 

de distribuição, que é uma carência de um polo de TI. Além disso, destaca que a 

inovação é tratada de forma interessante, pois estimula-se muito em Porto Alegre, e 

passou-se a ter um engajamento maior, tanto das empresas quanto da PUC, para que 

gere esse ambiente. Porém, a entrevistada lamenta que Porto Alegre fica muito 

isolado porque não tem eventos de TI ou eventos de tecnologia ou eventos de 

inovação que não sejam locais ou que de fato sejam divulgados no âmbito nacional e 

que outras pessoas participarem ou colaborarem com novas ideias para a região. Ela 

compara com São Paulo, cujos eventos envolvem pessoas de todo o mundo, inclusive 

a própria participante e seus colegas vão para os eventos que ocorrem lá, mas 

dificilmente alguém de São Paulo vai para Porto Alegre. 

Por outro lado, a entrevistada acredita que, com relação ao impacto ambiental, 

não houve nada. O que mudou, segundo ela, é que foi melhor utilizada a área onde 

está o Parque e recentemente a PUC começou a incentivar a coleta seletiva. Porém, 

não há nenhum plano de recuperação, por exemplo, para um arroio/ riacho que passa 

na frente da Instituição e está “podre”. De acordo com a Gestora da Empresa 2, existe 
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apenas uma revitalização de alguns lugares próximos, o que a participante chama de 

“maquiar” o problema, sem preocupar-se, de fato, com o meio ambiente. Considera 

que o impacto ambiental, nesse caso, é negativo, usado muito mais para marketing 

do que para realmente resolver o problema. 

O impacto social, por sua vez, melhorou bastante, porque começou a formar 

um mercado de trabalho bacana, que acaba ajudando no impacto social, segundo a 

Gestora da Empresa 2. Ela destaca que não sabe o quanto esse impacto é diluído, 

porque não tem um programa que vá às escolas públicas ou que de fato ensine esse 

processo para quem não tem um poder aquisitivo tão alto para estudar na PUC. Então, 

na verdade, impacto social para os que conseguem pagar a mensalidade da PUC, é 

válido, mas é diferente de um programa casado. 

Em Recife, por exemplo, as universidades e empresas de TI fazem diversas 

ações. Há pessoas que vão para o Ensino Médio começar a ensinar e gerar um 

impacto social de verdade, ensinar as pessoas que não têm condições para que elas 

estejam aptas ao mercado de trabalho e possam concorrer num estágio com alguém 

que estudou numa escola particular. Ou, para que tenham algum convívio com a 

ferramenta para terem outra percepção de trabalho ou atividade para quando saírem 

do Ensino Médio. A Gestora da Empresa 2 acredita que esse impacto é muito mais 

amplo, que é uma operação mais casada de avaliar impacto social, diferente do que 

ela vê no Tecnopuc. Afirma que precisaria ter esse auxílio/ subsídio, que é muito 

restrito. Ela explica que o Tecnopuc é um potencial muito grande, que tem tantas 

empresas e a PUC também é muito grande, com um espaço gigante, mas ficam 

diversas salas vazias durante o dia que poderiam ser aproveitadas para fins sociais. 

Com relação ao impacto cultural, a Gestora da Empresa 2 acredita que não 

teve muito impacto, pois culturalmente é uma região muito forte. Além disso, afirma 

que é “meio blindado” para coisas de fora, que a informação de culturas diferentes 

não é receptiva, é difícil a penetração por ser uma cultura mais gaúcha. É muito 

diferente de São Paulo que é onde a entrevistada nasceu e “lá qualquer informação é 

informação e as pessoas agarram aquilo”. Em Porto Alegre as pessoas têm muitas 

crenças e muitas manias do jeito cultural de ser, do que é certo ou errado e isso é 

muito pautado/ fechado. Ela conclui que existe uma melhora, mas que é devagar, pois 

a mudança cultural é lenta. 

A entrevistada não consegue ver nenhum impacto político na região, não vê 

nada vinculado à política, nem de incentivo. A Gestora da Empresa 2 finaliza sua 
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participação afirmando que tudo o que foi feito nesse ambiente foi a própria PUC que 

fez. 

A Empresa 2 existe desde 1983 e está no Tecnopuc desde 2011. A entrevistada 

trabalha nessa empresa desde 2009 (iniciou trabalhando por projeto) e mudou-se para 

Porto Alegre em 2012. A seguir, no Quadro 13, é apresentado o Framework de 

avaliação de impactos provocados pela implantação de um Parque Científico e 

Tecnológico preenchido pela Gestora da Empresa em questão. 

Quadro 13 - Visão do Gestor da Empresa 2 do TECNOPUC 

Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
Econômicos 

Faturamento das empresas residentes 30 

Número de empresas associadas 50 

Número de empresas pré-incubadas 0 

Número de empresas incubadas virtuais 0 

Número de empresas incubadas 30 

Faturamento das empresas incubadas -10 

Receita das incubadoras -10 

Fontes de receitas 40 

Geração de empregos 50 

Preço do aluguel 40 

PIB 0 

Geração de novos setores econômicos 0 

Impactos 
sociais 

Diminuição da criminalidade 40 

Crescimento do número de residentes 50 

Número de colaboradores nas empresas residentes 50 

Formação dos colaboradores das empresas residentes 0 

Formação dos colaboradores na gestão do Parque 0 

Número de colaboradores nas empresas incubadas 50 

Infraestrutura básica implementada 50 

Valorização imobiliária 10 

Investimentos para a região 0 

Abertura de novas empresas na região 50 

Quantidade de visitantes 40 

Número de patentes 0 

Impactos 
culturais 

Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local 0 

Promoção da cultura sob suas diferentes formas 0 

Promoção da educação nos mais diversos níveis 30 

Promoção do desenvolvimento humano e local 0 
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Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Inovação 50 

Inserção de empresas internacionais no Parque 50 

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

10 

Impactos 
ambientais 

Proteção, respeito e educação ambientais 
20 

Redução da geração de resíduos e de poluição 
20 

Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 
0 

Promoção do desenvolvimento sustentável 
0 

Impactos 
políticos 

Capacitação profissional 20 

Competitividade local 50 

Promoção do planejamento urbano 20 

Distribuição equilibrada do poder no território 0 

Distribuição equilibrada de recursos 0 

Promoção da participação popular nas tomadas de decisões 0 

Incentivos concedidos pelo governo 0 

Fonte: Adaptado de Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos (2014), Fernandes (2014), Brasil 
(2015) e Lecumberri (2017). 

A Gestora da Empresa 3 acredita que o principal impacto que o Tecnopuc teve 

para a cidade de Porto Alegre ocorreu em duas dimensões: econômico e cultural 

(especialmente pela capacitação profissional). Na opinião dela, o Parque contribui 

mais nessa questão, porque workshops, palestras e eventos acontecem 

continuamente e integram as empresas do Parque e isso tudo colabora para a 

capacitação do pessoal. Inclusive, a questão de estar próximo à Universidade, que é 

uma universidade de ponta, muito bem-conceituada, facilita muito essa troca, segundo 

a entrevistada. Coincidentemente, as pessoas que a empresa dessa participante 

contratou recentemente/ depois que mudaram para dentro do Parque, acabaram 

sendo pessoas que estudam na Universidade, estagiários, entre outros, porque fica 

mais fácil para eles, que já ficam próximos e têm um nível cultural e de conhecimento 

muito elevado e que se desenvolve cada vez mais. 

Quanto aos impactos políticos, a Gestora da Empresa 3 explica que não 

percebe muito, mas que o que pode dar mais destaque é que ocorreu uma aliança 

pela inovação. Agora existe uma relação entre a questão do governo, o Parque 

Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), o Parque Científico e Tecnológico da 

UFRGS (Parque Zenit) e o Parque Tecnológico São Leopoldo (Tecnosinos) que 
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tentam trazer um pacto de inovação que favoreça a cidade e a região. Isso é o que a 

entrevistada mais percebe no âmbito político, de interação. 

A respeito dos impactos ambientais, a Gestora da Empresa 3 afirma que, 

recentemente, começaram a fazer alguns experimentos no sentido de conscientizar 

mais os colaboradores em relação às questões ambientais. O Parque tem uma 

preocupação geral com a coleta seletiva do lixo, com mensagens que incentivam a 

não prejudicar o meio ambiente, a economizar água, economizar luz, dentre outras 

questões. Isso se vê no Parque como um todo, mas a entrevistada não tem 

conhecimento de nenhuma ação fora do Parque e declara que, se houver, os 

membros da empresa em questão não ficaram sabendo. 

Com relação aos impactos sociais, a Gestora da Empresa 3 acredita que acaba 

impactando a partir dos eventos que são abertos para a comunidade. Por exemplo, 

em outubro ocorreu o Tecnopuc Experience, que é um evento anual, bem grande, 

gratuito e aberto ao público, para qualquer pessoa da comunidade. Nesse evento, 

vieram pessoas de outras instituições, inclusive de cursos técnicos e cursos 

profissionalizantes, tiveram contato com a inovação e tiveram acesso a diversas 

palestras e workshops e isso acabou impactando socialmente. Os participantes 

puderam conhecer o Parque e havia diversas situações acontecendo 

simultaneamente que as pessoas poderiam participar. Enquanto em um lugar estava 

acontecendo um workshop, em outro acontecia uma oficina que ensinava a fazer 

alguma coisa, em outro acontecia uma mostra... na empresa da entrevistada 

aconteceram seis palestras diferentes. Nesse momento, recebiam as pessoas, que 

faziam a visita técnica na empresa e assistiam a palestra dentro desse contexto. 

Tinham os stands das empresas, onde as pessoas podiam passar pelos stands e 

conhecer um pouco mais das empresas do Parque. Isso foi muito interessante e o 

movimento foi enorme. Além disso, tem alguns projetos sociais que o Parque procura 

tocar. Teve, por exemplo, venda de roupas para contribuir com algumas causas, 

dentre outros momentos de questões sociais. 

Os impactos culturais, por sua vez, também são trazidos pelo Tecnopuc 

Experience, uma vez que o evento teve música e outras questões culturais envolvidas. 

No entanto, a Gestora da Empresa 3 não percebe muito impacto cultural na cidade de 

Porto Alegre, nem no bairro. Ela afirma que o referido impacto ocorre mais dentro da 

Universidade mesmo, mais pela cultura do empreendedorismo e da inovação, com o 

incentivo para que mude o mindset do estudante, para que ele comece a perceber 
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que ele tem esse poder de se tornar empreendedor, nesse sentido. É uma mudança 

de cultura em termos de mindset, mas pensando em termos de cultura que envolvam 

teatro, dança e outras ações culturais, isso não se vê muito não, conforme a 

entrevistada. 

No que se refere ao impacto econômico, a Gestora da Empresa 3 destaca que 

o Tecnopuc é reconhecido como um dos melhores e maiores Parques Tecnológicos 

do país, então acaba criando um ecossistema todo que favorece a economia. A 

entrevistada destaca que não sabe o quanto isso impacta na economia da cidade ou 

da região, até porque o Parque já está estabelecido há alguns anos. Talvez esse 

impacto já tenha sido absorvido e não seja mais tão sentido atualmente, mas com 

certeza movimenta a economia porque tem geração de empregos, são 170 empresas 

no Parque e em torno de 90 são startups (então são novos negócios, que estão 

somando, com novos serviços e novas oportunidades que surgem e acabam 

movimentando a economia). Consequentemente, tem muitos novos cargos, muitas 

novas posições que acabam surgindo. O fato de conviverem nesse sistema acaba 

gerando/ criando novos negócios, segundo a entrevistada. 

A Empresa 3 existe há quatro anos. Foi fundada em outubro de 2015 e está no 

Tecnopuc desde abril de 2019. A entrevistada trabalha nessa empresa desde março 

de 2019. A seguir, no Quadro 14, é apresentado o Framework de avaliação de 

impactos provocados pela implantação de um Parque Científico e Tecnológico 

preenchido pela Gestora da referida Empresa. 

Quadro 14 - Visão do Gestor da Empresa 3 do TECNOPUC 

Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
Econômicos 

Faturamento das empresas residentes 30 

Número de empresas associadas 40 

Número de empresas pré-incubadas 40 

Número de empresas incubadas virtuais 0 

Número de empresas incubadas 40 

Faturamento das empresas incubadas 30 

Receita das incubadoras 30 

Fontes de receitas 30 

Geração de empregos 40 

Preço do aluguel 0 

PIB 0 

Geração de novos setores econômicos 30 
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Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
sociais 

Diminuição da criminalidade 0 

Crescimento do número de residentes 10 

Número de colaboradores nas empresas residentes 30 

Formação dos colaboradores das empresas residentes 30 

Formação dos colaboradores na gestão do Parque 20 

Número de colaboradores nas empresas incubadas 30 

Infraestrutura básica implementada 40 

Valorização imobiliária 0 

Investimentos para a região 0 

Abertura de novas empresas na região 0 

Quantidade de visitantes 50 

Número de patentes 30 

Impactos 
culturais 

Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local 20 

Promoção da cultura sob suas diferentes formas 20 

Promoção da educação nos mais diversos níveis 50 

Promoção do desenvolvimento humano e local 40 

Inovação 50 

Inserção de empresas internacionais no Parque 30 

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

30 

Impactos 
ambientais 

Proteção, respeito e educação ambientais 
10 

Redução da geração de resíduos e de poluição 
10 

Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 
30 

Promoção do desenvolvimento sustentável 
20 

Impactos 
políticos 

Capacitação profissional 50 

Competitividade local 30 

Promoção do planejamento urbano 0 

Distribuição equilibrada do poder no território 0 

Distribuição equilibrada de recursos 20 

Promoção da participação popular nas tomadas de decisões 0 

Incentivos concedidos pelo governo 20 

Fonte: Adaptado de Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos (2014), Fernandes (2014), Brasil 
(2015) e Lecumberri (2017). 

5.6 VISÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE DO ENTORNO DO TECNOPUC 

Da mesma forma que foi realizada com os membros da sociedade do entorno 

do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, a pergunta inicial feita aos 
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membros da sociedade do entorno do TECNOPUC (e possíveis participantes dessa 

pesquisa) era se eles sabiam se existia (ou não) algum Parque Tecnológico no bairro 

onde estavam naquele momento. Dentre as pessoas abordadas, 69 aceitaram 

participar da presente pesquisa. Destas, 58 (84% do total) responderam que sim, 

havia um Parque Tecnológico próximo dali. Apenas 11 participantes (16% do total) 

não sabiam da existência do Parque em questão. 

Assim como às 17 pessoas que desconheciam o Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid, também foram feitas algumas perguntas pessoais 

aos 11 participantes do entorno do TECNOPUC. Esses dados são apresentados ao 

final dessa seção mostrando o perfil dos respondentes. 

Por sua vez, aos 58 respondentes que sabiam da existência do Parque foi 

perguntado quais são os principais impactos causados pelo mesmo na região onde 

está inserido. Cinco respondentes afirmaram que não sabem e um acredita que o 

impacto é apenas para as pessoas que estudam na instituição, porque tem melhorias 

e mais acesso. Outro participante afirma que a região melhorou, mas não sabe 

explicar como e não sabe se o Parque teve algum impacto. Além disso, quatro 

pessoas pensam que o Parque não teve nenhum impacto na região. 

Por outro lado, os demais 49 participantes acreditam que o Parque impactou 

em algum grau. O impacto econômico é considerado o principal impacto causado na 

região por 15 pessoas. Segundo elas, com a presença do Parque aumentou o fluxo 

de pessoas e, consequentemente, aumentou o comércio na região. No mesmo 

sentido, um participante destaca o impacto financeiro e econômico, e explica que os 

estabelecimentos da região aumentaram consideravelmente suas vendas, 

principalmente os do setor alimentício. Também afirmam que houve crescimento no 

bairro, que agora tem mais recursos, apartamentos, mercados, hospitais... e está em 

expansão. 

Destacam que a região evoluiu e aumentou a valorização do bairro. 

Acrescentam que o Parque trouxe muitas pessoas para trabalhar e estudar nesse 

bairro e isso movimenta a economia. Inclusive a PUC cresceu por causa do Parque. 

Há impactos tecnológicos e econômicos, porque agrega na parte de estudos, então 

tem mais pessoas que vem para trabalhar. Uma participante declara que acha o 

máximo ter o Parque na região e acredita que o futuro está nisso. Também considera 

que as incubadoras são muito importantes e que o mundo é tecnológico. Assim, quem 

não estiver envolvido vai ficar obsoleto. 



115 
 

Segundo outro participante, há muitas empresas que iniciam sua trajetória no 

Parque e isso tem um impacto financeiro e econômico muito grande na cidade e na 

região. Outra pessoa acrescentou que a região se desenvolveu e que há mais 

prestação de serviços em todas as áreas. Além disso, o Parque facilita o acesso das 

pessoas e agrega outras atividades à cidade, devido à quantidade de empresas que 

foram para a região. Destaca-se que o Parque gerou bastante empregos e é 

considerado “bem grande” por um participante. 

Um participante infere que houve melhora econômica do lugar, enquanto outro 

lamenta que esse impacto não atinge muito o pessoal de baixa renda. Juntamente 

com o impacto econômico, um participante destaca o impacto social e o político, uma 

vez que o Parque envolve muito dinheiro e a área de informática gera muitos 

empregos. Conclui que quando há dinheiro envolvido e quando tem dinheiro, tem 

também interesse político. Outro participante lamenta que o impacto político piorou 

porque tem muita politicagem e os políticos só pensam nos próprios interesses. 

De acordo com um respondente, o impacto econômico e o cultural são os 

principais, porque aumentou o conhecimento das pessoas da região. Os impactos 

cultural e social foram considerados os principais por duas pessoas, uma vez que 

várias pessoas de outros lugares foram para Porto Alegre, que movimenta muita gente 

e tem gente do mundo todo por causa do Parque, o que consideram muito importante. 

Além disso, acrescentam que a região também é segura e tem bastante ônibus, 

supermercados, bancos e outros estabelecimentos que foram criados depois do 

Parque. 

Além dessas, outras 13 pessoas consideram o impacto cultural como principal 

impacto causado pelo Parque. Segundo uma delas, tudo o que o Parque agrega para 

a cidade é importante e cinco destacam que o Parque agrega/ gera mais informações 

e conhecimento/ aprendizagem. Além disso, um participante afirma que melhorou 

bastante a região, que conta com mais opções de lazer, como teatro, por exemplo. No 

mesmo sentido, outro destaca que as pessoas têm mais espaços para utilizar e mais 

prédios foram construídos. 

Outro participante acrescenta que o Parque é um lugar que as pessoas podem 

visitar e conhecer, enquanto outro considera importante principalmente para quem 

estuda e para os jovens que estão procurando emprego. Por outro lado, uma pessoa 

acredita que o impacto cultural é o principal, uma vez que há mais pessoas de outras 

regiões do país e do mundo frequentando o Parque e seu entorno. No mesmo sentido, 
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outro participante explica que há mais pessoas de outros lugares que estão em Porto 

Alegre por causa do Parque e isso causa um impacto não apenas cultural, mas 

também social e econômico. Além disso, outra pessoa acredita que o impacto cultural 

existe porque a cidade cresceu e ficou mais moderna. 

Por sua vez, seis participantes afirmam que o principal impacto é social, porque 

mudou para melhor, o bairro melhorou, está mais limpo e tem mais pessoas, tem mais 

oportunidades e tem muitos jovens na região. Além disso, alguns estudantes utilizam 

o TECNOPUC para fazer seus trabalhos e projetos. Notou-se uma melhoria de perfis 

sociais, porém um participante acredita que são poucas as pessoas que têm a 

oportunidade de conhecer o Parque. 

O impacto ambiental foi considerado o principal por cinco pessoas, porém, esse 

impacto é considerado negativo. De acordo com os participantes, a região onde agora 

encontra-se o TECNOPUC antes era um quartel e haviam muitas árvores e muito 

mato nesse local. Tudo foi derrubado para construir o Parque. Além disso, aumentou 

o trânsito com a presença do Parque, pois há mais movimento de pessoas a pé e de 

carro. Consequentemente, tem mais poluição, que também é um impacto negativo. 

Diversos participantes destacam o aumentou o fluxo de veículos e de pessoas, 

bem como a existência de mais oportunidades para os jovens, inclusive de fazer 

faculdade. Afirmam que teve impactos positivos em todos os sentidos, pois melhorou 

bastante essa região da cidade, inclusive houve melhorias no hospital da PUC. 

Inferem que a região está mais desenvolvida devido à presença do TECNOPUC. 

Assim como aos membros da sociedade do entorno do Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid, também foram feitas algumas perguntas pessoais 

aos participantes dessa pesquisa que se encontravam no entorno do TECNOPUC 

com a finalidade de identificar o perfil dos participantes. A primeira questão buscou 

conhecer o lugar de origem dos participantes e constatou-se que apenas três não 

eram gaúchos, sendo um de Campo Grande – MS, outro de Chapecó - SC e o último 

de Florianópolis - SC. 

42 respondentes (60%) são de Porto Alegre, três de Canoas, três de Alvorada, 

três de Viamão e dois de Santa Cruz do Sul, que são cidades gaúchas. Os demais 14 

participantes também são de outros municípios do Rio Grande do Sul: Cachoeirinha, 

Santa Maria, Mata, São Gabriel, Santo Ângelo, Canela, Butiá, Santana do Livramento, 

Chapada, Eldorado, Lajeado, São Sepé, Itaqui e São Francisco de Paula. 
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Além do lugar de origem dos participantes, questionou-se onde cada um deles 

vive atualmente e há quanto tempo. Do total de 69 participantes, 57 (a maioria, 83%) 

vivem em Porto Alegre num período que varia de três meses a 66 anos (em ordem 

crescente, registrou-se: 3 meses; 2 anos; 4 anos; 5 anos; 7 anos; dois participantes 

há 10 anos; 11 anos; 17 anos; dois participantes há 18 anos; três participantes há 19 

anos; três participantes há 20 anos; quatro participantes há 21 anos; 22 anos; dois 

participantes há 23 anos; 24 anos; três participantes há 25 anos; dois participantes há 

27 anos; dois participantes há 28 anos; 30 anos; 32 anos; dois participantes há 33 

anos; dois participantes há 34 anos; três participantes há 35 anos; 38 anos; três 

participantes há 42 anos; três participantes há 44 anos; 45 anos; 51 anos; 52 anos; 

53 anos; 54 anos; 57 anos; 59 anos; 65 anos; 66 anos). 

Viamão é a segunda cidade onde mais pessoas abordadas na presente 

pesquisa residem. Do total de 69 participantes, sete estão na referida cidade, durante 

um período de três meses a 35 anos (em ordem crescente, registrou-se: três meses; 

2 anos; 19 anos; 22 anos; 33 anos; 34 anos; 35 anos). Três participantes vivem na 

cidade de Alvorada (durante 20, 29 e 33 anos), outro em Eldorado há 24 anos e o 

último em Cachoeirinha há 47 anos.  

Com relação ao gênero dos participantes, 39 são do gênero masculino (56,5%) 

e 30 do gênero feminino (43,5%). A faixa etária predominante entre os respondentes 

corresponde a 28 pessoas (41% do total de 69 participantes) que têm de 20 a 30 anos 

de idade, seguida por: de 31 a 40 anos (15 pessoas/ 22% do total); de 41 a 50 anos 

(14 pessoas/ 20%); de 51 a 60 anos (sete pessoas/ 10%) e, 61 anos ou mais (cinco 

pessoas/ 7% do total). 

O grau de escolaridade que se destacou foi o Ensino Superior (31 

participantes), que corresponde a 45% do total de 69 participantes, seguido pelo 

Ensino Médio, que foi concluído por 25 pessoas (36% do total). Dez participantes 

possuem Ensino Fundamental (15% do total) e apenas três fizeram Pós-graduação 

(4% do total). 

Dentre os 69 participantes dessa pesquisa, apenas 13 (19% do total) afirmam 

ter alguma experiência com o tema em questão. Os demais 56 participantes (81%) 

não possuem experiência alguma. 
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5.7 COMPARAÇÃO ENTRE O IMPACTO CAUSADO PELO TECNOPUC E PELO 

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

 

Nessa seção é apresentada uma comparação entre o impacto causado pelo 

Tecnopuc e pelo Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid de acordo 

com a visão de três públicos distintos. As referidas informações foram coletadas por 

meio de entrevistas realizadas com as gestoras de ambos os parques, gestores de 

algumas organizações inseridas nos referidos parques e membros da sociedade do 

entorno. 

A Gestora do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid acredita 

que o principal impacto causado pelo Parque na região onde está inserido é cultural. 

A influência do Parque Científico melhora a qualidade do tecido empresarial e a sua 

localização atrai pessoal qualificado (porque são empresas de base tecnológica, que 

estão na vanguarda da inovação, têm pessoas com alta qualificação e isso gera um 

efeito trator de externalidades). 

A Gestora do Tecnopuc, por sua vez, afirma que o principal impacto é social, 

pois o foco do Tecnopuc consiste em como a cidade se desenvolve a partir da atuação 

do mesmo. O impacto social é um dos mais importantes no sentido de que é resultado 

entregue, uma vez que o objetivo do Tecnopuc é impactar a sociedade e se valem de 

todas as outras dimensões para que isso aconteça. 

O Gestor da Empresa 1 do Parque Científico de la Universidad Carlos III de 

Madrid considera que o impacto econômico é o principal, devido à geração de 

empregos, que é um impacto imediato e objetivo. O Gestor da Empresa 2 do Parque 

Científico de la Universidad Carlos III de Madrid também cita o impacto econômico 

como o principal – porque melhorou o emprego – juntamente com o social – porque 

melhorou a visibilidade, uma vez que a região agora é mais visível de outros lugares. 

Ele completa que o Parque gerou impacto econômico direto porque criou não somente 

empregos, mas as empresas necessitam de serviços, portanto dinamizou outros 

serviços ao redor do Parque (foram criados estabelecimentos comerciais como 

cafeterias, lanchonetes, meios de transporte), gerando postos de trabalho indiretos. 

Da mesma forma, o Gestor da Empresa 3 do Parque Científico de la Universidad 

Carlos III de Madrid destaca o impacto econômico como principal, pois o Parque está 

gerando empregos, riqueza, inovação e patentes. 
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No mesmo sentido, o Gestor da Empresa 1 do Tecnopuc considera o impacto 

econômico como o principal. Segundo ele, a renda média das pessoas da região foi 

elevada devido ao perfil das empresas instaladas no Tecnopuc e pelo tipo de mão-de-

obra especializada que se requer para esse tipo de trabalho. O entrevistado destaca 

que tudo isso reflete na questão econômica, pois além de abrir novos postos de 

trabalho, há pessoas que depois de saírem do Tecnopuc foram contratadas por outras 

organizações ou abriram suas próprias empresas. A Gestora da Empresa 2 do 

Tecnopuc também acredita que o principal impacto causado pelo Tecnopuc na região 

onde está inserido é econômico, porque diversas empresas foram para o Parque. Do 

mesmo modo, a Gestora da Empresa 3 do Tecnopuc entende que o principal impacto 

que o Tecnopuc tem para a cidade de Porto Alegre é econômico e cultural, pois 

movimenta a economia devido à geração de empregos. 

O impacto econômico também é considerado o principal pelos membros da 

sociedade do entorno de ambos os parques. 11 participantes dessa pesquisa que se 

localizam no entorno do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid 

afirmam que o principal impacto causado na região é o econômico, pois há mais 

empresas, novas indústrias, centros comerciais e empregos na região devido à 

presença do Parque. 

Da mesma forma, o impacto econômico é considerado o principal impacto 

causado na região por 15 membros da sociedade do entorno do Tecnopuc. O impacto 

cultural também foi destacado por outros 13 participantes, que o consideram como o 

principal impacto causado pelo Parque na região onde está inserido. 

De acordo com os dados apresentados na seção anterior, pode-se inferir que 

o principal impacto causado tanto pelo Parque Científico de la Universidad Carlos III 

de Madrid quanto pelo Tecnopuc é econômico. Esse impacto foi considerado o 

principal tanto pelos membros da sociedade do entorno quanto pelos gestores de 

todas as seis organizações inseridas nos referidos parques que participaram da 

presente pesquisa. Nesse contexto, o impacto econômico é considerado não apenas 

o principal, mas é destacado como sendo positivo para a região. 

Por outro lado, as gestoras de ambos os parques não consideram o impacto 

econômico como o principal, pois a Gestora do Parque Científico de la Universidad 

Carlos III de Madrid acredita que o principal impacto causado pelo Parque na região 

onde está inserido é cultural enquanto a Gestora do Tecnopuc afirma que o principal 

impacto é social. 
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O impacto cultural é considerado o principal pela Gestora do Parque Científico 

de la Universidad Carlos III de Madrid, porém o Gestor da Empresa 1 do mesmo 

Parque diz que não sabe até que ponto o Parque Tecnológico representa ou tem 

algum impacto cultural na sociedade de Leganés ou na região. O Gestor da Empresa 

2, por sua vez, explica que há empresas do Parque que se dedicam a traduzir 

conteúdos culturais para pessoas com deficiência. O Gestor da Empresa 3 destaca 

que a presença das indústrias e da Universidade gera muito mais formação para as 

pessoas que trabalham nessa região. 

A Gestora do Tecnopuc explica que o impacto cultural ocorre através da cultura 

do empreendedorismo e da inovação fomentada pelo Parque, como algo que pauta o 

desenvolvimento. O Gestor da Empresa 1 acredita que a presença de algumas 

empresas da área de comunicação e da cultura, bem como de empresas 

multinacionais, que trazem seu know how e uma cultura de gestão e de negócios 

reflete no Parque como um todo e reverbera para os ambientes pessoais. Por outro 

lado, a Gestora da Empresa 2 considera que não teve muito impacto, pois 

culturalmente é uma região muito forte. A Gestora da Empresa 3 afirma que o referido 

impacto ocorre mais dentro da Universidade mesmo, pela cultura do 

empreendedorismo e da inovação, mas pensando em termos de cultura que envolvam 

teatro, dança e outras ações culturais, isso não se vê muito não. 

Além disso, o impacto cultural foi mencionado por poucos membros do entorno 

do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, que justificam que esse 

impacto foi causado pelo aumento da educação nessa região. Por outro lado, 13 

pessoas do entorno do TECNOPUC consideram o impacto cultural como principal 

impacto causado pelo Parque pois o Parque agrega/ gera mais informações e 

conhecimento/ aprendizagem. 

O impacto social é considerado o principal pela Gestora do Tecnopuc, porém a 

Gestora do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid afirma que não é 

tão direto, não é evidente, mas indubitavelmente quando melhora o impacto 

econômico de uma região, acaba beneficiando o impacto social. O Gestor da Empresa 

1 do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid explica que os impactos 

sociais foram bons no geral, pois estar no Parque melhorou a percepção dos clientes 

com relação à empresa. O Gestor da Empresa 2 destaca o impacto social como um 

dos principais, porque melhorou a visibilidade da região, que agora é mais visível de 

outros lugares. No mesmo sentido, o Gestor da Empresa 3 entende que um Parque 
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Tecnológico sempre terá um selo de excelência do entorno, devido à diminuição da 

desigualdade, com uma sociedade mais justa e menos criminalidade. 

O Gestor da Empresa 1 do Tecnopuc acredita que esse ambiente traz 

empresas inovadoras e atualizadas em questões sociais, que repercute em outras 

empresas e na comunidade como um todo. A Gestora da Empresa 2 concorda que o 

impacto social melhorou, porque começou a formar um mercado de trabalho 

interessante, mas não sabe o quanto esse impacto é diluído para quem não tem um 

poder aquisitivo tão alto para estudar na PUC. Por sua vez, a Gestora da Empresa 3 

acredita o impacto social ocorre a partir dos eventos do Parque que são abertos para 

a comunidade. 

Apenas dois participantes do entorno consideram que o Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid impactou significativamente essa região. Um deles 

explica que muita gente vai a essa região buscando trabalho e assim há muitos 

estrangeiros na região do parque, enquanto o outro diz que há mais trânsito por causa 

das empresas e também mais ônibus (que antes não existiam). Consequentemente, 

a infraestrutura da região mudou, pois, mais rodovias foram construídas. 

Seis participantes do entorno do TECNOPUC afirmam que o principal impacto 

é social, porque mudou para melhor, o bairro melhorou, está mais limpo e tem mais 

pessoas, tem mais oportunidades e tem muitos jovens na região. Além disso, alguns 

estudantes utilizam o TECNOPUC para fazer seus trabalhos e projetos. 

A Gestora do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid afirma 

que há muitos impactos políticos, pois o Parque da UC3M foi promovido pela esfera 

política com uma demanda dupla: a dinamização do tecido empresarial da região e a 

transferência do conhecimento. Contrariamente, o Gestor da Empresa 1 do mesmo 

Parque considera que os impactos políticos são negativos, uma vez que os membros 

do Parque tiveram problemas com a licença de obras e com a organização e tiveram 

que constituir uma associação para ter alguma força e poder falar com as instituições 

(prefeitura e Comunidad de Madrid). O Gestor da Empresa 2 afirma que os impactos 

políticos são indiretos e que há utilização da política na melhora da região para 

defender as próprias atividades de alguns indivíduos como políticos. O Gestor da 

Empresa 3 considera que o impacto político é positivo e de alguma maneira gera 

investimentos e aproxima o mundo político do mundo do empreendimento. 

Os impactos políticos são considerados praticamente nulos pelos membros da 

sociedade do entorno do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, que 
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explicam que não sabem nada a respeito desses impactos e que talvez nem ocorram. 

Alguns participantes notaram apenas mudanças na infraestrutura da região, porque 

mais rodovias foram construídas. 

Similarmente aos membros da sociedade do entorno do Parque Científico de 

la Universidad Carlos III de Madrid, os membros da sociedade do entorno do 

TECNOPUC também não notaram impactos políticos significativos. Um participante 

acredita que quando há dinheiro envolvido e quando tem dinheiro, tem também 

interesse político, enquanto outro lamenta que o impacto político piorou porque tem 

muita politicagem e os políticos só pensam nos próprios interesses. 

A Gestora do Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid acredita 

que não há impactos ambientais devido ao tipo de empresas do Parque (que são de 

base tecnológica), bem como pela Normativa Europeia (do ponto de vista do meio 

ambiente e sustentabilidade), mas há consciência social sobre o meio ambiente e 

muitas empresas do Parque tem placas solares instaladas em seus telhados. O Gestor 

da Empresa 1 do referido Parque destaca que necessita de uma grande melhoria, 

mas isso significa que teriam custos e, muitas vezes, os custos impedem que a 

melhoria ambiental aconteça. O Gestor da Empresa 2 destaca que, como trata-se de 

um Parque Tecnológico, não tem indústria pesada e não deveria ter impactos 

ambientais. Conclui que é muito difícil que um impacto ambiental seja positivo, em 

qualquer atividade humana e o considera negativo porque o Parque gera mais 

movimento de pessoas e com isso gera-se urbanização e edificação. Por outro lado, 

o Gestor da Empresa 3 explica que as emissões de carbono do Parque são 

controladas e espera-se que todo o Parque tenha controle sobre suas emissões (dos 

edifícios e dos veículos). 

A Gestora do Tecnopuc explica que institucionalmente o Tecnopuc tem 

políticas de gestão de resíduos, é tudo certificado, rastreado, cumprindo a legislação 

e que o Tecnopuc tem como premissa básica que toda a sua atividade é não poluente, 

mas o impacto ambiental não é escopo de forma isolada. O Gestor da Empresa 1 

afirma que não saberia identificar se houve algum impacto ambiental direto. Ele 

explica que algumas empresas do Parque trabalham com questões de geração de 

energia solar, mas destaca que o principal impacto consiste no fato de estarem 

trabalhando dentro de uma indústria criativa, cujos níveis de emissão de carbono são 

bem mais baixos que em uma indústria de outro setor ou que uma empresa de 

comércio. Explica, ainda, que em todo o Parque, bem como em toda a PUC, há pontos 
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de coleta seletiva de resíduos e existem pontos de coleta de resíduos tecnológicos e 

de peças de hardware. A Gestora da Empresa 2 considera que, com relação ao 

impacto ambiental, não houve nada. O que mudou, segundo ela, é que foi melhor 

utilizada a área onde está o Parque e recentemente a PUC começou a incentivar a 

coleta seletiva. Porém, não há nenhum plano de recuperação, por exemplo, para um 

arroio/ riacho que passa na frente da Instituição e está “podre”. Existe apenas uma 

revitalização de alguns lugares próximos, o que a participante chama de “maquiar” o 

problema, sem preocupar-se, de fato, com o meio ambiente. Considera que o impacto 

ambiental, nesse caso, é negativo, usado muito mais para marketing do que para 

realmente resolver o problema. A Gestora da Empresa 3 afirma que, recentemente, 

começaram a fazer alguns experimentos no sentido de conscientizar mais os 

colaboradores em relação às questões ambientais. O Parque tem uma preocupação 

geral com a coleta seletiva do lixo, com mensagens que incentivam a não prejudicar 

o meio ambiente, a economizar água, economizar luz, dentre outras questões. Isso se 

vê no Parque como um todo, mas a entrevistada não tem conhecimento de nenhuma 

ação fora do Parque e declara que, se houver, os membros da empresa em questão 

não ficaram sabendo. 

Da mesma forma que o impacto político, o impacto ambiental também foi 

considerado praticamente nulo pelos membros da sociedade do entorno do Parque 

Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. Um entrevistado considera que os 

ecologistas não querem que mude nada, mas é necessário mudar para haver 

expansão da ciência. 

Cinco membros da sociedade do entorno do TECNOPUC consideram o 

impacto ambiental causado pelo Parque como negativo, pois a região onde encontra-

se o TECNOPUC era um quartel e haviam muitas árvores e muito mato nesse local. 

Tudo foi derrubado para construir o Parque. Além disso, aumentou o trânsito com a 

presença do Parque, pois há mais movimento de pessoas a pé e de carro. 

Consequentemente, tem mais poluição, que também é um impacto negativo. 

5. 8 VALIDAÇÃO DO FRAMEWORK 

Para o Framework proposto foram obtidas as seguintes respostas para 

impactos econômicos: 
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Tabela 1 – Dados do Framework para impactos econômicos 
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Faturamento das empresas residentes 50 0 20 10 30 20 30 30 

Número de empresas associadas 50 -20 20 40 50 30 50 40 

Número de empresas pré-incubadas 50 0 20 50 10 0 0 40 

Número de empresas incubadas virtuais 0 0 20 0 0 0 0 0 

Número de empresas incubadas 50 0 40 40 40 10 30 40 

Faturamento das empresas incubadas 50 0 30 10 20 0 -10 30 

Receita das incubadoras 50 0 20 10 30 0 -10 30 

Fontes de receitas 45 30 30 10 30 40 40 30 

Geração de empregos 45 20 10 30 40 40 50 40 

Preço do aluguel 0 20 10 10 30 30 40 0 

PIB 0 30 10 10 20 30 0 0 

Geração de novos setores econômicos 0 30 20 20 30 20 0 30 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 
 

Pela escala adotada o valor “0” corresponde a uma posição completamente 

indiferente. Assim, os fatores que obtiveram duas ou mais avaliações zero foram 

excluídos. Portanto, para o caso dos impactos econômicos tem-se: 
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Tabela 2 – Fatores do Framework para impactos econômicos 
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Faturamento das empresas residentes 50 0 20 10 30 20 30 30 

Número de empresas associadas 50 -20 20 40 50 30 50 40 

Número de empresas incubadas 50 0 40 40 40 10 30 40 

Fontes de receitas 45 30 30 10 30 40 40 30 

Geração de empregos 45 20 10 30 40 40 50 40 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

Para o Framework proposto foram obtidas as seguintes respostas para 

impactos sociais: 

Tabela 3 – Dados do Framework para impactos sociais 
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Diminuição da criminalidade 0 0 0 0 10 20 40 0 

Crescimento do número de residentes 0 20 10 10 20 10 50 10 

Número de colaboradores nas empresas residentes 45 20 20 20 30 30 50 30 

Formação dos colaboradores das empresas residentes 0 20 40 10 40 40 0 30 

Formação dos colaboradores na gestão do Parque 45 30 20 0 40 30 0 20 

Número de colaboradores nas empresas incubadas 10 20 20 20 30 20 50 30 

Infraestrutura básica implementada 0 30 -50 30 40 40 50 40 

Valorização imobiliária 0 -30 0 20 30 30 10 0 

Investimentos para a região 20 -50 -50 10 30 20 0 0 

Abertura de novas empresas na região 20 -20 20 20 40 20 50 0 

Quantidade de visitantes 30 -20 10 20 40 30 40 50 

Número de patentes 40 0 20 30 30 0 0 30 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 
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A fim de analisar os impactos sociais dos parques, foram excluídos os fatores 

que tiveram duas ou mais avaliações completamente indiferentes (valor “0”), conforme 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Fatores do Framework para impactos sociais 
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Crescimento do número de residentes 0 20 10 10 20 10 50 10 

Número de colaboradores nas empresas residentes 45 20 20 20 30 30 50 30 

Número de colaboradores nas empresas incubadas 10 20 20 20 30 20 50 30 

Infraestrutura básica implementada 0 30 -50 30 40 40 50 40 

Abertura de novas empresas na região 20 -20 20 20 40 20 50 0 

Quantidade de visitantes 30 -20 10 20 40 30 40 50 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Para o Framework proposto foram obtidas as seguintes respostas para 

impactos culturais: 
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Tabela 5 – Dados do Framework para impactos culturais 
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Valorização de elementos e profissionais 
ligados à cultura local 30 20 20 10 20 30 0 20 
Promoção da cultura sob suas diferentes 
formas 0 20 20 20 30 30 0 20 
Promoção da educação nos mais diversos 
níveis 20 30 30 20 50 40 30 50 
Promoção do desenvolvimento humano e 
local 50 20 30 20 40 30 0 40 

Inovação 50 30 30 40 50 40 50 50 
Inserção de empresas internacionais no 
Parque 20 20 10 0 40 30 50 30 
Transferência de conhecimento entre a 
universidade e as empresas 50 40 10 30 40 30 10 30 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 
 

Para o Framework proposto foram obtidas as seguintes respostas no quesito 

impactos culturais, excluindo-se o fator “Promoção da cultura sob suas diferentes 

formas” por ter duas avaliações completamente indiferentes: 
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Tabela 6 – Fatores do Framework para impactos culturais 
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Valorização de elementos e profissionais 
ligados à cultura local 30 20 20 10 20 30 0 20 
Promoção da educação nos mais diversos 
níveis 20 30 30 20 50 40 30 50 
Promoção do desenvolvimento humano e 
local 50 20 30 20 40 30 0 40 

Inovação 50 30 30 40 50 40 50 50 
Inserção de empresas internacionais no 
Parque 20 20 10 0 40 30 50 30 
Transferência de conhecimento entre a 
universidade e as empresas 50 40 10 30 40 30 10 30 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 
 

Para o Framework proposto foram obtidas as seguintes respostas para 

impactos ambientais: 

 

Tabela 7 – Dados do Framework para impactos ambientais 
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Proteção, respeito e educação ambientais 50 -20 0 30 40 10 20 10 
Redução da geração de resíduos e de 
poluição 40 -10 30 40 50 20 20 10 
Apoio às pesquisas científicas de 
tecnologias ecológicas 50 0 10 40 40 0 0 30 

Promoção do desenvolvimento sustentável 50 0 10 50 40 10 0 20 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 
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Após análise foram removidos os fatores com duas ou mais respostas 

completamente indiferentes na dimensão impactos ambientais: 

 

Tabela 8 – Fatores do Framework para impactos ambientais 
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Proteção, respeito e educação ambientais 50 -20 0 30 40 10 20 10 
Redução da geração de resíduos e de 
poluição 40 -10 30 40 50 20 20 10 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Para o Framework proposto foram obtidas as seguintes respostas para 

impactos políticos: 

 

Tabela 9 – Dados do Framework para impactos políticos 
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Capacitação profissional 50 20 30 20 50 40 20 50 

Competitividade local 50 20 30 30 50 20 50 30 

Promoção do planejamento urbano 30 -40 0 40 40 10 20 0 

Distribuição equilibrada do poder no território 30 -30 0 0 40 0 0 0 

Distribuição equilibrada de recursos 30 -20 0 20 40 10 0 20 
Promoção da participação popular nas tomadas 
de decisões 0 0 0 0 40 

-
10 0 0 

Incentivos concedidos pelo governo 40 -20 0 40 40 20 0 20 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 
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Quando avaliadas as respostas do Framework proposto para impactos políticos 

foram removidos os fatores com duas ou mais respostas completamente indiferentes 

(valor “0”): 

 

Tabela 10 – Fatores do Framework para impactos políticos 
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Capacitação profissional 50 20 30 20 50 40 20 50 

Competitividade local 50 20 30 30 50 20 50 30 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

5. 9 ANÁLISE DA VALIDAÇÃO DO FRAMEWORK 

 

Pela escala adotada no Framework o valor “0” corresponde à uma posição 

completamente indiferente. Portanto, os impactos foram avaliados separadamente e 

todos que tiveram duas ou mais respostas zero foram excluídos. As médias podem 

ser entendidas como a importância do fator para o impacto econômico (conforme 

Tabela 11). 

  



131 
 

Tabela 11 – Médias referentes ao impacto econômico 
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Faturamento das empresas residentes 50 0 20 10 20,0 30 20 30 30 27,5 

Número de empresas associadas 50 -20 20 40 22,5 50 30 50 40 42,5 

Número de empresas incubadas 50 0 40 40 32,5 40 10 30 40 30,0 

Fontes de receitas 45 30 30 10 28,75 30 40 40 30 35,0 

Geração de empregos 45 20 10 30 26,25 40 40 50 40 42,5 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

A posição dos fatores classificados da menor para a maior tem-se: 

 

Tabela 12 – fatores do impacto econômico 

Fatores C
a
rl

o
s

 I
II
 d

e
 M

a
d

ri
d

 

T
E

C
N

O
P

U
C

 

Faturamento das empresas residentes 5 5 

Número de empresas associadas 4 1,5 

Número de empresas incubadas 1 4 

Fontes de receitas 2 3 

Geração de empregos 3 1,5 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Número de empresas associadas e geração de empregos são os fatores que 

para o TECNOPUC resultam em maior impacto econômico (como ocorreu um valor 

igual para as duas médias, optou-se por atribuir classificação (1 + 2)/2). O número de 

empresas incubadas para o Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid 

foi o fator que causou maior impacto econômico, enquanto para o TECNOPUC foram 
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o número de empresas associadas e a geração de empregos empatados no primeiro 

lugar do ranking. 

 

Figura 15 – Fatores que resultam em maior impacto econômico 

 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Para verificar se há diferença entre as duas visões realizou-se um teste t para 

diferença de médias, avaliando o impacto econômico tem-se: 

 

Tabela 13 – Médias do impacto econômico 

Médias 

Valor t 
Graus de 
Liberdade p-value 

IC 95% para a 
diferença de 

médias PUC Carlos III 

35,50 26,00 -2,492 8 0,037 -18,29 -0,70 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Pode-se concluir que os fatores avaliados no impacto econômico foram 

significativos (p=0,037). 

Por sua vez, as médias referentes às respostas do impacto social são 

explicitadas a seguir: 
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Tabela 14 – Médias referentes ao impacto social 
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Crescimento do número de residentes 0 20 10 10 10 20 10 50 10 22,5 

Número de colaboradores nas 
empresas residentes 45 20 20 20 

26,25 
30 30 50 30 

35 

Número de colaboradores nas 
empresas incubadas 10 20 20 20 

17,5 
30 20 50 30 

32,5 

Infraestrutura básica implementada 0 30 -50 30 2,5 40 40 50 40 42,5 

Abertura de novas empresas na 
região 20 -20 20 20 

10 
40 20 50 0 

27,5 

Quantidade de visitantes 30 -20 10 20 10 40 30 40 50 40 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Posição dos fatores do impacto social: 

 

Tabela 15 – Fatores do impacto social 
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Crescimento do número de residentes 3,3 6 
Número de colaboradores nas empresas 
residentes 1 3 
Número de colaboradores nas empresas 
incubadas 2 4 

Infraestrutura básica implementada 6 1 

Abertura de novas empresas na região 3,3 5 

Quantidade de visitantes 3,3 2 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 
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Para impacto social causado pelo Parque Científico de la Universidad Carlos III 

de Madrid, o número de colaboradores nas empresas residentes ocupou a primeira 

posição enquanto no TECNOPUC a infraestrutura básica implementada foi o que 

liderou. 

 

Figura 16 – Fatores que resultam em maior impacto social 

 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Para verificar se há diferença entre as duas visões realizou-se um teste t para 

diferença de médias, avaliando-se o impacto social tem-se: 

 

Tabela 16 – Médias do impacto social 

Médias 

Valor t 
Graus de 
Liberdade p-value 

IC 95% para a 
diferença de 

médias PUC Carlos III 

33,33 12,70 -4,552 10 0,001 -30,72 -10,52 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Pode-se concluir que os fatores avaliados no impacto social foram significativos 

(p=0,001). 

O próximo impacto analisado foi o cultural. As médias referentes às respostas 

do impacto cultural são explicitadas a seguir: 

 



135 
 

Tabela 17 – Médias referentes ao impacto cultural 
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Valorização de elementos e profissionais 
ligados à cultura local 

30 20 20 10 20 20 30 0 20 17,5 

Promoção da educação nos mais diversos 
níveis 

20 30 30 20 25 50 40 30 50 42,5 

Promoção do desenvolvimento humano e local 50 20 30 20 30 40 30 0 40 27,5 

Inovação 50 30 30 40 37,5 50 40 50 50 47,5 

Inserção de empresas internacionais no Parque 20 20 10 0 12,5 40 30 50 30 37,5 

Transferência de conhecimento entre a 
universidade e as empresas 

50 40 10 30 32,5 40 30 10 30 27,5 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Posição dos fatores de impacto cultural: 

 

Tabela 18 – Fatores do impacto cultural 
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Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local 6 6 

Promoção da educação nos mais diversos níveis 1,5 2 

Promoção do desenvolvimento humano e local 3,3 4,5 

Inovação 1,5 1 

Inserção de empresas internacionais no Parque 3,3 3 
   

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

3,3 4,5 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 
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Com relação ao impacto cultural avaliado no Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid, a promoção da educação nos mais diversos níveis 

e a inovação ocuparam a primeira posição e no TECNOPUC somente inovação. 

 

Figura 17 – Fatores que resultam em maior impacto cultural 

 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Para verificar se há diferença entre as duas visões realizou-se um teste t para 

diferença de médias, avaliando o impacto cultural tem-se: 

 

Tabela 19 – Médias do impacto cultural 

Médias 

Valor t 
Graus de 
Liberdade p-value 

IC 95% para a 
diferença de 

médias PUC Carlos III 

32,50 26,25 -1,145 11 0,277 -18,26 5,76 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Com base nos dados apresentados, pode-se concluir que os fatores avaliados 

no impacto cultural não foram significativos (p=0,277). 

Na sequência, trata-se do impacto ambiental. As médias referentes às 

respostas a respeito do impacto ambiental são explicitadas a seguir: 

 



137 
 

Tabela 20 – Médias referentes ao impacto ambiental 
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Proteção, respeito e educação ambientais 50 -20 0 30 15 40 10 20 10 20 

Redução da geração de resíduos e de 
poluição 

40 -10 30 40 25 50 20 20 10 25 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Posição dos fatores do impacto ambiental: 

 

Tabela 21 – Fatores do impacto ambiental 

Fatores C
a
rl

o
s

 I
II
 d

e
 M

a
d

ri
d

 

T
E

C
N

O
P

U
C

 

Proteção, respeito e educação ambientais 2 2 
Redução da geração de resíduos e de 
poluição 1 1 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

No impacto ambiental os fatores avaliados tiveram o mesmo posicionamento 

entre os parques sendo a redução da geração de resíduos e de poluição em primeiro 

lugar e proteção, respeito e educação ambiental em segundo lugar. 
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Figura 18 – Fatores que resultam em maior impacto ambiental 

 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

O baixo número de respostas impede a realização do teste t para o impacto 

ambiental. 

Nesse momento analisa-se o impacto político. As médias dos respondentes dos 

parques no quesito impacto político está apresentada a seguir: 

 

Tabela 22 – Médias referentes ao impacto político 

Fatores G
e
s
to

ra
 C

a
rl

o
s

 I
II
 d

e
 M

a
d

ri
d

 

E
m

p
re

s
a
 1

 -
 C

a
rl

o
s
 I
II

 d
e
 M

a
d

ri
d

 

E
m

p
re

s
a
 2

 -
 C

a
rl

o
s
 I
II

 d
e
 M

a
d

ri
d

 

E
m

p
re

s
a
 3

 -
 C

a
rl

o
s
 I
II

 d
e
 M

a
d

ri
d

 

M
é
d

ia
 C

a
rl

o
s
 I
II
 d

e
 M

a
d

ri
d

 

G
e
s
to

r 
T

E
C

N
O

P
U

C
 

E
m

p
re

s
a
 1

 -
 T

E
C

N
O

P
U

C
 

E
m

p
re

s
a
 2

 -
 T

E
C

N
O

P
U

C
 

E
m

p
re

s
a
 3

 -
 T

E
C

N
O

P
U

C
 

M
é
d

ia
 T

E
C

N
O

P
U

C
 

Capacitação profissional 50 20 30 20 30 50 40 20 50 40 

Competitividade local 50 20 30 30 32,5 50 20 50 30 37,5 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Posição dos fatores dos impactos políticos: 

 

#2

#1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2

P
o
si

çã
o
 d

o
 F

at
o
r

Fator

Impacto Ambiental

Carlos III de Madrid

TECNOPUC



139 
 

Tabela 23 – Fatores do impacto político 
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Capacitação profissional 2 1 

Competitividade local 1 2 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Referente à posição dos fatores nos impactos políticos o Parque Científico de 

la Universidad Carlos III de Madrid considerou competitividade local em primeiro lugar 

enquanto o TECNOPUC considerou a capacitação profissional. 

 

Figura 19 – Fatores que resultam em maior impacto político 

 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Da mesma forma que ocorreu com o impacto ambiental, o baixo número de 

respostas impede a realização do teste t para o impacto político. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo dessa pesquisa foi: “Desenvolver um framework de avaliação de 

impactos provocados pela implantação de um Parque Científico e Tecnológico”. Para 

atendê-lo foi realizada uma análise comparativa entre dois Parques: Parque Científico 

e Tecnológico Tecnopuc, localizado no Brasil e Parque Científico de la Universidad 

Carlos III de Madrid, localizado na Espanha. 

Os dados foram coletados e, após sua análise, obteve-se resultados que 

mostram como os Parques Científicos e Tecnológicos impactam na região onde estão 

inseridos. A comparação entre os parques possibilitou identificar características, 

similaridades e diferenças entre os impactos provocados pelos referidos parques, bem 

como pontos de discordância e concordância entre o posicionamento dos 

participantes desse estudo a respeito do tema em questão. 

De acordo com as entrevistas, não há diferenças expressivas entre a 

percepção dos participantes acerca dos impactos causados pelos parques. O impacto 

econômico foi considerado o principal tanto pela maioria dos membros da sociedade 

do entorno quanto pelos gestores de todas as seis organizações inseridas nos 

parques que participaram da presente pesquisa. O impacto econômico é considerado 

não apenas o principal, mas é destacado como sendo positivo para a região. 
O primeiro objetivo específico proposto na presente pesquisa foi “identificar as 

dimensões de impacto causado por Parques Científicos e Tecnológicos e seus 

componentes (indicadores, variáveis)”. O referido objetivo foi alcançado com base em 

autores como Cunha e Cunha (2005), que citam as seguintes dimensões de impacto: 

econômicas, culturais, sociais, ambientais e políticas.  Na seção “3 Avaliação de 

impacto” são apresentados os indicadores e variáveis identificados na literatura. 

O objetivo específico “estabelecer variáveis de aferição para cada dimensão de 

impacto” foi alcançado a partir da compilação dos indicadores e variáveis 

estabelecidos por autores como Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos 

(2014), Fernandes (2014), Brasil (2015) e Lecumberri (2017), que serviram de base 

para a elaboração do Framework de avaliação de impactos provocados pela 

implantação de um Parque Científico e Tecnológico, disponível no Quadro 6. 

Da mesma forma, os objetivos específicos “elaborar um conjunto de 

indicadores com base nas dimensões propugnadas” e “analisar os modelos de 
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avaliação de impacto disponíveis” foram alcançados por intermédio da compilação dos 

indicadores e variáveis estabelecidos pelos autores citados no parágrafo anterior, bem 

como na seção “3 Avaliação de impacto" e apresentados no Quadro 6. 

Finalmente, o objetivo específico “validar o Framework em duas regiões 

distintas para analisar comparativamente se há diferenças significativas entre elas” foi 

alcançado com a aplicação do Framework nos Parques: Tecnopuc e Parque Científico 

de la Universidad Carlos III de Madrid, bem como com a realização do teste t de 

Student utilizando os dados coletados nos referidos parques. 

O número de empresas incubadas para o Parque Científico de la Universidad 

Carlos III de Madrid foi o fator que causou maior impacto econômico, enquanto para 

o TECNOPUC foram o número de empresas associadas e a geração de empregos. 

Com a realização do teste t de Student pode-se concluir que os fatores avaliados no 

impacto econômico foram significativos (p=0,037). 

Para impacto social causado pelo Parque Científico de la Universidad Carlos III 

de Madrid o número de colaboradores nas empresas residentes ocupou a primeira 

posição enquanto no TECNOPUC a infraestrutura básica implementada foi o que 

liderou. Pode-se concluir que os fatores avaliados no impacto social foram 

significativos (p=0,001). 

Com relação ao impacto cultural avaliado no Parque Científico de la 

Universidad Carlos III de Madrid, a promoção da educação nos mais diversos níveis 

e a inovação ocuparam a primeira posição e no TECNOPUC somente inovação. Com 

base nos dados apresentados e com a realização do teste t de Student é possível 

inferir que os fatores avaliados no impacto cultural não foram significativos (p=0,277). 

O baixo número de respostas impede a realização do teste t para os impactos 

ambientais e políticos. No impacto ambiental os fatores avaliados tiveram o mesmo 

posicionamento entre os parques sendo a redução da geração de resíduos e de 

poluição em primeiro lugar e proteção, respeito e educação ambiental em segundo 

lugar. Referente à posição dos fatores nos impactos políticos o Parque Científico de 

la Universidad Carlos III de Madrid considerou competitividade local em primeiro lugar 

enquanto o TECNOPUC considerou a capacitação profissional. 

Resumidamente, o teste t de Student aponta que não há diferença 

estatisticamente significativa entre os resultados dos referidos parques para os 

impactos causados por eles na dimensão cultural. Por outro lado, o teste aponta que 
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há diferença estatisticamente significativa nos impactos econômicos e sociais 

causados pelos parques em questão nas regiões onde estão inseridos. 

O Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid e o Tecnopuc não 

causam impactos culturais significativos nas cidades de Madrid e Porto Alegre-RS 

principalmente, porque as referidas cidades têm sua própria cultura muito forte e 

definida. Geralmente, os imigrantes que se adaptam à cultura dessas regiões, e não 

o contrário. 

Por outro lado, há diferenças estatisticamente significativas entre os resultados 

dos referidos parques para os impactos econômicos e sociais causados por eles nas 

regiões onde estão inseridos. Provavelmente, os impactos econômicos e sociais são 

significativos porque devido à presença desses parques científicos e tecnológicos nas 

referidas cidades, diversas empresas intalaram-se na região, aumentando o número 

de empregos, gerando renda, infraestrutura física e qualidade de vida. 

De acordo com as informações apresentadas, conclui-se que os resultados 

desse estudo são relevantes para diversos setores da sociedade. O governo, por 

exemplo, pode entender a melhoria que a presença de um parque pode trazer para 

seu entorno e identificar a necessidade de oferecer-lhe aporte financeiro; as empresas 

podem criar empregos, melhorando a renda e qualidade de vida da população; a 

academia, por sua vez, pode receber informações acerca da demanda de ciências 

básicas e gerá-las, além de oferecer o capital intelectual. 
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6.1 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Como sugestões para estudos futuros, considera-se relevante desenvolver 

projetos a fim de explorar e ampliar as formas como um parque científico e tecnológico 

pode ter impactos ambientais no seu entorno. Destaca-se o impacto ambiental não 

apenas por ser o menos citado pelos participantes da presente pesquisa ou 

considerado negativo, mas porque a sustentabilidade ambiental é uma questão 

emergente, tema de diversas campanhas atuais, como a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2019). Uma 

alternativa seria criar parcerias com as organizações públicas a fim de facilitar o 

acesso das organizações dos parques científicos e tecnológicos a rios, florestas, lixo 

reciclável, entre outros. 

Podem ser desenvolvidas, ainda, outras pesquisas no Parque Científico e 

Tecnológico Tecnopuc e no Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Considera-se que seria interessante realizar estudos longitudinais, uma vez que 

permitem analisar a amostra ao longo de um período de tempo (HOCHMAN et al. 

2005). Assim, seria possível comparar os resultados da presente pesquisa com 

resultados gerados pelos parques daqui a alguns anos (cinco ou dez anos, por 

exemplo), verificando se houve ou não evolução e alteração dos impactos no período 

analisado.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DADOS: FRAMEWORK DE 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS PROVOCADOS PELA IMPLANTAÇÃO DE UM 

PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

 

Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

Impactos 
Econômicos 

Faturamento das empresas residentes  

Número de empresas associadas  

Número de empresas pré-incubadas  

Número de empresas incubadas virtuais  

Número de empresas incubadas  

Faturamento das empresas incubadas  

Receita das incubadoras  

Fontes de receitas  

Geração de empregos  

Preço do aluguel  

PIB  

Geração de novos setores econômicos  

Impactos 
sociais 

Diminuição da criminalidade  

Crescimento do número de residentes  

Número de colaboradores nas empresas residentes  

Formação dos colaboradores das empresas residentes  

Formação dos colaboradores na gestão do Parque  

Número de colaboradores nas empresas incubadas  

Infraestrutura básica implementada  

Valorização imobiliária  

Investimentos para a região  

Abertura de novas empresas na região  

Quantidade de visitantes  

Número de patentes  

Impactos 
culturais 

Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local  

Promoção da cultura sob suas diferentes formas  

Promoção da educação nos mais diversos níveis  

Promoção do desenvolvimento humano e local  

Inovação  

Inserção de empresas internacionais no Parque  

Transferência de conhecimento entre a universidade e as 
empresas 

 

Impactos Proteção, respeito e educação ambientais 
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Dimensões Variáveis 
Valor do impacto 

(-50 até +50) 

ambientais 
Redução da geração de resíduos e de poluição 

 

Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 
 

Promoção do desenvolvimento sustentável 
 

Impactos 
politicos 

Capacitação profissional  

Competitividade local  

Promoção do planejamento urbano  

Distribuição equilibrada do poder no território  

Distribuição equilibrada de recursos  

Promoção da participação popular nas tomadas de decisões  

Incentivos concedidos pelo governo  

Fonte: Adaptado de Arcoverde (2007), Branski (2013), Vasconcelos (2014), Fernandes (2014), Brasil 
(2015) e Lecumberri (2017). 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DADOS: ROTEIRO DE 

ENTREVISTA 

 

1. Você sabe se existe (ou não) algum Parque Tecnológico nessa região? 

2. Na sua opinião, qual é o principal impacto causado pelo Parque Tecnológico na 
região onde está inserido? 

3. Você considera que houve impacto(s) cultural(is) causado(s) pelo Parque 
Tecnológico na região onde está inserido? Qual(is)? E esse(s) impacto(s) 
foi(ram) positivo(s) ou negativo(s)? 

4. Você considera que houve impacto(s) social(is) causado(s) pelo Parque 
Tecnológico na região onde está inserido? Qual(is)? E esse(s) impacto(s) 
foi(ram) positivo(s) ou negativo(s)? 

5. Você considera que houve impacto(s) ambiental(is) causado(s) pelo Parque 
Tecnológico na região onde está inserido? Qual(is)? E esse(s) impacto(s) 
foi(ram) positivo(s) ou negativo(s)? 

6. Você considera que houve impacto(s) político(s) causado(s) pelo Parque 
Tecnológico na região onde está inserido? Qual(is)? E esse(s) impacto(s) 
foi(ram) positivo(s) ou negativo(s)? 

7. Você considera que houve impacto(s) econômico(s) causado(s) pelo Parque 
Tecnológico na região onde está inserido? Qual(is)? E esse(s) impacto(s) 
foi(ram) positivo(s) ou negativo(s)? 

8. Gostaria de acrescentar mais alguma informação, crítica, sugestão ou exemplo? 

9. Qual é o seu lugar de origem? 

10. Onde vive e há quanto tempo? 

11.  Qual seu gênero? 

12.  Qual sua faixa etária? 

13.  Qual seu grau de escolaridade? 

14.  Possui alguma experiência com o tema “parques tecnológicos”? 
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