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RESUMO 

 

MELO, Rita de Cássia Nonato. Parques tecnológicos do estado de São Paulo: incentivo 
ao desenvolvimento da inovação. 252f. Tese (Doutorado em Geografia Humana). 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014 
 

A criação de parques tecnológicos tem sido bastante acionada para incentivar o 

processo inovador no Brasil. Verifica-se um grande aumento no número de iniciativas 

de parques tecnológicos, fato que reflete as políticas de incentivo específico aos 

parques e a importância que a inovação possui como parte do processo de 

desenvolvimento econômico. Considerados como ambientes propícios às atividades 

das empresas inovadoras, os parques tecnológicos tem como objetivo reunir 

elementos específicos que gerem uma sinergia capaz de formar redes de cooperação 

para a inovação. As relações entre empresas, universidades e centros de pesquisa 

recebem, portanto, importância destacada uma vez que podem engendrar inovações e 

transferência de tecnologia. Desta forma, os parques tecnológicos podem constituir 

meios inovadores que, de acordo com Aydalot (1986), correspondem as condições 

externas à empresa que impulsionam a adoção da inovação e que podem 

desempenhar um papel determinante no processo de incubação de inovações. No 

Brasil, o estado de São Paulo constitui o ente federativo com o maior número de 

iniciativas de parques tecnológicos e também é o único a possuir uma política 

específica para o seu fomento, o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTec. 

Partindo da análise dos parques tecnológicos do estado de São Paulo em operação e 

com credenciamento definitivo no SPTec, esta tese busca compreender a forma de 

atuação dos parques no fomento da inovação, como estruturas de apoio e como 

estruturas capazes de suscitar inovação, podendo compor meios inovadores. 

Palavras-chave: Parque Tecnológico; Inovação; Meio Inovador 

  



 
 

ABSTRACT 

 

MELO, Rita de Cássia Nonato. Science parks in the state of São Paulo: fostering the 
development of innovation. 252f. Tese (Doutorado em Geografia Humana). Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014 
 

The creation of science parks has been quite adopted to encourage the innovative 

process in Brazil. There is a large increase in the number of science parks initiatives, a 

fact that reflects the specific incentive policies to parks and the importance that 

innovation has as part of the economic development process. Considered 

environments capable of developing innovative activities in companies, science parks 

aim to bring together specific elements that create a synergy able to forming 

collaborative networks for innovation. Relations between companies, universities and 

research centers receive so prominent importance since they can engender innovation 

and technology transfer. Thus, science parks can provide innovative environments that, 

according to Aydalot (1986), correspond to the external conditions that drive 

enterprise adoption of innovation and that can play a decisive role in the incubation of 

innovation process. In Brazil, the state of São Paulo is the federal entity with the 

largest number of initiatives science parks and is also the only one to have a specific 

policy for promoting them, the Paulista System Technology Parks - SPTec. Based on the 

analysis of science parks in the state of São Paulo in operation and final accreditation 

in SPTec, this thesis seeks to understand the modus operandi of the parks in fostering 

innovation as support structures as structures capable of giving rise to innovation. In 

this movement, science parks can compose innovative environments.  

Keywords: Science Park; Innovation; Innovative Environment. 
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 A inovação constitui tema central nos debates sobre desenvolvimento econômico. 

Em muitos países, assim como no Brasil, verificam-se cada vez mais esforços de fomento à 

inovação. Esta busca pela inovação é justificada como necessária pelos países que a 

almejam, pois garantiria uma economia mais competitiva, maior inserção internacional e 

menor vulnerabilidade às crises. Desta forma, inovar tornou-se indispensável, e a procura 

por novas formas que garantam a inovação, um imperativo. 

 Os parques tecnológicos surgem como uma opção para impulsionar a inovação 

tecnológica no Brasil durante a década de 1980. A partir de programas do governo federal, 

iniciou-se o planejamento e instalação de estruturas que buscassem integrar empresas e 

universidades, formando um elo capaz de gerar transferência de tecnologia e inovação. Os 

parques tecnológicos foram idealizados com este objetivo e vislumbravam alcançar, mesmo 

que parcialmente, resultados como os observados no Vale no Silício, nos Estados Unidos. 

 Castells (2000) aponta o Vale do Silício como sendo o ambiente mais notável de 

nascimento das raízes sociais da chamada Revolução da Tecnologia da Informação. Tal 

revolução, iniciada nos anos 1970 e baseada no uso e reprodução de tecnologias tais como 

telecomunicações, microeletrônica e computação, baliza o surgimento de novos fatores de 

localização que interessam às atividades das indústrias: concentração de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, empresas tecnológicas e mão de obra qualificada.  

 Milton Santos (1999, p. 187) reconhece que neste momento da revolução 

informacional inicia-se um novo período, manifestado pela emergência do meio técnico-

científico-informacional. Este período marca a união entre ciência e técnica que, juntos com 

a informação, estão na própria base de produção. Seus objetos mais relevantes “são 

elaborados a partir dos mandamentos da ciência e se servem de uma técnica informacional 

da qual lhes vem o alto coeficiente de intencionalidade com que servem às diversas 

modalidades e às diversas etapas de produção”. 

 O conhecimento torna-se a principal força de produção da sociedade e a própria 

sociedade passa a ser denominada sociedade do conhecimento. Como bem expõe Lencioni 

(2014, p. 1), apesar de o conhecimento estar implícito ao desenvolvimento da humanidade, 

atualmente “o conhecimento assume o sentido de ser produzido e consumido como 

INTRODUÇÃO
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mercadoria. (...) O conhecimento como ‘coisa da produção’, é indispensável à compreensão 

de qualquer atividade econômica nos dias atuais”. 

A inovação encontra-se na essência dessa sociedade e economia baseada no 

conhecimento, e as políticas de inovação que, segundo o Manual de Oslo, elaborado pela 

OCDE (2005), surgiram apenas recentemente como uma forma de aprimorar as políticas de 

ciência e tecnologia, passaram a ser incluídas nas agendas políticas da maioria dos países 

desenvolvidos. 

Estas características do atual período histórico dão destaque e importância às 

atividades almejadas com a constituição de parques tecnológicos. Mesmo com a existência 

de diversas formas que emergiram com a tentativa de reproduzir ambientes similares ao 

Vale do Silício, há um princípio que move tal diversidade, incluindo também o conceito de 

parque tecnológico: a geração de inovação. Busca-se aproximar elementos que promovam o 

processo inovador, e os parques, ao abrigar empresas inovadoras e realizar parcerias com 

universidades, busca facilitar as interações universidade-empresa, fomentando a geração de 

redes de cooperação para a inovação. 

 Com tais princípios e atendo-se às necessidades do presente período histórico, a 

constituição de parques tecnológicos no Brasil tem sido bastante evocada. Desde o início do 

século XXI verifica-se um grande aumento no número de iniciativas de parques tecnológicos: 

nos anos 2000 havia 10 iniciativas de parques tecnológicos; entre 2000 e 2005 mais 15 

parques são apresentados; entre 2006 e 2008 acrescentam-se 49 iniciativas; e até 2013 

surgem outras 20 iniciativas, somando 94 parques tecnológicos pensados para o território 

brasileiro. (ANPROTEC, 2013) 

 O estado de São Paulo apresenta-se como o ente federativo com mais propostas de 

parques tecnológicos, segundo dados divulgados pela Anprotec - Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Em 2013, o estado apresentava 20 

parques tecnológicos, sendo seis em operação, oito em implantação e seis em projeto. 

(ANPROTEC, 2013)  

A criação do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec) pelo governo do 

estado, em 2006, impulsiona a política paulista de promoção de parques ao incentivar o 

estabelecimento de parcerias e investimentos para as iniciativas que buscam o 

credenciamento no SPTec. Com esta política específica, o governo do estado de São Paulo se 

mostra bastante favorável à criação e expansão de parques tecnológicos em seu território. A 
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partir de informações disponibilizadas pelo SPTec, em 2014 registra-se 27 iniciativas de 

parques tecnológicos, sendo seis com credenciamento definitivo no sistema, 14 com 

credenciamento provisório e sete em discussão para obter o credenciamento. Das iniciativas 

que já possuem credenciamento no SPTec, oito estão em operação. (SPTEC, 2014)  

 Tendo em vista o crescente número de iniciativas de parques tecnológicos no estado 

de São Paulo e o acolhimento desse tipo de proposta pelo governo do estado, nesta tese 

temos como objetivo compreender a forma de atuação dos parques tecnológicos paulistas 

em operação e com credenciamento definitivo no SPTec no fomento da inovação, como 

estruturas de apoio à inovação e como estruturas capazes de suscitar inovação. Partimos da 

hipótese de que os parques tecnológicos constituem estruturas criadas para reunir e 

articular elementos de auxílio ao processo inovador, suscitando o estabelecimento de redes 

de cooperação para a inovação, notadamente entre empresas e universidades, compondo, 

assim, a formação de meios inovadores. 

 O conceito de meio inovador foi proposto por Philippe Aydalot, um economista 

francês que, atendo-se às mudanças estruturais em curso desde os anos 1970 e analisando 

mecanismos e processos que impulsionaram a geração de novas tecnologias em regiões 

específicas, passou a considerar que o espaço possui papel ativo na geração de inovações. 

Para Aydalot (1986), é no meio inovador que as inovações surgem. Sua análise abrange a 

relação entre alta tecnologia e espaço, permitindo compreender onde aparece a inovação e 

quais são os lugares mais aptos a criar, difundir e generalizar as inovações tecnológicas. 

 O meio inovador possui papel determinante como incubador de inovações e as 

empresas não podem ser consideradas agentes isolados no processo de inovação. As 

empresas inovadoras são parte do meio inovador, que por sua vez as impulsiona nas 

atividades ligadas à inovação. (AYDALOT, 1986) 

 A análise dos meios inovadores insere o espaço como elemento primordial na 

geração de inovações, enfatizando que a combinação de certos objetos e ações pode 

suscitar o processo inovador. Desta forma, a apreensão do espaço geográfico, aqui 

entendido como um produto social, cuja constituição advém da história, do modo de 

produção, das relações sociais, nos fornece base para compreendermos os processos 

espaciais que ensejam a inovação.  

Para esta compreensão, torna-se importante balizar o espaço não como um conjunto 

de coisas ou, nas palavras de Léfèbvre (2008, p. 48): “Não se pode dizer que o espaço seja 
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um produto como um outro, objeto ou soma de objetos, coisa ou coleção de coisas, 

mercadoria ou conjunto de mercadorias”. A inseparabilidade do sistema de objetos e 

sistema de ações, da qual Santos (1999) discorre, revela-se a forma imprescindível para 

entender como o espaço se processa. 

Do mesmo modo, corroboramos com o fato de que o espaço deve ser visto como 

forma-conteúdo “como forma que não tem existência empírica e filosófica se a 

considerarmos separadamente do conteúdo que não poderia existir sem a forma que o 

abrigou”. (SANTOS, 1999 p. 21) 

 À esta concepção de espaço, acrescentamos que sua apreensão também deve 

considerar as intencionalidades nele inerentes. Para Léfèbvre (2008: 44), uma das hipóteses 

para a compreensão do espaço seria vê-lo como “(...) um instrumento político 

intencionalmente manipulado, mesmo se a intenção se dissimula sob as aparências 

coerentes da figura espacial”.  

A crescente presença de iniciativas de parques tecnológicos no Brasil revela, além da 

grande expectativa para os resultados das atividades desenvolvidas em um parque, que sua 

distribuição espacial não ocorre de forma homogênea. Há uma nítida concentração dos 

parques nas regiões Sul e Sudeste brasileiras indicando que nestas regiões, a configuração 

territorial existente garante a presença de parques tecnológicos e também mais 

possibilidades de inovação que porventura possam surgir destas estruturas. 

Conforme atesta Santos (1999, p. 76), quando os objetos são mais adequados, a ação 

se torna mais eficaz. “Então, à intencionalidade da ação se conjuga a intencionalidade dos 

objetos e ambas são, hoje, dependentes da respectiva carga de ciência e de técnica presente 

no território”. Desta forma, torna-se imperativa para o estudo dos parques tecnológicos a 

observação das intencionalidades e a compreensão do espaço enquanto forma-conteúdo. 

Cabe dizer, que os parques tecnológicos reúnem elementos que buscam fomentar o 

processo inovador, auxiliando o desenvolvimento da empresa inovadora ao criar um 

ambiente de sinergia para impulsionar a geração de mais inovações. Todavia, verificamos 

que somente a decisão política em se estabelecer parques tecnológicos pode não 

concretizar seu funcionamento dentro dos princípios propostos. É necessária a existência de 

certas condições gerais de produção para sua constituição. 

Lencioni (2007), ao discorrer sobre o conceito de condições gerais de produção, 

desenvolvido por Marx, revela a importância de resgatar seu uso nas análises sócioespaciais. 
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Bastante instrumental, este conceito deve ser entendido como a forma de articulação entre 

o consumo produtivo – relacionado à reprodução dos meios de produção – e o processo de 

produção e circulação do capital em geral. São as condições gerais de produção que 

conformam as condições direta ou indiretamente ligadas ao processo de produção.  

Para a análise dos parques tecnológicos cabe ressaltar a importância de certas 

condições gerais de produção necessárias à sua constituição. Criado para promover e 

intensificar o processo inovador, dedicando-se ao auxílio a empresas inovadoras, aos 

parques tecnológicos torna-se imprescindível a presença de condições gerais de produção, 

tais como universidades, centros de pesquisa e serviços específicos destinados a empresa 

inovadora. 

Lencioni (2007, p. 8) nota que as condições gerais de produção ligadas às “atividades 

de ponta e para a viabilização da gestão do capital (...) necessitam de equipamentos 

coletivos de consumo relacionados ao trabalho (...) dado que é exigido por essas atividades 

uma certa densidade de profissionais qualificados”, destacando-se assim as universidades e 

centros de pesquisa. Percebemos que no território brasileiro, a presença das condições 

gerais de produção necessárias à constituição dos parques não ocorre de forma 

generalizada: há uma desigual distribuição dessas condições, denotando que a possibilidade 

de constituição de meios inovadores a partir de parques tecnológicos não ocorre de modo 

equânime em todo o território.  

Conforme salienta Lencioni (2014), a produção da inovação envolve uma grande 

diversidade de atividades científicas e tecnológicas, o que necessita de muitos investimentos 

tanto por parte dos governos quanto por parte das empresas. A OCDE (2004), buscando 

sistematizar tais investimentos, apresenta os fatores primordiais que devem ser 

desenvolvidos pelos países que almejam fomentar a inovação. Faz-se necessário investir em 

condições estruturais como, por exemplo, sistema educacional básico para a população em 

geral, infraestrutura de comunicações e transportes e instituições financeiras. Tais condições 

estruturais, mesmo sem possuir ligação direta com a inovação, têm efeito futuro na 

inovação a ser realizada pelas empresas.  

Há também que se formar uma base nacional de ciência e engenharia, contendo 

sistemas de treinamento técnico especializado, universidades, apoio à pesquisa básica, boas 

atividades públicas de P&D (pesquisa e desenvolvimento) e atividades estratégicas de P&D 

de apoio a inovação não-apropriável. (OCDE, 2004) 
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As políticas de ciência e tecnologia, se ordenadas para que o destaque recaia na 

interação entre as instituições, ampliariam sua atuação ao observar os processos interativos 

e enfatizar a transferência e difusão de ideias, informações e habilidades, conforme aponta a 

OCDE (2004). Assim, outro fator que possui relação primária com a inovação e que precisa 

ser relevado, são os fatores humanos, sociais e culturais, apontados pela OCDE como: os elos 

entre empresas e elos internacionais; a presença de receptores com conhecimento 

tecnológico; a mobilidade de tecnólogos e especialistas; a facilidade de acesso à P&D pública 

pela indústria; a formação de novas empresas por divisão; os sistemas de valores da 

comunidade, confiança e abertura; e o conhecimento codificado em patentes. 

Tais fatores apresentados pela OCDE conformam um quadro geral e amplo a ser 

considerado pelas políticas de ciência, tecnologia e inovação de um país. Ressaltamos que o 

Estado possui papel fundamental na elaboração de políticas integradas, pautadas em um 

projeto nacional de desenvolvimento, capaz de dotar o país de condições estruturais que 

também são necessárias ao desenvolvimento da inovação.  

Alguns dos investimentos listados pela OCDE para a inovação, como a base nacional 

de ciência e engenharia, apresentam-se como condições gerais de produção aos parques 

tecnológicos. Podemos dizer que os investimentos governamentais para a criação de 

universidades públicas e centros de pesquisa, e para a constituição de redes de circulação 

material e imaterial, são indispensáveis ao funcionamento dos parques. Esta necessidade 

revela que para o desenvolvimento de parques tecnológicos o planejamento apenas de 

políticas setoriais pode fragilizar seu objetivo inovador. 

 Analisando o estado de São Paulo, verificamos que as primeiras políticas federais de 

incentivo à formação dos parques tecnológicos ocorrem no momento em que este estado, 

depois de acentuada concentração industrial, apresenta uma desconcentração relativa das 

indústrias da metrópole principalmente para seu entorno e interior paulista. Neste processo 

de desconcentração, algumas regiões do interior, particularmente as regiões de Campinas, 

Ribeirão Preto, Sorocaba e Vale do Paraíba tiveram um grande adensamento industrial. A 

conjunção de políticas favoráveis à interiorização industrial e a presença de uma 

infraestrutura adequada ao desenvolvimento econômico, sobretudo rodovias, facilitou o 

deslocamento das indústrias para estes locais.  

 A atual distribuição dos parques tecnológicos em operação no estado de São Paulo – 

Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos e Sorocaba - mantém 
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relação com estas regiões do interior paulista que atraíram investimentos no momento de 

desconcentração industrial do estado e que possuem capacidade de expandir as condições 

gerais de produção necessárias ao funcionamento de parques.  

 O recorte empírico desta pesquisa está baseado nos parques tecnológicos em 

operação e com credenciamento definitivo no SPTec. Para compreendermos como se dá o 

fomento à inovação e a possível de conformação de meios inovadores é necessário que os 

parques tecnológicos estejam em funcionamento, com empresas já instaladas e em plena 

atividade. O fato de o parque tecnológico possuir credenciamento definitivo no SPTec nos 

fornece indicativos de que tal estrutura segue requisitos coerentes à atuação de um parque 

tecnológico. Por exemplo, todos os parques devem apresentar projeto de ciência, tecnologia 

e inovação com as linhas de pesquisa de maior potencial para a atração de negócios e 

investimentos para obterem o credenciamento definitivo no SPTec.  

 O credenciamento definitivo inibe que condomínios industriais sejam reconhecidos 

como parques tecnológicos, estruturas com composição e objetivos distintos. Conforme 

discorre Mendes (2007, p. 5), condomínio industrial “compreende um parque de 

fornecedores diretos, comércio e serviços localizados num mesmo espaço". São resultados 

da iniciativa privada e o Estado atua apenas como facilitador do empreendimento 

fornecendo, por exemplo, incentivos fiscais, concessões e infraestrutura. 

 Mesmo abrigando empresas inovadoras, os condomínios industriais não possuem um 

comprometimento com o fomento da inovação. As intenções de lucro com o 

empreendimento se sobressaem às ações de incentivo a formação de redes de cooperação 

entre empresas e universidades ou centros de pesquisa.  

 Os parques tecnológicos paulistas em operação e com credenciamento definitivo no 

SPTec são: Parque Tecnológico São José dos Campos; Parque Tecnológico de Sorocaba; 

Parque Tecnológico de Ribeirão Preto; Parque Tecnológico de Piracicaba; e São Carlos 

Science Park.  Destes parques tecnológicos, três entraram em recente operação - Parque 

Tecnológico de Sorocaba e Parque Tecnológico de Piracicaba, ambos em 2012, e Parque 

Tecnológico de Ribeirão Preto, em 2014 - inviabilizando nossa pesquisa empírica devido ao 

pouco tempo de efetivo funcionamento. 

 Os parques tecnológicos São Carlos Science Park e Parque Tecnológico São José dos 

Campos, por sua vez, entraram em operação respectivamente em 2008 e 2009, possuindo 

empresas instaladas e em funcionamento desde então. Nestes dois parques foram realizadas 
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visitas para o conhecimento de sua estrutura, entrevistas com os gestores do parque e 

questionários nas empresas instaladas. 

 Para arrolarmos sobre os parques tecnológicos e suas possibilidades de engendrar 

inovações, organizamos esta tese em quatro capítulos. No primeiro capítulo iniciamos nossa 

análise refletindo sobre a importância do espaço na geração de inovações. Para tanto, 

trazemos à discussão as principais concepções de inovação e ponderamos sobre a 

importância do processo inovador como parte relevante no desenvolvimento econômico 

atual, o que faz com que propostas de incentivo à inovação, como parques tecnológicos, 

sejam cada vez mais aventadas. O conceito de meio inovador, que parte do princípio de que 

o espaço é indutor de inovações, também é explanado neste capítulo. Com ele podemos 

entender a importância de elementos que impulsionam o processo inovador, o que nos 

permite analisar se tais elementos são tidos como importantes para o processo inovador 

desenvolvido por empresas brasileiras e por empresas localizadas no interior dos parques 

tecnológicos. 

 No segundo capítulo atemo-nos à análise dos parques tecnológicos, apresentando 

suas origens e as principais experiências que motivaram sua proliferação pelo mundo. A 

partir das experiências pioneiras internacionais, buscamos conceituar as principais 

terminologias relacionadas aos parques tecnológicos e assim distinguir os parques de demais 

estruturas. Com isto, refletimos sobre a apreensão do conceito de parque tecnológico no 

Brasil, enfatizando sua composição e objetivos. A partir do estado de São Paulo, ente 

federativo brasileiro com o maior número de iniciativas de parques e único a possuir uma 

política específica criada para seu fomento (o SPTec), apresentamos os parques tecnológicos 

em operação e com credenciamento definitivo neste programa, com o objetivo de 

compreender se suas ações corroboram com os princípios conceituais de parque tecnológico 

anteriormente ponderados. 

 No terceiro capítulo explanamos sobre a trajetória política de incentivo ao 

desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil que possibilitou a formação de uma base - 

composta por órgãos de fomento, financiadoras, universidades, institutos de pesquisa, 

dentre outros - capaz de sustentar a existência de parques no país. Apesar desta 

constatação, apresentamos que as primeiras políticas estabelecidas para a criação de 

parques tecnológicos no Brasil não gerou estruturas constituídas pelos elementos essenciais 

inerentes aos parques. Contudo, o transcorrer dos anos 1990, com suas mudanças no 
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cenário econômico mundial e brasileiro, confere à inovação uma maior importância devido 

ao aumento da competitividade que ela pode proporcionar e assim, novas políticas de 

incentivo aos parques tecnológicos são apresentadas, aspectos também abordados neste 

capítulo. 

 No quarto capítulo, analisamos a difusão dos parques tecnológicos no Brasil, 

processo intensificado após os anos 2000, momento em que são propostas políticas mais 

favoráveis ao incentivo da inovação, conforme visto no capítulo anterior. Relacionando a 

difusão dos parques com a distribuição espacial dos recursos do governo federal destinados 

a estudos de viabilidade técnica, à criação e à ampliação de parques tecnológicos, 

verificamos que há uma grande concentração tanto de iniciativas de parques quanto de 

recursos nas regiões Sul e Sudeste. A concentração das iniciativas de parques tecnológicos é 

compatível com a presença mais densa das condições gerais de produção necessárias aos 

parques nestas regiões, o que também explica a maior concentração destas iniciativas no 

estado de São Paulo. Assim, entendemos que os parques tecnológicos do estado de São 

Paulo representam os melhores exemplos a serem analisados para se constatar a possível 

existência de meios inovadores. Retomando as características do meio inovador, analisamos 

a estrutura interna e a lógica organizacional do São Carlos Science Park e do Parque 

Tecnológico São José dos Campos, que nos revela limitações quanto à designação de meio 

inovador para caracterizar a atuação de tais parques. 
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CAPÍTULO I – O PAPEL DO ESPAÇO NA GERAÇÃO DE 
INOVAÇÕES: REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO INOVADOR E A 

DINÂMICA DAS EMPRESAS INOVADORAS

“L’approche ‘par les milieux locaux’ (...) s’agit de se demander quelles conditions 

extérieures a l’entreprise sont nécessaires pour la naissance de l’entrepreise et 

l’adoption de l’innovation. On considère que l’entreprise (et l’entreprise innovante) 

ne préexiste pas aux milieux locaux, mais qu’elle est sécrétée par eux. Les milieux 

sont considérés comme des ‘poponnières’ d’innovations et d’entreprises innovantes” 

“A abordagem 'sobre os meios locais' (...) busca compreender quais condições 

externas à empresa são necessárias para o nascimento da empresas e para a adoção 

da inovação. Consideramos que a empresa (e a empresa inovadora) não preexiste nos 

meios locais, mas sim são escondidas por eles. Os meios são considerados como 

'viveiros' de inovações e de empresas inovadoras” (Tradução nossa) 

(AYDALOT, Philippe. Trajectoires Technologiques et Milieux Innovateurs.  GREMI - Groupe de 
Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs. Institut de recherches  economiques et régionales. 
Neuchâtel, 1986, p.2) 
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Discorrer sobre inovação nos dias de hoje exige muito mais do que a simples 

definição do termo. A compreensão precisa sobre a que se refere a inovação é, sem dúvida, 

importante baliza nos estudos sobre o tema. Entretanto, conjuntamente com sua definição, 

há a necessidade de identificar quais são as premissas que, atualmente, apresentam-se 

inerentes ao uso da palavra inovação.   

Inovação pressupõe o surgimento do novo e pode revelar, no momento de sua 

manifestação, algo até então inédito. Ineditismo e inovação não são sinônimos, mas a 

originalidade presente nos dois processos revela esforços na busca de algo até então não 

exposto. Neste sentido, a figura do inventor ou do cientista parece explicar o surgimento da 

inovação, como resultado de pesquisas e grande empenho. 

Contudo, invenção e inovação também não são sinônimos. Apesar de apresentarem 

estreitas relações, o ato de inventar não significa necessariamente que seus resultados serão 

utilizados ou trarão modificações nas configurações vigentes. Para Vale (2012), invenção 

consiste numa primeira ideia para se criar um novo produto ou processo, enquanto inovação 

é a tentativa de concretização efetiva da ideia inicial. 

Freeman (1982) também caracteriza invenção como sendo uma ideia, um esboço 

para um produto, processo ou sistema novo ou melhorado. Entretanto, as invenções não 

conduzem necessariamente a inovações. A inovação, para o economista, ocorre quando há a 

transação comercial envolvendo o novo produto, processo, sistema ou dispositivo. 

Para Arbix (2010), invenção e inovação conectam-se por um continuum: 

 

Em áreas avançadas, invenções e inovações acontecem com tal frequência 
e velocidade que nem sempre é fácil distinguir uma da outra, como nos 
laboratórios de nano e biotecnologia. Mas na economia real a inovação se 
refere a uma primeira comercialização de uma ideia ou projeto; por isso 
mesmo, seu locus privilegiado é a empresa, capaz de manter sintonia fina 
com a produção e a comercialização. A invenção, por sua vez, não tem o 
mesmo direcionamento. Realiza-se em outra esfera, ocorre em qualquer 
espaço – nos laboratórios, nas universidades, nos centros de pesquisa e nas 
firmas. (ARBIX, 2010 p. 72) 

 

 

1.1 – COMPREENDENDO O PROCESSO INOVADOR E SUA ABRANGÊNCIA NA 
ATUALIDADE
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Há também que se diferenciar outra união comumente estabelecida: inovação e alta 

tecnologia. Segundo Arbix (2010), a evolução de um objeto para que ele se torne viável para 

o mercado, advêm de um processo de inovação que agrega extensos processos de melhoria.  

Tais processos não necessariamente envolvem tecnologia, pesquisa básica ou pesquisa 

aplicada: “(...) todos os processos, descobertas, produtos ou serviços novos – não importa se 

high-tech, low-tech ou no-tech – que adicionam valor econômico à empresa são 

compreendidos como inovações”. (ARBIX, 2010 p. 74) 

Observa-se, portanto, que da mesma forma como inovação e invenção aparecem 

associados, e por vezes como sinônimos, assim também ocorre com a alta tecnologia e 

inovação. Muitos acreditam que a inovação advém somente de atividades vinculadas à P&D, 

reservando à indústria de alta tecnologia e aos departamentos de pesquisa a única fonte de 

inovações. No entanto, os novos produtos ou processos não implicam em algo com alto 

conteúdo tecnológico: há inovações como o chip, de alto conteúdo tecnológico; e há 

inovações como o escorredor de arroz, nascido sem qualquer pesquisa científica.  

No que tange à consecução do processo inovador, Hughes (2008 [1987]), baseando-

se no estudo de padrões ocorridos na evolução dos sistemas tecnológicos, formula 

diferentes fases que conformam tal evolução. Para o autor, as atividades de invenção, 

desenvolvimento, inovação, transferência, crescimento, competência e consolidação, 

constituem o processo, não necessariamente sequencial ou rígido, que proporciona o 

surgimento, expansão ou evolução dos sistemas tecnológicos. 

A fase da invenção pode ser subdividida em radical, quando se inaugura um novo 

sistema, ou conservadora, quando há melhora ou expansão de sistemas já existentes. Após o 

processo inventivo, há a incorporação de outras características – econômicas, políticas, 

sociais – para que a invenção torne-se apta a ser utilizada. É o processo da transformação da 

invenção em inovação. (HUGHES, 2008 [1987]) 

 

El inventor-empresario (junto con sus ingenieros asociados, los científicos 
industriales, y otros inventores que ayudan a convertir en utilizable a un 
producto) a menudo combinan los componentes físicos inventados y 
desarrollados en un complejo sistema que consiste en manufacturas, 
ventas y servicios (HUGHES, 2008 [1987] p. 122) 
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Assim como Hughes, Godinho e Caraça (1988) ponderam que há um conjunto de 

fases que devem ser consideradas no estudo das transformações tecnológicas. São elas: 

P&D, invenção, inovação e difusão da inovação. 

A P&D consiste na ampliação dos conhecimentos científicos, de forma sistemática, 

para que tais conhecimentos possam ser utilizados em novas aplicações. As invenções 

geralmente resultam das atividades de P&D, mas podem também surgir de qualquer 

atividade sem caráter científico ou relação com qualquer teoria prévia. Trata-se de uma ideia 

“que antevê a possibilidade de um novo processo ou de um novo produto”. Já as inovações 

correspondem à união entre invenção e mercado, trata-se da comercialização da então 

ideia. E a última fase do processo de transformação tecnológica ocorre quando a inovação é 

difundida1 “no seio da população de utilizadores potenciais” (GODINHO e CARAÇA, 1988 p. 

939). 

Conforme discorre Hughes (2008 [1987]), acreditamos que a inovação ocorre quando 

as mudanças desenvolvidas – entre novos e significativamente melhoradas - tornam-se 

aptas a serem utilizadas. Neste sentido, inovações podem ocorrer em diversas atividades, 

mesmo sem atingir a fase de comercialização, tão evocada por Freeman (1982) e Godinho e 

Caraça (1988). Inovações de processo, por exemplo, não necessariamente destinam-se à 

comercialização, da mesma forma com que inovações em determinadas prestações de 

serviços podem trazer mudanças significativas sem tão pouco ligar-se a comercialização.  

Freeman (1982) reconhece que não existe uma regra ou um modelo linear rígido que 

deva ser seguido para se chegar à inovação. Para o autor, não há um simples fluxo 

unidirecional de ideias: da ciência básica, à pesquisa aplicada, ao desenvolvimento, e enfim à 

inovação comercial. Há sim, uma forte interação recíproca entre essas atividades, gerando 

grande influência da tecnologia sobre a ciência. 

Salientando a importância da inovação no processo de desenvolvimento de um país, 

Arbix (2007 p. 38) acredita que a inovação é resultado da crescente interação “entre 

indivíduos, firmas e outras instituições produtoras de conhecimento, nos níveis local, 

nacional e mundial”.  Para o autor, a empresa é o agente fundamental no processo de 

inovação, o que justifica as políticas de governos voltadas a ampará-las, em particular na 

                                                           
1
 Uma boa definição do processo de difusão das inovações é dada pelos sociólogos Katz, Levin e Hamilton 

(1963). Eles indicam a difusão como sendo a aceitação, ao longo do tempo, de uma ideia ou prática específica, 
por indivíduos, grupos ou outras unidades que adotam, associado a canais específicos de comunicação, de uma 
estrutura social, e para um determinado sistema de valores, ou cultura. 
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fase de pesquisa. A cooperação e interação entre as empresas, compartilhando os riscos dos 

altos custos de investimento em P&D também é aspecto fundamental que induz às 

inovações.   

Apesar da ressalva feita por Freeman (1982), de que não há um modelo rígido para 

promover a inovação, a concepção de inovação deste autor e também de Hughes (2008 

[1987] e Godinho e Caraça (1988) está associada a uma visão convencional de inovação. 

Conforme expõe Ferrão (2002 p. 18), esta concepção é associada à ideia de “descoberta 

científica decorrente do normal funcionamento das actividades ditas de investigação e 

desenvolvimento, praticada no interior das empresas ou em instituições de investigação ou 

do ensino superior”. 

Estes autores, assim como Arbix, enfatizam o papel da empresa no processo 

inovador. Ela é considerada o ponto central de todo o processo inovador, cabendo ao 

espaço um papel passivo neste processo. De acordo com Ferrão (2002), na concepção 

convencional o processo inovador é concebido a partir de uma sequencia, de uma 

hierarquia, cujo encadeamento é formado por fases bem definidas – produção, difusão e 

adaptação de novos conhecimentos. Contudo, em contraposição à concepção convencional, 

discorre-se sobre uma visão sistêmica da inovação, em que os processos de criação de novos 

conhecimentos, bem como o espaço, são valorizados. 

 

Claro que estes processos envolvem questões relacionadas com a 
disseminação e transferência de informação. Mas este novo entendimento 
da inovação coloca a tónica no modo como as organizações conseguem 
combinar diferentes tipos e fontes de informação e conhecimento, de 
forma a produzir novos conhecimentos, isto é, a inovar. (FERRÃO, 2002 p. 
19) 

 

Embora se tenha claras diferenciações entre a concepção sistêmica e a concepção 

convencional de inovação, os investimentos em P&D permanecem essenciais para o 

desenvolvimento do processo inovador. Neste aspecto, a ênfase dada às atividades 

científicas, conforme mostrado com alguns dos autores que versam sobre a concepção 

convencional, continua a ter grande relevância. Ademais, cabe mencionar que, da concepção 

convencional, foram desenvolvidos importantes estudos geográficos, como os relacionados 

aos padrões de localização das atividades de P&D, aos mecanismos de difusão espacial da 

inovação e a relação universidade e empresa derivando em inovação. (FERRÃO, 2002) 



35 
 

 
 

Contudo, é a abordagem sistêmica que permite uma abrangente análise do processo 

inovador. Nesta visão, a inovação é considerada fruto de “processos interactivos de 

aprendizagem colectiva”, tornando assim imprescindível o conhecimento das características 

das organizações envolvidas no processo inovador e também das características do meio 

envolvente – tanto imediato quanto distante. Os novos conhecimentos podem se beneficiar 

das externalidades positivas de proximidade e também em “redes de organizações 

funcionalmente próximas mas geograficamente distantes”, conformando um sistema de 

relações propício à geração de inovações. (FERRÃO, 2002 p.19) 

Esta visão interativa e sistêmica da inovação começa a ser concebida com a crise 

econômica do final dos anos 1970 e toma melhor forma nos anos 1990. De acordo com Vale 

(2012), é a partir deste momento que o estudo da inovação na geografia se intensifica e as 

análises de redes de inovação nas aglomerações geográficas, das vantagens da proximidade 

espacial gerando externalidades e dos processos de aprendizagem localizada, passam a ser 

referência para a possibilidade de enfrentamento da crise e aumento do crescimento 

econômico. 

Atendo-se às transformações latentes dos anos 1990, Fischer (1994) pondera que a 

inovação tecnológica, bem como as novas tecnologias, modificou profundamente as 

exigências de funcionamento das unidades industriais, alterando a importância dos fatores 

de localização das atividades e transformando a relação da indústria com o espaço: o espaço 

geográfico passa a ser uma dimensão estratégia do processo de inovação.  

Nesta perspectiva de valorização do espaço, Fischer (1994) acredita que 

investimentos em P&D são essenciais para impulsionar a inovação, e que esta ocorre 

prioritariamente nos meios inovadores - cujas características são capazes de impulsionar 

inovações - pois oferecem a maioria das necessidades em relação à sinergia, parceria, 

externalidades e possibilidade de fertilização cruzada. O autor acrescenta que a inovação 

está ligada à transferência de tecnologia, às estratégias de parceria e à constituição de 

redes.  

 

O desenvolvimento de relações de sinergia, o espetacular desenvolvimento 
das comunicações e telecomunicações, a integração crescente das redes de 
trocas internacionais, refletem a preocupação das empresas para adotar 
capacidades de inovação cada vez maiores. (FISCHER, 1994 p. 85) 
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A abordagem do meio inovador insere-se, portanto, nesta visão interativa e sistêmica 

da inovação, destacando a importância do espaço no fomento do processo inovador. 

Conforme detalharemos ainda neste capítulo, as possibilidades apresentadas, a partir da 

concentração de certos elementos em determinados lugares, pode impulsionar a geração de 

inovações, proposta fundamental do meio inovador.  

Atualmente, as reflexões teóricas sobre o processo inovador, cada vez mais 

numerosas e pertinentes, justificam-se pelo fato de a inovação ser considerada por muitos 

“como o factor principal que permite às sociedade e às economias tornarem-se solidamente 

mais desenvolvidas” (FERRÃO, 2002 p.17). Ademais, segundo Sposito (2007), as inovações 

tecnológicas são essenciais para a modernização do processo produtivo das empresas e 

contribuem para a competitividade e maior rentabilidade.  

É imprescindível mencionar que foi Schumpeter (1997 [1934] p. 76), ao elaborar sua 

teoria sobre o desenvolvimento econômico, quem trata a inovação como sendo essencial 

para o processo do desenvolvimento. Para o autor, o desenvolvimento – tratado como 

mudança, perturbação do equilíbrio - é definido pela realização de novas combinações, que 

engloba cinco casos: introdução de um novo bem, ou de uma nova qualidade de um bem; 

introdução de um novo método de produção, baseado numa nova descoberta científica, 

podendo consistir em novos manejos comerciais de uma mercadoria; abertura de um novo 

mercado; conquista de nova fonte de oferta de matérias-primas ou bens semifaturados; e 

estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria.  

Schumpeter (1997 [1934] p.76) já apontava que as inovações não aparecem, 

geralmente, devido às novas necessidades que surgem espontaneamente nos consumidores, 

provocando mudanças no aparato produtivo. É o produtor que inicia a mudança econômica 

“e os consumidores são educados por ele, se necessário; são por assim dizer, ensinados a 

querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que tinham o 

hábito de usar”. 

Sob este aspecto verificamos a importância da inovação para as empresas e, 

conforme apresenta Sposito (2007 p. 4), “a busca constante pela inovação é uma condição 

cada vez mais necessária para as empresas continuarem crescendo e permanecerem 

competitivas”. Para o autor, a inovação tecnológica rompe e/ou aperfeiçoa técnicas e 

processos de produção, que por sua vez gera ganhos de competitividade. 
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No mesmo sentido, Harvey (2011 p. 79) expõe que a inovação vem sendo 

diretamente relacionada com concorrência e esta “produz um fluxo permanente de 

inovações em tecnologias e formas de organização simplesmente porque os capitalistas com 

os processos de trabalho mais eficientes, eficazes e produtivos obtêm lucros mais elevados 

do que o resto”. Com isto, evidencia-se que o processo inovador representa a possibilidade 

de maiores lucros na produção atual, sendo indispensável ao alcance da tão buscada 

competitividade.  

Porter (1986), cuja obra tornou-se referência para estratégias empresariais eficientes 

e competitivas, assegura que a inovação tecnológica é fonte principal na mudança estrutural 

da indústria. A inovação no produto pode ampliar o mercado e promover o crescimento da 

indústria; a inovação no marketing pode levar ao aumento da demanda e à redução à 

sensibilidade ao preço, alterando as economias de escala; já as inovações no processo: 

 

(...) podem tornar o processo mais ou menos intenso em capital, aumentar 
ou diminuir as economias de escala, alterar a proporção dos custos fixos, 
aumentar ou diminuir a integração vertical, afetar o processo de acúmulo 
de experiência etc. – todos afetando a estrutura da indústria. As inovações 
que aumentam as economias de escala ou estendem a curva da experiência 
para além dos limites dos mercados nacionais podem levar à globalização 
da indústria. (PORTER, 1986 p. 176) 
 

Há uma acentuada vinculação entre inovações e aumento da competitividade e 

lucratividade. Busca-se inovar, conforme recomenda Porter (1986), para que a empresa 

atinja uma melhor posição no mercado, amplie suas ações ou diminua seus custos de 

operação.  

Reconhecendo a inovação como capaz de aumentar a competitividade e uma melhor 

inserção internacional, muitos países tem se esforçado para tornar suas economias cada vez 

mais inovadoras. Frente às constantes crises econômicas enfrentadas pelos países, a 

inovação é apontada como uma possibilidade para superar a perda de dinamismo nos 

negócios.  

Harvey (2011 p. 81) pondera que os investimentos em P&D “sustenta vantagens 

comparativas na competição econômica global” e por tal motivo verifica-se que governos, 

em suas muitas instâncias, investem fortemente na inovação tecnológica e organizacional, 

principalmente em associação com a indústria. Os investimentos em inovações tornaram-se 

desta forma, indispensáveis. 
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Ao analisar os investimentos em P&D realizados por diferentes países, Lencioni (2014 

p. 8) constata que os países que mais investiram nesta área correspondem às economias 

mais avançadas: “países com maior PIB investem mais em P&D, inovam mais e têm uma 

densidade maior de indústrias com alta intensidade tecnológica”. O Brasil, por sua vez, tem 

investido bem menos em P&D que países avançados, o que faz ser imprescindível: 

 

 (...) desenvolver políticas de incentivo à indústria e incentivar o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia para que possamos aumentar a 
inovação e desenvolver processos e produtos de maior conteúdo 
tecnológico, para que ampliemos nossa competitividade no mercado 
internacional. (LENCIONI, 2014 p. 7) 

 

Para Arbix (2007), o incentivo à criação de pequenas e médias empresas, bem como a 

criação de incubadoras e parques tecnológicos, cujo ambiente é propício às empresas 

inovadoras, também constitui medida importante no processo inovador. Os investimentos 

em novos recortes científicos, para além das ciências básicas, e as iniciativas de 

mapeamento e prospecção tecnológica, também são dimensões da inovação destacadas 

pelo autor. 

Conforme salienta Lencioni (2014 p. 3), a produção da inovação, do conhecimento, 

além de se tornar um desafio para aqueles que almejam incorporar valor aos seus processos 

produtivos, revela um novo sentido para o conhecimento: “o sentido de que o 

conhecimento se constitui na principal força de produção dessa sociedade”.  

Compreendendo este papel desempenhado pelo conhecimento, os parques 

tecnológicos são planejados para que suas ações gerem inovações. No entanto, o processo 

inovador exige esforços especiais que congreguem ações conjuntas para que sua deliberada 

promoção se torne efetiva. O papel do Estado ofertando os investimentos devidos, a 

presença de infraestruturas específicas à disposição de empresas inovadoras, bem como o 

amparo às instituições de ensino e de pesquisa são alguns dos elementos fundamentais para 

o estímulo ao aumento das inovações. 

É possível dizer, a partir do entendimento da importância da inovação como parte do 

processo de desenvolvimento de um país, que as mais diversas formas de promover o 

processo inovador tendem a ocupar lugar de destaque nas políticas públicas. Os parques 

tecnológicos estão inseridos nesta gama de estratégias para impulsionar o aumento das 
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inovações e este é o principal motivo arrolado para se explicar o grande número de parques 

que estão sendo projetados no Brasil. 

O entendimento de que o espaço pode consistir um elemento ativo na conformação 

do processo inovador torna importante a análise da abrangência que a estrutura dos 

parques tecnológicos brasileiros pode atingir na promoção da inovação. Neste sentido, a 

compreensão do conceito de meio inovador possibilita uma melhor percepção das ações 

empreendidas nos parques tecnológicos, uma vez que nos fornece importantes elementos 

que explicam o surgimento da inovação em determinados lugares.  
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Do ponto de vista espacial, o estudo sobre as inovações se inicia com a análise da 

difusão deste processo em determinadas áreas. A proposta era compreender como, a partir 

da adoção de uma inovação, ocorria sua difusão para outros lugares. As análises de 

Hägerstrand, iniciadas na década de 1950, marcam o início2 dos estudos sistemáticos sobre 

o tema. Este geógrafo sueco elabora a conceituação do processo de difusão de inovações e 

as evidências empíricas de seus estudos, ao demonstrar a existência de processos típicos e 

certos ordenamentos espaciais, tornaram possível a operacionalização deste processo a 

partir da construção de modelos matemáticos. 

Suas análises destinam-se a compreender mudanças distributivas entre pontos 

próximos a partir da adoção da inovação. Ele parte de indicadores gerais e indicadores 

agrícolas como, por exemplo, difusão do encanamento doméstico e difusão de tratores e, 

para além de mapear a adoção de inovações em um determinado momento, busca 

compreender a difusão ao longo do tempo, enfatizando a difusão como um processo. 

(HÄGERSTRAND, 1965) 

Para Milton Santos (1999), a obra de Hägerstrand representa um avanço na 

interpretação da união entre espaço e tempo, permitindo refletir na ordem criada pelo 

tempo. Outras importantes análises, como as de Peter Gould, Poul Pedersen e Laurence 

Brown, conformam marcos no estudo do processo de difusão espacial da inovação, 

permitindo a compreensão da difusão, em um momento cuja velocidade e formas de 

propagação eram bastante distintas da atual. Apesar das importantes contribuições, nossa 

análise parte não da difusão da inovação, mas sim do papel do espaço no processo inovador. 

Entre os anos 1970 e 1980, as inovações engendradas em algumas formas de 

organização espacial das atividades econômicas passaram a ser objeto de crescente 

interesse, gerando novas abordagens relacionando espaço e inovação. A crise internacional 

verificada nesta época instaura a busca por novas formas de valorização do capital, dentre 

                                                           
2 Ratzel, em 1891, Vidal de la Blache e Jean Brunhes, nos anos 1920,  Maximillen Sorre, nos anos 1950 e 1960, e 

Carl Sauer, nos anos 1950 são exemplos de geógrafos que abordaram a temática difusionista em suas obras. 

Porém, foi com Hägerstrand que ocorre uma primeira teorização acerca do processo de difusão das inovações. 

(SANTOS, 2003 [1977])   

1.2 – O ESPAÇO ENGENDRANDO INOVAÇÃO: O CONCEITO DE MEIO INOVADOR
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elas as mudanças na organização do processo produtivo. Espaço e inovação passam então, a 

serem estudados e veiculados tanto pela geografia quanto por outras ciências, notadamente 

a economia. 

Conforme Fischer (1994) pondera, a inovação tecnológica e as novas tecnologias 

modificaram grandemente as exigências de funcionamento das indústrias. Assim, os diversos 

fatores de localização das atividades industriais e o conjunto de relações entre a indústria e 

espaço são alterados. O espaço geográfico torna-se desta forma, uma verdadeira dimensão 

estratégica para as empresas, podendo se apresentar como um indutor do processo 

inovador. 

Esta nova abordagem espacial do processo inovador, ressaltando não a difusão do 

objeto inovador em si, mas sim a importância do espaço para o processo inovador, um 

espaço ativo induzindo a inovação, traz contribuições diretas ao estudo dos parques 

tecnológicos pretendido nesta tese. 

Benko (1999) discorre sobre o fato da aceleração dos processos de inovações fazer 

surgir novas atividades com lógicas de organização espacial próprias. Na tentativa de 

explicar o nascimento e implantação de novos espaços industriais, este autor discorre sobre 

os princípios gerais das teorias de localização que versam sobre as indústrias de alta 

tecnologia3.  

Mesmo ressaltando que nem toda indústria de alta tecnologia possui o mesmo 

comportamento de localização, Benko (1999 p. 135) enumera os fatores de localização que 

mais atraem a presença desse tipo de indústria: 1) Força de trabalho: há a necessidade da 

presença de mão de obra qualificada em quantidade superior à de uma indústria tradicional, 

e de mão de obra barata para os serviços gerais e fabricação rotineira; 2) Universidades e 

institutos de pesquisa: empresas de alta tecnologia buscam sua instalação em zonas 

universitárias, uma vez que a oferta de mão de obra qualificada é maior e há a possibilidade 

de parceria em pesquisas científicas desenvolvidas nestes locais; 3) Atrativo da paisagem: o 

ambiente para a localização destas indústrias deve ser moderno e de infraestrutura cultural 

e de ensino elevados; 4) A infraestrutura de transporte: apesar do custo do transporte não 

desempenhar papel crucial para as atividades de ponta, o fácil acesso de pessoas (ponte 

                                                           
3
 Apesar de compreendermos que inovação não ocorre apenas ligada à indústria de alta tecnologia, as 

atividades empresariais desenvolvidas nos parques tecnológicos são, em sua maioria, ligadas à pesquisa básica 
e aplicada e, portanto, a análise de Benko (1999) torna-se relevante a este estudo.  
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aéreas) deve estar presente; 5) Os serviços e o clima político e dos negócios: a presença de 

consultores, o acesso à informação, a disponibilidade do capital de risco, a presença de 

várias empresas confluindo para um ambiente de sinergia, assim como a presença 

facilitadora do poder público, contribuem para a presença de empresas de alta tecnologia; 

6) As economias de aglomeração: são essenciais para as atividades de P&D e a existência 

prévia de grandes empresas é necessária para a produção de spin-offs4. “As economias 

urbanas facilitam a formação das redes de informação e os contatos ‘frente a frente’ (...). A 

fertilização cruzada só é possível num meio denso”. 

Outra forma de explicar a localização das indústrias de alta tecnologia é a partir da 

teoria do ciclo de vida do produto. Cada ramo industrial percorre um ciclo composto de três 

partes: fase de desenvolvimento (ou de inovação), geralmente de responsabilidade do 

departamento de P&D; fase de maturidade (ou de crescimento), quando o produto já está 

aperfeiçoado e a quantidade de trabalhadores em P&D é menor; e fase de estandardização, 

quando a fabricação pode ser transferida de local para obter a diminuição dos custos. 

Entretanto, Benko (1999) esclarece que esta concepção não se aplica às indústrias de alta 

tecnologia. Ao invés de possuir um ciclo de vida do produto de trinta anos, como nas 

indústrias tradicionais, as de alta tecnologia possuem ciclo de vida do produto entre cinco e 

sete anos, sendo marcado pela ausência da fase de estandardização.  

 

(...) como não existe produção em grande série, o emprego da mão de obra 
altamente qualificada é contínuo. Assim como a inovação dos produtos. 
Desse modo o input do pessoal de P&D é necessário, porém a empresa, em 
vez de realizar protótipos, inicia novo produto de substituição. (BENKO, 
1999 p. 136) 
 

A análise dos meios inovadores é a última vertente apresentada por Benko (1999) 

para explicar a localização de empresas de alta tecnologia. Nesta proposta os 

comportamentos inovadores relacionam-se diretamente com as características presentes no 

lugar e, portanto, o espaço torna-se elemento fundamental na indução das inovações nas 

empresas. 

                                                           
4
 Termo utilizado para descrever a empresa que surge quando um grupo de pesquisa - de uma empresa, 

universidade ou centro de pesquisa - com o objetivo de desenvolver um novo produto ou tecnologia, cria uma 
nova empresa.  
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Tal conceito surge a partir das inquietudes do economista francês Philippe Aydalot, 

que nota a ausência de uma interpretação analítica para explicar as mudanças estruturais 

em curso desde os anos 1970. Insatisfeito com as análises econômicas que subutilizavam a 

categoria espaço em suas interpretações, Aydalot inicia uma profunda reflexão sobre os 

processos de crescimento e desenvolvimento de diversas regiões de países europeus sob a 

perspectiva espacial. Confrontando a perda de vitalidade de algumas regiões, com 

importantes processos de reestruturação de outras, e tendo em vista regiões de 

desenvolvimento já reconhecido, como por exemplo, o Vale do Silício nos EUA e a Terceira 

Itália, ele começa a se questionar sobre o que estaria engendrando os processos bem 

sucedidos verificados.  

Suas interpretações sobre os mecanismos e os processos que estavam impulsionando 

o desenvolvimento de regiões ligadas à geração de novas tecnologias o levaram a partir da 

premissa de que o meio local possui relações com o progresso tecnológico. Ele passa a 

considerar o meio como um elemento propulsor no surgimento de inovações nas empresas, 

evidenciando as condições externas à empresa responsáveis pela adoção de inovações, e 

também pelo surgimento de empresas. (AYDALOT, 1986) 

Desta premissa surge o conceito de meio inovador, formulado por Aydalot no início 

dos anos 1980. Aydalot, a partir de então, passa a ser reconhecido como o pioneiro da 

economia territorial, pioneiro de uma visão de espaço atípica dentro da economia, um 

espaço ativo. Com o intuito de aprofundar suas reflexões sobre meios inovadores, Aydalot 

cria em 1984 o Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs (GREMI), 

reunindo pesquisadores europeus e norte-americanos para compreender os processos e as 

políticas locais e regionais de inovação tecnológica ligados ao surgimento e desenvolvimento 

dos meios inovadores. 

A hipótese central elaborada por Aydalot é que a inovação possui ligação com o 

território, com características do lugar e, portanto, sua atenção recai mais nas formas de 

emergência da inovação que sobre a difusão do progresso técnico. “Para ele, o 

desenvolvimento endógeno é fundamentalmente o resultado de uma sociedade inovadora. 

Em outros termos, a inovação é função do meio que a engendra e é o motor de seu 

desenvolvimento”. (PEYRACHE-GADEAU, 2006 p. 51) 
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 Nesta perspectiva, a empresa não atua isolada no processo de inovação. O meio em 

que ela está inserida a impulsiona a inovar. Estes lugares, onde inovação constitui 

característica marcante, são chamados de meios inovadores. 

 O GREMI inicia suas pesquisas e passa a aprofundar o conceito de meio inovador. A 

morte de Aydalot em 1987 fez com que o grupo perdesse um pouco de seu dinamismo, 

porém os resultados das pesquisas bem como a integração de novos pesquisadores ao grupo 

fizeram com que as análises tivessem continuidade. 

 A definição de meio inovador para o GREMI é tida como: 

 
(...) um conjunto territorializado no qual as interações entre os agentes 
econômicos se desenvolvem por meio da aprendizagem que eles fazem das 
transações multilaterais geradoras de externalidades específicas à inovação 
e pela convergência dessas aprendizagens em formas cada vez mais 
eficientes na gestão conjunta dos recursos (MAILLAT, QUÉVIT, SENN, 1993 
p.9) 
 

O meio inovador é a organização territorial onde os processos de inovação nascem 

(MAILLAT, 2002). Um meio inovador é capaz de se abrir à diversidade do ambiente em que 

se encontra se enriquecendo a partir das informações e recursos que ali existem. O meio é 

inovador quando novas combinações produtivas surgem da estrutura econômica, cultural e 

técnica presente. (MAILLAT, QUÉVIT, SENN, 1993)  

A manifestação do meio inovador se dá pela ação conjugada de vários agentes, “uma 

articulação complexa e não linear de competências específicas e de processo de aquisição de 

conhecimentos, ao longo de uma cadeia de produção” (MAILLAT, 2002 p.14). Maillat, Quévit 

e Senn (1993) apregoam que a dimensão organizacional do processo de inovação num meio 

se dá pelas redes de inovação, sinalizando o caráter multifuncional e de ação conjunta dos 

agentes neste processo. Essas redes representam uma evolução na organização do processo 

de inovação, uma forma de desenvolvimento contínuo do aprendizado coletivo que gera 

grande sinergia entre diferentes parceiros. 

Pode-se dizer, portanto, que a inovação não resulta de ações isoladas. Somente a 

capacidade do empresário, ou da empresa, ou de instituições científicas, cada qual agindo 

de forma isolada, não conforma um processo profícuo de inovação capaz de impulsionar um 

meio inovador.  

O meio inovador participa da constituição de redes de inovação e intervém 
no seu dinamismo. Ele é, de fato, o contexto apropriado à sua formação, ao 
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seu desenvolvimento e à sua difusão. Reciprocamente, as redes de 
inovação enriquecem o meio, contribuindo para acrescentar as capacidades 
criadoras deste meio (MAILLAT, 2002 p.14). 
 

 O que se constata é que o meio não constitui uma variável neutra no processo 

inovador: há elementos que são capazes de promover uma diferenciação territorial 

responsável pela presença mais intensa de inovações. Para Aydalot (1986, p.3), “o passado 

dos territórios, sua organização, seu comportamento coletivo, o consenso que os estrutura” 

constituem os componentes principais da inovação.  

 Ao analisar as relações entre empresas inovadoras e seu meio, Maillat (1992) 

consegue identificar três características presentes nos meios inovadores. A primeira 

característica corresponde à possibilidade de delimitar territorialmente o meio inovador, 

pois seu comportamento identificável e específico lhe garante certa unidade. É a 

constituição dos meios inovadores que permite o reconhecimento de seus limites 

territoriais. Eles são constituídos por recursos materiais - como máquinas, edifícios, recursos 

financeiros, infraestrutura – por recursos imateriais – como diversas formas de poder, regras 

e elementos institucionais, competências – bem como por um conjunto de agentes - 

empresas, instituições de pesquisa e de formação, governos locais, certos indivíduos 

qualificados - que se relacionam visando o processo inovador. Esses três elementos formam 

um conjunto caracterizado por certa homogeneidade no comportamento e na forma de 

abordar os problemas decorrentes da constante busca por inovações. 

 Outra característica apontada pelo autor é a lógica organizacional do meio inovador. 

Nele, os agentes cooperam para inovar e essa cooperação, que exige uma abertura entre os 

diferentes agentes, termina por desenhar uma rede de interdependência. Tal rede que se 

forma pode ter prolongamentos fora dos limites territoriais do meio inovador e, por vezes, 

estas ligações tem ação decisiva no processo inovador. (MAILLAT, 1992) 

Considera-se, portanto, apesar da grande importância dos recursos desenvolvidos em 

conjunto pelos agentes que compõem o meio, que o processo inovador não se confina nos 

limites do meio inovador. O próprio desenvolvimento das tecnologias da informação e 

comunicação impele ligações entre os mais diversos lugares sem, contudo, descaracterizar 

um meio inovador e seus agentes inovadores. 

Neste aspecto, Rallet e Torre (1997), ao discorrer sobre o papel da proximidade para 

o desenvolvimento de atividade intensivas em conhecimento, argumentam que para além 
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da proximidade física - considerada grande influenciadora de trocas de conhecimento tácito5 

- a proximidade organizacional – criada pela participação de uma mesma organização ou de 

uma mesma comunidade profissional – é também responsável por transferência e difusão 

da inovação, uma vez que o conhecimento codificado pode ser compartilhado 

independentemente da distância física, possibilidade dada pelas tecnologias da informação e 

comunicação.  

Apesar das prováveis e importantes ligações externas, a lógica organizacional do 

meio inovador visa utilizar os recursos desenvolvidos em conjunto pelos agentes que 

compõem o meio. Isto não significa, contudo, a ausência de relações externas, algo que seria 

impraticável frente à grande utilização de tecnologias da informação e comunicação.  

 A última característica do meio inovador apontada por Maillat (1992) refere-se à 

dinâmica de aprendizagem do meio. Para o autor, essa dinâmica caracteriza a capacidade 

dos agentes do meio inovador de, ao longo do tempo, modificar seu comportamento em 

função das transformações – tecnológicas, de mercado - que ocorrem fora do meio. Com 

esta característica, verifica-se que o meio inovador apresenta fases de apreensão e 

compreensão das transformações de fora do meio; fases de mobilização de recursos para se 

criar competências e soluções adaptadas à nova situação; e fases em que as mudanças são 

postas em prática. Dependendo de como o meio responde às mudanças, ou de como ele se 

antecipa ao criar novas formas técnicas ou organizacionais, essa dinâmica pode ser mais 

inovadora ou menos inovadora. 

 

Os sistemas territoriais de produção animados por um meio constituem 
assim arquétipo, uma forma de organização produtiva territorial “ideal” 
que permite às redes de empresa, notadamente de PME, inserirem-se no 
contexto global a partir de uma base local e de processos endógenos de 
desenvolvimento. Além do mais, esses sistemas, quando capazes de inovar, 
podem evoluir em função das mudanças, influenciando seu meio 
institucional, técnico e de mercado. (MAILLAT, 2002 p. 14) 
 

Nas análises realizadas pelo GREMI6 é possível verificar o aprofundamento dessas 

características basilares que compõem o meio inovador.  Maillat, Crevoisier e Lecoq (1993), 

                                                           
5
 Conhecimento tácito faz referência ao conhecimento localmente enraizado, mais específico e de caráter 

espontâneo. Já conhecimento codificado corresponde ao conhecimento de base científica e tecnológica, 
formalmente adquirido. (FERRÃO, 2002) 
6
 O GREMI realizou seis programas de pesquisa e ao final de cada uma delas realizou colóquios apresentando 

os resultados de suas análises: o GREMI 1 e 2 (1986 e 1987) com os primeiros questionários e tipologia das 
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ao analisarem a dinâmica territorial das redes de inovação do Arc Jurassien, apontam 

aspectos referentes ao meio que contribuem à formação de redes de inovação e, portanto, à 

própria consolidação do meio inovador. No que tange à constituição do meio inovador neste 

estudo de caso, a presença de um potencial de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 

estruturado em um nível regional mostrou-se essencial à sua formação. Com relação à forma 

organizacional do meio inovador, constata-se uma articulação flexível de relações informais 

e institucionais, como a cooperação entre as empresas, universidades, entre empresas e 

laboratórios de pesquisa, entre agentes privados e o poder público, conformando uma rede 

de inovação. O papel do governo favorecendo a integração internacional de parceiros da 

rede e a aquisição de recursos tecnológicos intensificando os programas de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, também foi apontado como elemento de formação do meio 

inovador auxiliando no fortalecimento da rede de inovação e na preparação para as 

transformações recorrentes neste processo de inovação que se propõe ser contínuo. 

Cabe ressaltar a importância das universidades na formação e desenvolvimento dos 

meios inovadores. Aydalot (1986), baseando-se nos exemplos do Vale do Silício e de 

Cambridge, observa o grande número de empresas que surgiram de spin-offs das 

universidades e também o grande número de novas empresas que surgiram a partir de 

desmembramentos de empresas que nestes locais se situavam. A presença de 

universidades, centros de pesquisa e de formação, com suas ações integradas aos demais 

agentes do meio constitui elemento fundamental na composição do meio inovador. 

Ponderando sobre a importância das universidades no processo inovador, Vale 

(2012) enfatiza: 

A produção e a transferência de conhecimento permitem aos agentes 
econômicos, especialmente às empresas, sustentar dinâmicas de inovação. 
As universidades são agentes particularmente relevantes na geração de 
conhecimento, sobretudo nos sectores baseados na investigação científica. 
(VALE, 2012 p. 76) 
 

Tais elementos fundamentais, contudo, não parecem conformar a realidade dos 

vínculos da grande maioria das empresas inovadoras brasileiras. Todavia, para as empresas 

residentes nos parques tecnológicos espera-se uma maior inclinação com relação aos 

                                                                                                                                                                                     
trajetórias dos meios; o GREMI 3 e 4 (1993 e 1994) aprofundando o conceito de meio e rede de inovação, e 
pesquisando as dinâmicas a longo prazo dos meios; o GREMI 5 (1995) abordando as relações entre o meio 
inovador e a cidade; e o GREMI 6 (2001 e 2002) analisando como o conceito de meio inovador pode também 
ser utilizado na análise de recursos naturais e culturais. (www.unime.ch, 2014) 



48 
 

 
 

princípios em que se baseia o meio inovador. Neste sentido, torna-se pertinente avaliarmos 

as principais características das empresas inovadoras brasileiras - e em especial as empresas 

situadas no interior de parques tecnológicos - que as levam a empreender seu processo 

inovador, possibilitando assim uma primeira aproximação sobre a possível conformação de 

meios inovadores nos parques tecnológicos.  
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 Uma apreciação geral sobre as empresas inovadoras brasileiras pode ser feita a partir 

dos dados divulgados pela Pesquisa de Inovação (Pintec) realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Esta pesquisa teve início no ano 2000 e o último 

levantamento realizado possui como período de análise os anos de 2009 a 2011. É com base 

nesta pesquisa que podemos mensurar a inovação nas empresas brasileiras e compreender 

como os elementos do meio inovador influenciam em suas atividades.  

 A apreensão do processo inovador pressupõe a utilização de certos parâmetros que 

permitam a realização de análises quantitativas e qualitativas das atividades realizadas pelas 

empresas inovadoras. O IBGE (2013), para a realização da Pintec ,segue as referências 

conceituais e metodológicas do Manual de Oslo, documento desenvolvido pela OCDE 

(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) que institui uma 

padronização internacional para se mensurar a inovação. A adoção de um mesmo padrão 

para a coleta e classificação de dados referentes à empresa inovadora proporciona 

comparações evolutivas em diferentes períodos de análise e também comparações entre 

países, regiões, lugares, além de permitir a verificação da eficácia de políticas de promoção 

da inovação.  

Em sua última versão - Manual de Oslo 2005 (OCDE, 2005) - consta a divisão da 

inovação em quatro áreas: produto, processo, marketing e organização. Desta forma, é 

possível dizer que para uma empresa ser considerada inovadora é necessário que ela tenha 

realizado inovações em uma, ou mais, dessas áreas.  

As inovações de produto – bens ou serviços - ocorrem com a introdução de novos 

produtos ou produtos aprimorados, fornecendo ao consumidor uma nova variedade de 

serviços e usos. Aqui estão inclusos os melhoramentos nas “especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais”. Já as inovações de processo ocorrem quando a empresa 

implementa novos métodos de produção ou distribuição, ou quando há uma significativa 

melhora nos métodos de produção ou distribuição já adotados. “As inovações de processo 

podem visar reduzir custos de produção ou de distribuição, melhorar a qualidade, ou ainda 

1.3 - EMPRESAS INOVADORAS BRASILEIRAS: A IMPORTÂNCIA DE CARACTERÍSTICAS 
DO MEIO INOVADOR NA GERAÇÃO DE INOVAÇÕES
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produzir ou distribuir produtos novos ou significativamente melhorados”. (OCDE, 2005 p. 57, 

59) 

Além desses dois tipos de inovação – produto e processo – que já estavam presentes 

na edição de 2004 do Manual de Oslo, as áreas de marketing e organização foram incluídas 

na nova versão do Manual para também explicar as inovações ocorridas no âmbito 

empresarial. A inovação de marketing refere-se aos novos métodos de marketing – nunca 

antes utilizados pela empresa - que resultam em mudanças significativas “na concepção do 

produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na 

fixação de preços”. O novo design do produto, sem alterar suas características de uso e 

função; a introdução de novos canais de vendas; o uso de novos conceitos para promover os 

produtos ou serviços de uma empresa; e o uso de novas estratégias de fixação de preços 

para comercialização dos bens e serviços, são consideradas inovações de marketing 

realizadas pela empresa. (OCDE, 2005 p.59) 

As inovações organizacionais ocorrem quando a empresa adota novos métodos 

organizacionais em suas práticas de negócios, em seu local de trabalho ou em suas relações 

externas. Ressalta-se que para se tratar de inovação, o método organizacional deve ser 

resultado das decisões estratégicas da gerência da empresa e não deve ter sido 

anteriormente utilizado.  

 

Inovações organizacionais podem visar a melhoria do desempenho de uma 
empresa por meio da redução de custos administrativos ou de custos de 
transação, estimulando a satisfação no local de trabalho (e assim a 
produtividade do trabalho), ganhando acesso a ativos não transacionáveis 
(como o conhecimento externo não codificado) ou reduzindo os custos de 
suprimentos. (OCDE, 2005 p.61-62) 
 

As novas práticas de negócios, com a realização de novos métodos de organização de 

rotinas e procedimentos para a condução do trabalho; as mudanças no local de trabalho, 

com novos métodos para distribuir responsabilidades e poder de decisão; a implementação 

de novos meios para organizar as relações externas da empresa com outras firmas ou 

instituições públicas, são consideradas inovações organizacionais. 

Além dos tipos de inovações mencionados, há também o grau de novidade 

empreendido. A inovação deve ser no mínimo nova para a empresa. Mesmo que a inovação 

já tenha sido implementada por outra empresa, se, para aquela empresa analisada, o 
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produto, processo, marketing ou método organizacional, for novo ou melhorado, trata-se de 

inovação. As inovações também podem ser novas para o mercado ou novas para o mundo: 

as novas para o mercado ocorrem quando a empresa é a primeira a introduzir a inovação em 

seu mercado; e as novas para o mundo ocorrem quando a empresa é a primeira a introduzir 

a inovação em todos os mercados. (OCDE, 2005) 

Considera-se uma empresa inovadora, portanto, aquela que implementou ou 

realizou atividades ligadas a pelo menos um dos quatro tipos de inovações mencionados. Ela 

pode ter realizado inovações próprias, ou em parceria com outras empresas e instituições 

públicas. Além destas, também é considerada empresa inovadora aquela que adotou 

inovações feitas por outras empresas, como por exemplo, a aquisição e adoção de novos 

equipamentos, o que a torna empresa inovadora por ser algo antes não utilizado. (OCDE, 

2005) 

Cabe ressaltar que a inovação de produto envolve, além de bens, os serviços. 

Algumas empresas presentes nos parques tecnológicos estudados por esta tese ressaltam 

que realizam inovações em serviços, pois são empresas de consultoria em engenharia ou de 

desenvolvimento de software, atuando como desenvolvedoras de soluções para seus 

clientes. Neste caso, cada serviço que a empresa realiza corresponde às demandas de seus 

clientes, exigindo esforços específicos da empresa em inovar.  

Como se trata de uma demanda única, específica, esta inovação em serviço dificulta 

estabelecermos o grau de novidade empreendido: novo para a empresa, novo para o 

mercado nacional, novo para o mercado internacional. Certamente trata-se de uma 

inovação nova para a empresa que faz a inovação, porém como esta inovação destina-se ao 

uso de outras empresas, podemos dizer que se trata de uma inovação nova para o cliente. O 

cliente, de posse do serviço inovador poderá transformá-lo em um produto/serviço novo 

para o mercado nacional/mercado internacional, mas que nesta pesquisa não temos como 

precisar. Portanto, a empresa que realiza o serviço é inovadora e, seu cliente, ao adotar a 

inovação também se torna inovador, já que adquire um serviço, antes não utilizado pela 

empresa.   

É interessante mencionar que o fato da inovação ter tido sucesso ou não, ter sido 

abandonada, ou estar em processo de implementação não retira a classificação da empresa 

como empresa inovadora, segundo a OCDE (2005). Nem toda inovação é bem sucedida ou 
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de rápida implementação, fato este que permite considerar inovadora a empresa que se 

encaixe nestas características no período em que a pesquisa esteja sendo realizada.   

Tais especificações presentes no Manual de Oslo para se definir inovação são 

bastante operacionais quando se tem em vista realizar pesquisas estatísticas visando à 

quantificação das inovações pelas empresas. O que se nota é que, devido à crescente 

importância dada aos processos inovativos nas empresas, medidas para quantificar tais 

processos são frequentemente acionadas. Desta forma, é possível obter uma descrição de 

como os países estão posicionados no quadro econômico mundial que relaciona 

conhecimento e progresso econômico. 

O IBGE incorpora a concepção de empresa inovadora presente no Manual de Oslo. 

Ou seja, são consideradas inovadoras as empresas que realizam inovações de produto, 

processo, marketing e organização, de acordo com as características já descritas, sem 

acrescentar nenhuma outra concepção adicional relacionada ao tema. A partir da Pintec é 

possível compreender como e quanto as empresas brasileiras inovam, dados que revelam os 

padrões brasileiros em relação à inovação.   

 Para esta pesquisa de doutorado os dados referentes às fontes responsáveis pela 

inovação nas empresas são de suma importância. A análise detalhada desses dados indica os 

atuais vetores que as empresas brasileiras inovadoras mais utilizam para realizar o processo 

inovador, sendo possível constatar se tais vetores corroboram características presentes em 

um meio inovador, tais quais: universidades, institutos de pesquisa, departamento de P&D, 

redes de cooperação. 

Para a realização da Pintec, o IBGE (2013) utiliza como universo de investigação as 

indústrias extrativas e de transformação, bem como os setores de eletricidade e gás e 

serviços selecionados7, que estão organizadas juridicamente como entidades empresariais8 e 

que possuem dez ou mais pessoas ocupadas. Os dados apresentados pela pesquisa mostram 

que das 128.699 empresas entrevistadas, 45.950 inovaram em produtos ou processos, o que 

corresponde a 35,7% das empresas. Atendo-se somente às indústrias, o percentual foi de 

                                                           
7 Os serviços selecionados são: edição e gravação e edição de música; telecomunicações; atividades dos 

serviços de tecnologia da informação; tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 
relacionadas; serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas; e pesquisa e desenvolvimento. 
(IBGE, 2013) 
8
 Nas duas últimas edições da pesquisa - 2005 e 2008 – estiveram incorporadas, no setor de serviços e de P&D, 

além de entidades empresariais, as entidades organizadas juridicamente como administração pública e como 
entidades sem fins lucrativos. No entanto, nesta última pesquisa, seguindo as orientações do Manual de Oslo, 
apenas as entidades empresariais foram consideradas. (IBGE, 2013) 
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35,6% sendo que as indústrias de transformação foram mais inovadoras (35,9%) do que as 

indústrias extrativas (18,9%) durante o período da pesquisa. Já no setor de eletricidade e 

gás, 44,1% foram inovadoras e nos serviços selecionados, 36,8% das empresas inovaram. 

Em comparação com a pesquisa Pintec 2008, houve uma queda na taxa de inovação 

das empresas, de 38,1% em 2008 para 35,7% em 2011. Segundo o IBGE (2013): 

 

(...) diferentemente do intervalo coberto pela Pintec 2008 (período 2006-
2008), quando as condições macroeconômicas se apresentavam 
relativamente mais favoráveis, o período 2009-2011 parece ter exposto as 
empresas brasileiras a um cenário mais adverso, especialmente em face da 
crise de 2008, a qual pode ter influenciado expectativas e, 
consequentemente, mudanças de comportamento em relação ao risco, 
sobretudo por parte de investidores. Sendo a inovação um fenômeno 
intrinsecamente sujeito a elevados níveis de incerteza, as decisões de 
investir em estratégias desta natureza tendem a ser condicionadas por 
expectativas. (IBGE, 2013 p.37) 
 

Também foi possível notar que as maiores empresas - com maior número de pessoal 

ocupado - inovam mais que empresas menores - com menos pessoal ocupado. Nas 

indústrias, a taxa de inovação para empresas de 10 a 49 pessoas ocupadas foi de 33,8%, 

enquanto para as empresas com 500 pessoas ocupadas ou mais a taxa de inovação foi de 

55,9%. O setor de eletricidade e gás apresentou, respectivamente, 38,1% e 76,7% de 

inovação e para os serviços selecionados, verificou-se uma taxa de inovação de 34,6% e 

52,4%, respectivamente. 

 

Padrão similar pode ser constatado para as taxas de inovação, levando em 
consideração o referencial de mercado: no conjunto de empresas 
industriais com 10 a 49 pessoas ocupadas, 2,7% lançaram produto novo 
para o mercado nacional; na faixa com pessoal ocupado igual a 500 ou mais 
pessoas, este valor passa para 20,8%. (IBGE, 2013 p. 41) 

 

Antes de abordarmos os principais responsáveis pelo desenvolvimento das inovações 

nas empresas brasileiras, mais um dado geral sobre as inovações no Brasil merece ser 

mencionado. Assim como nas pesquisas anteriores, o IBGE (2013) aponta que há a 

predominância de inovações de processo em relação às inovações de produto, esses últimos 

caracterizados por demandarem mais esforços inovativos das empresas.  

O padrão de inovação encontrado refere-se ao acesso ao conhecimento tecnológico 

através do aprimoramento dos métodos de produção, de logística interna de movimentação 
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de insumos e produtos, e de incrementos nas atividades de apoio à produção. Isso se deu 

primordialmente pela incorporação de novas máquinas e equipamentos, através de 

treinamentos e pela aquisição de software. (IBGE, 2013) 

No que se refere aos principais responsáveis pelo desenvolvimento de inovações nas 

empresas, as inovações de produto e de processo apresentam diferenças. No caso da 

inovação de produto, a própria empresa é tida como principal responsável para as indústrias 

(85,5%) e nos serviços selecionados (77,1%). Para o setor de eletricidade e gás, apenas 8,9% 

das empresas são elas mesmas as principais responsáveis pela inovação de produto, 

cabendo à cooperação com outras empresas ou institutos a principal responsável, em 65,4% 

dos casos, por essa inovação. Para as inovações de processo, 65,4% das empresas de 

eletricidade e gás são as responsáveis pela inovação, enquanto que para as indústrias 

(76,4%) e para os serviços selecionados (51,6%) outras empresas ou institutos foram os 

principais responsáveis pela inovação. 

A formação de redes de cooperação para a inovação é um dado importante a ser 

averiguado para analisar se tal prática tem sido acionada no desenvolvimento de inovações. 

Ressaltamos que a formação de redes de cooperação visando a inovação é inerente a um 

meio inovador e, como é possível verificar na tabela 1, essa conduta ainda é incipiente nas 

empresas inovadoras, destacando-se apenas o setor de energia e gás como principal prática 

para a inovação de produto. 

 

Tabela 1 – Porcentagem de empresas que inovaram a partir da cooperação da empresa 
com outras empresas ou institutos. Brasil: período 2009-2011  
 

 Inovação em produto Inovação em processo 

Indústria 5,6% 6,1% 

Eletricidade e Gás 65,4% 19,9% 

Serviços selecionados 16,7% 12,1% 
Fonte: IBGE (2013) 

 

Observando as informações da OCDE (2005), encontramos as fontes que são 

consideradas relevantes para processo inovador na empresa. As fontes para transferência de 

conhecimento e tecnologia foram selecionadas para três tipos9 de interações ou fluxos de 

                                                           
9
 Os três tipos de interações ou fluxos de conhecimentos e tecnologia são: fontes de informação abertas, que 

não envolvem compras de conhecimento e de tecnologia nem interação com a fonte; compras ou aquisição de 
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conhecimentos e de tecnologias das empresas. Essas fontes são: fontes do interior da 

empresa - P&D, produção, marketing e distribuição; outras empresas no grupo empresarial, 

mercado externo e fontes comerciais - concorrentes, outras empresas na indústria, clientes 

ou consumidores, consultores, fornecedores, softwares ou serviços, laboratórios comerciais; 

fontes do setor público - universidades, institutos de pesquisa público, institutos de pesquisa 

privado, serviços especializados; e fontes de informação geral - divulgação de patentes, 

conferências e encontros, feiras e exibições, associações profissionais, outras associações 

locais, contatos informais ou redes, padrões e agências de padronização, regulações 

públicas.  

No Brasil, os dados referentes às fontes de informação para a inovação apresentados 

pelo IBGE (2013) ilustram o que é aqui considerado importante. Na indústria, as principais 

fontes de informação10 utilizadas para a realização da inovação foram: redes de informação 

informatizadas (75%), fornecedores (70,3%), clientes (65,9%), áreas internas à empresa 

(61,2%) e feiras e exposições (53,4%). Nos serviços selecionados, as inovações tiveram como 

principais pontos de partida: as redes de informação informatizadas (79,8%), os clientes 

(73,3%), as áreas internas à empresa (61,6%), os concorrentes (54,7%) e os fornecedores 

(54,3%). Em eletricidade e gás foram: redes de informação informatizadas (82,1%), 

fornecedores (79,7%), outras áreas da empresa (78,5%), centros de capacitação profissional 

(56%) e concorrentes (50,9%).  

Tais informações sobre as fontes de informação utilizadas pela empresa para inovar 

fornecem dados para a compreensão do que tem impulsionado o processo inovador nas 

empresas brasileiras. Nas tabelas 2, 3 e 4 são apresentadas todas as fontes de informação 

para a inovação nas empresas pesquisadas pelo IBGE (2013), seguindo a ordem de 

importância registrada para cada uma delas. 

 
Tabela 2 – Importância atribuída às fontes de informação utilizadas para a inovação nas 
Indústrias. Brasil: período 2009-2011 
 

Fonte de Informação Porcentagem de empresas 

Redes de informação informatizadas 75% 

                                                                                                                                                                                     
conhecimentos e tecnologia, que envolve a compra, mas sem cooperação ativa com a fonte; e inovação 
cooperativa, que presume a participação ativa em projetos para inovação com participação de outros agentes. 
10

 Para obter essa informação nas empresas foi calculada a proporção de empresas que apontaram importância 
alta ou média para cada categoria de fonte de informação apresentada no questionário da pesquisa. (IBGE, 
2013) 
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Fornecedores 70,3% 

Clientes 65,9% 

Outras áreas da empresa 61,2% 

Feiras e Exposições 53,4% 

Concorrentes 49,8% 

Conferências, encontros e publicações especializadas 34,8% 

Centros de Capacitação Profissional  27,9%  

Instituições de Testes  26,1%  

Empresas de Consultoria 22,9% 

Institutos de Pesquisa ou Centros Tecnológicos  17,6%  

Universidades ou Centros de Ensino Superior 16,7% 

Departamento de P&D 14,2% 

Outras empresas do grupo 4,4% 
Fonte: IBGE (2013). 

 

Tabela 3 - Importância atribuída às fontes de informação utilizadas para a inovação nos 
Serviços Selecionados. Brasil: período 2009-2011 
 

Fonte de Informação Porcentagem de empresas 

Redes de informação informatizadas 79,8% 

Clientes  73,3%  

Outras áreas da empresa 61,6% 

Concorrentes  54,7%  

Fornecedores 54,3% 

Feiras e Exposições  51%  

Conferências, encontros e publicações especializadas 47,1% 

Empresas de Consultoria 44% 

Departamento de P&D 31,7% 

Centros de Capacitação Profissional 24,1% 

Universidades ou Centros de Ensino Superior 22,9% 

Instituições de Testes 18,6% 

Institutos de Pesquisa ou Centros Tecnológicos 15,7% 

Outras empresas do grupo 7,7% 
Fonte: IBGE (2013) 

 

Tabela 4 - Importância atribuída às fontes de informação utilizadas para a inovação em 
Eletricidade e Gás. Brasil: período 2009-2011 
 

Fonte de Informação Porcentagem de empresas 

Redes de informação informatizadas 82,1% 

Fornecedores  79,7% 

Outras áreas da empresa 78,5% 

Centros de Capacitação Profissional 56% 

Concorrentes 50,9% 
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Institutos de Pesquisa ou Centros Tecnológicos  33,5% 

Universidades ou Centros de Ensino Superior 27,4% 

Departamento de P&D 26,9% 

Empresas de Consultoria 23,6% 

Clientes 19,2% 

Instituições de Testes  18,4% 

Feiras e Exposições 17,3% 

Conferências, encontros e publicações especializadas 16,7% 

Outras empresas do grupo 16,3% 
Fonte: IBGE (2013) 

 

A partir dos dados apresentados nas tabelas é possível perceber que as fontes de 

informações referentes aos institutos de pesquisa ou centros tecnológicos, às universidades 

ou centros de ensino superior e ao departamento de P&D não receberam tanta importância 

para a inovação quanto, por exemplo, as redes de informação informatizadas, os 

fornecedores e os clientes. Estas fontes de informações são, contudo, relevantes para a 

formação do meio inovador, ou seja, estes elementos, quando presentes nos lugares, 

interagindo e cooperando com empresas, podem suscitar cada vez mais as inovações.  

Para o IBGE (2013), tal fato indica que as inovações da maioria das empresas não se 

encontram formalmente organizadas nas atividades de P&D ou conformando parcerias com 

universidades e institutos de pesquisa, o que lhes possibilitaria inovações com maior 

conteúdo tecnológico. A maioria das inovações introduzidas nas empresas é de caráter 

adaptativo, incremental, ocasionais e organizadas em estruturas informais. 

Aprofundando mais os dados sobre a cooperação, o IBGE (2013) apresenta os 

percentuais das empresas inovadoras, por setor de atividade e segundo o porte das 

empresas, que mantiveram relação de cooperação com outras empresas. Conforme consta 

na tabela a seguir, é possível observar que para as indústrias e serviços selecionados, quanto 

maior o porte da empresa, mais se realiza relação de cooperação. No setor de eletricidade e 

gás, as relações de cooperação estão mais presentes, no entanto, também é conferida uma 

alta percentagem nas empresas com 500 ou mais funcionários. 
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Tabela 5 – Participação das empresas inovadoras com relação de cooperação com outras 
empresas. Brasil: período 2009-2011 
 

Pessoal ocupado 
na empresa 

Indústria Eletricidade e gás Serviços 
Selecionados 

De 10 a 49 13,1% 23,9% 22,9% 

De 50 a 99 20,2% 3,5% 23,3% 

De 100 a 249 22,7% 60,3% 24,9% 

De 250 a 499 29,3% 31,6% 25,4% 

Com 500 ou mais 48,6% 94,7% 47% 
Fonte: IBGE (2013) 

 

Deve-se ressaltar a importância da cooperação para a inovação, pois uma empresa, 

isoladamente, terá muito mais dificuldade em inovar, principalmente em produtos e 

processos com conteúdo tecnológico maior, se não possuir parceiros para compartilhar 

conhecimentos, experiências, estruturas específicas. No meio inovador, a lógica 

organizacional é formada por uma rede de cooperação para a inovação e, portanto, a 

interação de agentes - empresas, instituições de pesquisa, governos locais – no meio 

constituído por recursos materiais e imateriais, viabiliza a geração de mais inovações. 

Para o IBGE (2013 p. 54), “baixos níveis de cooperação podem refletir padrões que 

apontam para a concentração em atividades mais simples de inovação”. As informações 

sobre a formação de cooperações e também sobre as fontes de informação para a inovação 

das empresas inovadoras brasileiras, apontam para um padrão geral diferente do tipo de 

inovações buscadas pelos parques tecnológicos, em que o incentivo ao desenvolvimento de 

atividades de P&D é inerente à estrutura do parque. Comparando as fontes que são tidas 

como relevantes para processo inovador da empresa apresentadas pela OCDE (2005) - 

fontes do interior da empresa; outras empresas no grupo empresarial, mercado externo e 

fontes comerciais; fontes do setor público; e fontes de informação geral - e as fontes 

reveladas pelo IBGE (2013), verificamos que no Brasil as fontes que mais se destacam para a 

inovação nas empresas estão ligadas às fontes de informação geral, a outras empresas no 

grupo empresarial, mercado externo e fontes comerciais e às fontes no interior da empresa, 

que não inclui o departamento de P&D. 

As fontes de informação geral – denominada pelo IBGE (2013) como redes de 

informação informatizadas – aparece em primeiro lugar nas três categorias de empresas 

analisadas pela pesquisa: indústria, serviços selecionados e eletricidade e gás. Esta fonte é a 
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que mais importa e contribui para o processo inovador nas empresas brasileiras. Os outros 

dois grandes destaques de fontes que contribuem para a inovação nas empresas são os 

fornecedores e outras áreas da empresa. Muitas empresas inovam a partir da aquisição de 

novos equipamentos obtidos com seus fornecedores e as outras áreas da empresa que 

contribuem como fontes de informação para a inovação não inclui o departamento de P&D, 

setor analisado separadamente pelo IBGE.  

As fontes do setor público e as fontes no interior da empresa – em especial o 

departamento de P&D - que a OCDE (2005) faz referência são menos citados pelas empresas 

brasileiras. Para as indústrias, os institutos de pesquisa ou centros tecnológicos, as 

universidades ou centros de ensino superior e o departamento de P&D são as fontes de 

informação de menor importância – juntamente com outras empresas do grupo - para a 

inovação. Para os serviços selecionados, os institutos de pesquisa ou centros tecnológicos, as 

universidades ou centros de ensino superior e o departamento de P&D receberam, 

respectivamente, importância média ou alta de apenas 15,7%, 22,9% e 31,7% das empresas 

entrevistadas. Para as empresas de eletricidade e gás essas fontes do setor público e 

departamento de P&D possuem um pouco mais de importância atingindo 33,5% para os 

institutos de pesquisa ou centros tecnológicos, 27,4% para as universidades ou centros de 

ensino superior e 26,9% para o departamento de P&D. 

De forma geral, as fontes do poder público e o departamento de P&D, considerados 

características pertinentes de um meio inovador, não ocupam posição de destaque nas 

fontes de informação utilizadas para a inovação nas empresas brasileiras. Há um 

distanciamento entre essas fontes de informação e as empresas inovadoras no geral.  

A composição de meios inovadores, bem como a configuração dos parques 

tecnológicos, privilegia a interação das empresas com as fontes do setor público, 

notadamente universidades e institutos de pesquisa públicos, o que torna sua composição 

bastante pertinente frente às características da grande maioria das empresas inovadoras 

brasileiras, que não consideram essas fontes como sendo de grande importância. 

Um aspecto que deve ser compreendido, a respeito dos dados apresentados pelo 

IBGE (2013) e os meios inovadores, refere-se ao estabelecimento de cooperações para a 

inovação. Nas empresas entrevistadas, as relações de cooperação com outras organizações 

só se apresentou mais relevante (atingindo mais de 40% das empresas que realizam 

cooperação) para as empresas com mais de 500 funcionários e para as empresas com o 
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número de funcionários entre 100 e 249 de eletricidade e gás. Nos demais casos, conforme 

consta na tabela 5 (pág. 58), ainda é bastante incipiente a realização de cooperação entre as 

empresas e demais organizações.  

Assim como nos meios inovadores, os parques tecnológicos almejam possuir redes de 

cooperação capazes de formar um ambiente de sinergia que estimule as atividades de P&D e 

a geração de inovações. Em nossa pesquisa, verificamos que há uma tendência favorável ao 

aumento das cooperações entre empresas e entre empresas e universidades nos parques 

tecnológicos. Desta forma, os parques tecnológicos evidenciam um movimento particular 

voltado à inovação que ultrapassa a caracterização mais geral encontrada no Brasil.  

O São Carlos Science Park e o Parque Tecnológico São José dos Campos - em 

operação desde 2008 e 2009, respectivamente - permitem uma análise coerente das 

empresas inovadoras residentes em parques tecnológicos. Estes parques são os que estão 

há mais tempo em operação no estado de São Paulo, dentre os que possuem 

credenciamento definitivo no Sistema Paulista de parques Tecnológicos (SPTec). Ou seja, 

além da experiência acumulada nos anos de operação, sua atuação está de acordo com as 

exigências do governo estadual para os propósitos de um parque tecnológico. Partindo deste 

recorte empírico, apresentaremos uma caracterização das empresas residentes nestes dois 

parques tecnológicos, pautando nossa análise na importância que elementos do meio 

inovador exercem no ensejo das atividades destas empresas. 

 

 
  

O São Carlos Science Park é o parque tecnológico com credenciamento definitivo no 

SPTec que está a mais tempo em operação no estado de São Paulo. Inaugurado em 2008, 

este parque tecnológico conta com duas empresas instaladas, Leica Geosystems e Amdocs11: 

empresas multinacionais que conheceram a estrutura construída no parque e se 

interessaram por nele se instalar. 

Neste parque tecnológico não houve abertura de edital para a instalação de 

empresas, o que comumente ocorre em parques tecnológicos. A presença destas empresas 

                                                           
11

 As informações sobre essas empresas foram obtidas através da gestão do São Carlos Science Park e do 
questionário ampliado nelas aplicado. O questionário encontra-se no anexo I. 

1.3.1 - Caracterização e atuação das empresas inovadoras do São Carlos 
Science Park e do Parque Tecnológico São José dos Campos
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é resultado de interesse mútuo, empresas e a entidade gestora do parque, a Fundação 

ParqTec. 

A Leica Geosystems foi a primeira empresa a se instalar no parque tecnológico. Ela 

está presente desde o ano de fundação do parque, 2008. Esta empresa transfere sua matriz 

do município de São Paulo para São Carlos, e em São Paulo permanece uma filial da 

empresa. Sua instalação em São Carlos ocorre devido às características do município, 

principalmente devido à presença de universidades, e pela estrutura recém construída do 

parque tecnológico. Tanto ParqTec quanto Leica afirmam não ter havido redução ou isenção 

de impostos para sua instalação.  

Trata-se de uma empresa multinacional, presente em mais de 28 países e cuja sede 

se encontra em Heerbrugg, na Suíça. Esta empresa é especializada na produção de 

equipamentos e softwares para o mercado de geodésia e topografia, sendo considerada a 

única com uma linha completa de produtos para atender todas as áreas da geomensura. Na 

América do Sul a empresa possui distribuidores em todos os países, mas atua a partir de sua 

sede no São Carlos Science Park. Com 50 funcionários, as atividades desenvolvidas pela 

empresa no parque tecnológico são: importação dos equipamentos e comercialização na 

América Latina; locação, pós-venda e manutenção dos equipamentos; e a área 

administrativa da empresa.  

 A Amdocs instalou-se no São Carlos Science Park em 2012, tendo avaliado diferentes 

opções em todo o território brasileiro para a instalação de seu centro de desenvolvimento 

em P&D. A escolha por São Carlos se deu pela presença de diversas universidades de 

tecnologia - no município e também na região - que pode oferecer para empresa mão de 

obra qualificada, fator tido como essencial para o funcionamento da empresa. Assim como a 

Leica, não houve isenção ou redução de impostos para sua instalação. 

Amdocs é uma empresa multinacional israelense, líder de mercado mundial em sua 

área de atuação: desenvolvimento de software para empresas de telecomunicações. As 

instalações da empresa no São Carlos Science Park constituem o único local no Brasil de 

desenvolvimento de tecnologia pela empresa. Em 2014 a Amdocs contava com 110 

funcionários, porém há projeto de ampliar sua atuação, com a intenção de duplicar o 

número de funcionários, continuando com a pesquisa e desenvolvimento em software. Para 

viabilizar este projeto a empresa já fez um pedido ao ParqTec para que disponibilizasse um 

novo prédio no parque tecnológico.  
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As duas empresas instaladas no São Carlos Science Park, Leica Geosystems e Amdocs, 

são empresas inovadoras apresentando produtos novos para a empresa, novos para o 

mercado nacional e internacional. Para ambas as empresas a presença de universidades é 

tida como relevante para o desenvolvimento de suas atividades, visto que este fator é o 

principal motivo descrito como responsável pela sua localização no município de São Carlos. 

O departamento de P&D destas empresas figura como o grande responsável pelo 

desenvolvimento de inovações, no entanto, somente a Amdocs possui centro de 

desenvolvimento de P&D no interior do parque. Leica Geosystems possui apenas um centro 

de serviços para manutenção dos equipamentos, cabendo à sua matriz internacional o 

desenvolvimento de P&D. 

 

Quadro 1 - Características das empresas instaladas no São Carlos Science Park 

Empresa Ramo de 
atividade 

Ano de 
instalação 
no parque 

Tipo de  
inovação 

Abrangência 
da inovação 

Registro 
de 

patente 
Leica Geosystems Produção de 

equipamentos e 
softwares para o 

mercado de geodésia 
e topografia 

2008 Produto Novo para a 
empresa, novo 
para o mercado 

nacional e 
internacional 

Sim 

Amdocs Desenvolvimento de 
software para 
empresas de 

telecomunicações 

2012 Produto Novo para a 
empresa, novo 
para o mercado 

nacional e 
internacional 

Sim 

 

Percebe-se que as fontes de informação para a inovação, relevantes a estas duas 

empresas – universidades e departamento de P&D – corroboram com elementos gerais que 

devem estar presentes em meios inovadores. Devemos apontar ainda que suas 

características inovadoras – inovações em produto e com maior conteúdo tecnológico – não 

correspondem à forma de inovação mais geral encontrada nas empresas inovadoras 

brasileiras, mais ligadas à inovação de processo e de caráter incremental. Desta forma, 

podemos dizer que as empresas residentes no São Carlos Science Park, e em especial a 

Amdocs, inserem-se num universo mais restrito de empresas inovadoras, aquelas que 

ensejam seu processo inovador a partir de P&D.  

O Parque Tecnológico São José dos Campos foi o primeiro parque tecnológico do 

estado de São Paulo a conseguir o credenciamento definitivo no SPTec e é considerado, de 
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acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 

como o melhor modelo de parque em funcionamento. Suas atividades tiveram início em 

2009, mas é em 2010 que o Parque Tecnológico São José dos Campos inaugura o primeiro 

centro empresarial para abrigar pequenas e médias empresas de base tecnológica. Com 6 

mil m² de área construída, este centro empresarial possui capacidade para abrigar 

aproximadamente 25 empresas. No início de 2014, outro centro empresarial foi inaugurado 

no parque tecnológico: o centro empresarial II possui área total de aproximadamente 12.000 

m² e capacidade para cerca de 50 empresas. 

 As empresas que desejam se instalar no parque tecnológico devem se inscrever nos 

editais de seleção, divulgados pela Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos. 

Para participar do processo seletivo a empresa deve ser de base tecnológica, definida como 

aquela que baseie “suas atividades produtivas no desenvolvimento ou em melhorias 

significativas de novos produtos, processos ou serviços utilizando a aplicação sistemática de 

conhecimentos científicos e tecnológicos”. (ATO CONVOCATÓRIO, 2013 p. 3) 

 A verificação da empresa candidata a se instalar no parque tecnológico como 

empresa de base tecnológica é feita a partir de alguns parâmetros, que também conferem 

pontuação para a classificação final da empresa no processo seletivo. São eles: 

• Empresa com projeto ou atividade tecnológica exercida individualmente ou em 

parceria com institutos de ciência e tecnologia; 

• Empresa que atue nos setores: aeronáutico, espacial, defesa, biotecnologia, 

nanotecnologia, eletrônica, novos materiais, energia, tecnologia da informação, 

comunicação e multimídia, tecnologias para aplicação em saúde, recursos hídricos 

e saneamento ambiental, petróleo, gás e carvão mineral; 

• Empresa beneficiada por apoio para o desenvolvimento de atividades relacionadas 

às respectivas áreas de competência; 

• Empresa graduada em ambiente de incubação tecnológica ou que provenha de 

parque tecnológico reconhecido pela Anprotec; 

• Empresa com engenheiros ou cientistas, ou que se beneficie de relacionamento 

com institutos de ciência e tecnologia, individualmente ou em rede de 

cooperação; 

• Empresa que destine uma parcela de, no mínimo, 5%  de seu faturamento anual a 

atividades corporativas de ciência e tecnologia; 



64 
 

 
 

• Empresa que possua e pratique políticas sistemáticas de aperfeiçoamento 

tecnológico de sua força de trabalho; 

• Empresa que forneça produtos ou serviços de alto conteúdo tecnológico para 

laboratórios científicos; 

• Empresa cujo faturamento anual não seja inferior a R$ 180.000,00; 

• Empresa cujo faturamento anual não seja superior a R$ 100.000.000,00; 

• Empresa que busque soluções inovadoras, baseadas na ciência e tecnologia, para 

demandas de setores industriais importantes para o desenvolvimento do país. 

 

As empresas situadas nos centros empresariais recebem o espaço para sua instalação 

apenas com a estrutura básica: paredes externas, piso e pontos de interligação, e acesso aos 

sistemas prediais - água fria, esgoto, elétrica, rede de dados e voz, rede de água para 

chuveiros automáticos, alimentação e retorno de água gelada para ar condicionado e 

ventilação para captação de ar externo. As adequações e outras instalações necessárias 

ficam a cargo da empresa. (ATO CONVOCATÓRIO, 2013) 

De acordo com o edital de convocação de 2013, o custo mensal da empresa que se 

instalar no centro empresarial II é de R$ 18,00 por metro quadrado da área ocupada, para os 

módulos localizados no piso inferior, e R$ 14,00 por metro quadrado da área ocupada, para 

os módulos localizados no piso superior.  Há rateio das despesas comuns como, 

recepcionista, seguranças, equipamentos de controle de acessos, elevadores, energia 

elétrica, água, limpeza e conservação, manutenção entre outros.  

No Parque Tecnológico São José dos Campos há também grandes empresas 

instaladas. Elas estão localizadas nos Centros de Desenvolvimento Tecnológico (CDTs), áreas 

específicas para atuação das atividades de P&D das empresas. De acordo com a gestão de 

projetos do Parque Tecnológico São José dos Campos, os primeiros diretores idealizaram um 

modelo de parque tecnológico em que grandes empresas pudessem participar de sua 

constituição. Então, a partir de contatos locais, foi-se consolidado a instalação de empresas 

interessadas a realizar seus projetos de P&D na área do parque tecnológico.  
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Quase todos os CDTs são liderados por grandes empresas12, as empresas âncoras, 

que realizam projetos envolvendo universidades e institutos de pesquisa. A direção de 

planejamento do Parque Tecnológico São José dos Campos esclarece que o parque 

tecnológico promove a criação dos CDTs buscando, através das grandes empresas, atrair 

outras empresas de pequeno, médio e grande porte para o parque, auxiliando na construção 

da própria identidade do parque enquanto propulsor de P&D no município de São José dos 

Campos. 

Atualmente o Parque Tecnológico São José dos Campos possui cinco CDTs em 

operação: Centro de Inovação Tecnológica em Saúde – CITS; Centro de Desenvolvimento de 

Tecnologias de Informação e Comunicação e Multimídia – CDTIC; Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico de Aeronáutica – CDTA; Centro de Desenvolvimento 

Tecnológico de Águas e Saneamento Ambiental- CDTASA; Centro de Desenvolvimento 

Tecnológico de Energia – CDTE. 

O Centro de Inovação Tecnológica em Saúde (CITS) é gerido pela Associação Cidade 

da Ciência, Tecnologia e Educação (Cité). Este é o único CDT do parque tecnológico que não 

é conduzido por uma grande empresa. A Cité é formada por pesquisadores que se dedicam 

ao desenvolvimento de tecnologias para medicina assistida por computação, novos 

materiais e próteses, diagnósticos e intervenções cirúrgicas com a utilização de raios laser, 

processos terapêuticos utilizando fototerapia e ozonioterapia, entre outras tecnologias. 

O Centro de Desenvolvimento de Tecnologias de Informação e Comunicação e 

Multimídia (CDTIC) tem a Ericsson como empresa âncora. O CDTIC busca o desenvolvimento 

de soluções para gestão integrada de cidades inteligentes com foco em segurança, 

mobilidade, transporte e trânsito, envolvendo tecnologias de computação em nuvem, 

transmissão em banda larga e monitoramento vídeo. 

O Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Aeronáutica (CDTA) possui a Embraer 

como empresa âncora. No CDTA, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo (IPT) atua como instituição âncora e há também a participação do ITA na cooperação 

dos projetos desenvolvidos. Este CDT possui laboratórios especialmente equipados e ocupa 

uma área de 6 mil m². Nele são desenvolvidos projetos em duas grandes frentes: integração 

de sistemas complexos e desenvolvimento de softwares embarcados; estruturas leves. 

                                                           
12

 O CDT da saúde é o único CDT não liderado por uma grande empresa, e sim por uma associação. Suas ações 
serão detalhadas no capítulo 4.2. 
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Em 16 de maio de 2014 foi inaugurado no CDTA o Laboratório de Estruturas Leves 

(LEL), do IPT. A obra é resultado de parceira entre o governo do estado, o BNDES, FINEP, 

FAPESP e o IPT, e custou cerca de R$ 46,7 milhões. O LEL, único deste tipo no hemisfério Sul, 

possui modernos equipamentos visando ensaios e pesquisas focadas em estruturas leves, 

metálicas e não metálicas. Suas atividades interessam às indústrias aeronáutica, 

aeroespacial, automotiva e petróleo e gás (IPT, 2014). De acordo com a gestão de projetos 

do parque, o LEL foi pensado dentro do conceito multiusuário, o que significa que empresas, 

e neste caso especialmente as empresas ligadas ao parque, poderão ter acesso com 

condições de custo e tempo a serem planejadas.  

No Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Águas e Saneamento Ambiental 

(CDTASA), a empresa âncora é a Sabesp. As entidades parceiras do CDTASA são: o Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), a Escola Politécnica da USP, a 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 

O CDTASA se dedica ao desenvolvimento de tecnologias para saneamento ambiental e para 

o melhor aproveitamento de recursos hídricos.  

A Vale Soluções em Energia (VSE) é a empresa âncora do Centro de Desenvolvimento 

Tecnológico de Energia (CDTE). Os demais parceiros deste CDT são: o Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica (ITA) e a Escola de Engenharia da USP, campus de São Carlos. Seu propósito 

reside no desenvolvimento de programas tecnológicos, equipamentos e sistemas de geração 

de energia e potência, com ênfase em processos ambientalmente sustentáveis e no uso de 

fontes energéticas renováveis. 

O Parque Tecnológico São José dos Campos, além destes cinco CDTs já estruturados e 

em operação, possui projetos para a criação de novos CDTs. A Boeing, empresa americana 

líder na produção de aeronaves militares e comerciais, fechou acordo para instalar seu novo 

centro de pesquisas e desenvolvimento no Brasil, neste parque tecnológico. Conforme 

atesta Forjaz (2013 p.10) “o Parque Tecnológico deverá abrigar em seu Núcleo, inicialmente 

em instalações de 400m² aproximadamente, a equipe de pesquisadores da Boeing 

responsável pela implementação de atividades de P&D definidas em acordos previamente 

assinados com o INPE, DCTA e Embraer”. Atualmente a Boeing já se encontra instalada no 

parque e, em uma etapa posterior a empresa comporá, com suas instituições parceiras, seu 

próprio CDT. 



67 
 

 
 

 Outra proposta de CDT que ainda está sendo avaliada pelo Parque Tecnológico São 

José dos Campos é com a empresa Visiona Tecnologia Espacial, empresa dos grupos Embraer 

e Telebrás. Esta empresa entrou em operação no parque em junho de 2013, utilizando 

inicialmente uma área de 700m², no núcleo do parque. Segundo a direção de planejamento 

do Parque Tecnológico São José dos Campos, a Visiona comporia o CDT espacial e tanto 

setor acadêmico quando as pequenas empresas poderiam ajudar no desenvolvimento de 

projetos. Forjaz (2013 p. 10) ressalta que esta empresa, que centralizará suas ações no 

Parque Tecnológico São José dos Campos, terá um importante papel no Programa Espacial 

Brasileiro, pois será responsável pelas “atividades de integração do sistema do novo satélite 

geoestacionário brasileiro (SGDC)”. Este satélite terá finalidade civil e militar, possibilitando 

internet em banda larga e atendendo as necessidades de comunicação estratégica de defesa 

do Brasil.  

Apesar de presentes dentro da área do Parque Tecnológico São José dos Campos, as 

grandes empresas já instaladas no parque tecnológico não possuem relações com o parque 

para além do uso do espaço físico a elas cedido. Portanto, nossa pesquisa empírica 

fundamentou-se nas pequenas e médias empresas do centro empresarial I e, para a análise 

da possível conformação de um meio inovador no parque, também pautamos nossa 

pesquisa na Associação Cidade da Ciência, Tecnologia e Educação (Cité), responsável pela 

gestão do Centro de Inovação Tecnológica em Saúde (CITS), apontado pelo diretor de 

planejamento do parque como sendo o único CDT com proximidade de relações com o 

parque tecnológico. 

No que tange às empresas instaladas no centro empresarial I do Parque Tecnológico 

São José dos Campos, todas elas participaram do edital de seleção de empresas do parque, 

demonstrando que possuem o perfil de empresa de base tecnológica exigido. Em março de 

2014, quando aplicamos questionário nas empresas residentes, o parque tecnológico 

contava com 22 empresas instaladas e, destas empresas, 19 participaram de nossa 

pesquisa13. Todas são empresas inovadoras e realizam suas atividades de P&D no parque em 

diversos ramos de atividade. O quadro a seguir apresenta algumas características das 

empresas que são pertinentes a esta pesquisa.  

                                                           
13

 Apenas três empresas não participaram da aplicação do questionário, pois os responsáveis estavam em 
viagem ou ocupados. O questionário aplicado nas empresas do Parque Tecnológico São José dos Campos 
encontra-se no Anexo I. 



68 
 

 
 

Quadro 2 - Características das empresas instaladas no centro empresarial I do Parque Tecnológico São José dos Campos 

Empresa Ramo de atividade Ano de 
instalação no 

parque 

Empresa 
proveniente de 

incubadora 

Tipo de  
inovação 

Abrangência da 
inovação

14
 

Registro de patente 

AirMod Engenharia, 
Consultoria e Serviços 

Engenharia, projetos, consultoria e 
serviços aeronáuticos para aeronaves 

comerciais, executivas e de defesa. 

2011 Sim Processo  Novo para a empresa Não 

CNA – Consultorias em 
Novas Aplicações 

Consultoria na transformação de 
plásticos e desenvolvimento de 

produtos, processos e ferramentais 

2011 Não Produto Novo para a empresa Não 

Delta Life 
Equipamentos 
Hospitalares 

Desenvolvedora de soluções para a área 
da saúde e novos equipamentos médicos 

2011 Sim Produto e 
Serviço 

Novo para a empresa, 
para mercado nacional 

e internacional; 
Novo para o cliente 

Não 

EcoAméricas Produção de borracha regenerada a 
partir do pó de pneus automotivos 

2014 Sim Produto e 
Processo 

Novo para a empresa Uma 

Engtelco Consultoria especializada em certificação 
de equipamentos de telecomunicações 

2012 Não Processo e 
Serviço 

Novo para a empresa; 
Novo para o cliente 

Não 

FEMTO – Ciências 
Aplicadas 

Consultoria em engenharia e ciências 
aplicadas. 

2012 Não Serviço Novo para o cliente Não 

Flight Technologies Soluções em aviônicos e sistemas de 
comando, controle e inteligência 

baseados em veículos aéreos não-
tripulados 

2010 Sim Produto Novo para a empresa, 
para mercado nacional 

e internacional 

Não  

Fotosensores 
Tecnologias 

Desenvolvimento de projetos e soluções 
de mobilidade urbana e radar 

2011 Sim Produto Novo para a empresa e 
para mercado nacional 

Não 

Gyrofly Innovations Desenvolvimento de mini veículos aéreo 
não-tripulado, sistemas de navegação 

por GPS, sistemas de missão e estações 
de controle em terra 

2011 Sim Produto Novo para a empresa, 
para mercado nacional 

Três 

Hábil Tecnologia Desenvolvimento de Softwares para as 
áreas fiscais, tributárias e de auditoria 

2011 Não Serviço Novo para o cliente Não 

                                                           
14

 Conforme discorremos no capítulo 1.3, quando se trata de um serviço inovador desenvolvido dificulta precisarmos a abrangência da inovação. Neste caso, quando a 
empresa inova em serviço descrevemos como sendo novo para o cliente. 
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Imagem Geotecnologias - solução completa de 
inteligência geográfica  e aplicações em 

consultoria e implementação de 
sistemas 

2010 Não Produto Novo para a empresa e 
para mercado nacional 

Uma 

Lunus Engenharia, fabricação, comércio, 
representação e serviços, na área 

espacial e ambiental 

2010 Não Produto Novo para a empresa Não 

MCG Encapsulamento e fabricação de 
produtos 

2013 Não 
 

Produto e 
Processo 

Novo para a empresa, 
para mercado nacional 

e internacional 

Não 

NCB – Sistemas 
embarcados 

Equipamentos e sistemas de software 
para aeronaves agrícolas visando a 
aplicação de defensivos agrícolas 

sustentável 

2012 Sim Produto Novo para a empresa, 
para mercado nacional 

e internacional 

Uma 

Olearys Tecnologia e 
Ciência 

Serviços e softwares para o meio agrícola 2011 Não Produto e 
Serviço 

Novo para a empresa, 
para mercado nacional 
e internacional; Novo 

para o cliente 

Duas 

Oralls – Saúde Bucal 
Coletiva 

Saúde bucal 2010 Sim Produto Novo para a empresa, 
para mercado nacional 

e internacional 

Três 

Piezo Tecnologia Especializada na produção de Cristais 
Osciladores de Quartzo Customizados  

2010 Não Produto Novo para a empresa, 
para mercado nacional 

e internacional 

Não 

RSD Desenvolvimento 
e Tecnologia 

Desenvolvimento de dispositivos de 
treinamentos, para área de aviação civil 
e de defesa, máquinas para construção 

civil, e mineração 

2012 Não Produto Novo para a empresa e 
para mercado nacional 

Não 

ZNC Sistemas Desenvolvimento de Software em 
soluções do tipo Geographic Information 

Systems (GIS) 

2011 Não Serviço  Novo para o cliente Não 
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Conforme consta no quadro 2, os ramos de atividade das empresas instaladas no 

centro empresarial do Parque Tecnológico São José dos Campos evidencia a grande 

variedade de atuação das diversas empresas. Não há uma única identidade do parque em 

relação ao ramo de atuação das empresas, apenas o caráter tecnológico e inovador 

perpassam todas elas. Os setores de atuação dos CDTs – saúde, informação e comunicação, 

aeronáutica, águas e saneamento ambiental, energia – não direcionam o ramo de atuação 

das empresas do centro empresarial e, portanto não são os únicos a serem desenvolvidos no 

parque tecnológico. 

O fato de São José dos Campos possuir quatro incubadoras de empresas nos motivou 

questionar quantas empresas do centro empresarial tiveram início nesse tipo de ambiente. 

Das 19 empresas que responderam ao questionário, oito delas são provenientes de 

incubadoras, número bastante significativo e que denota o importante papel desempenhado 

por essas estruturas. 

Com relação às inovações, 10 empresas inovam em produtos, três inovam em 

serviços e uma inova em processo. Cinco empresas apontaram realizar mais de um tipo de 

inovação: duas inovam em produto e serviço; duas inovam em produto e processo; e uma 

inova em produto e serviço. A maioria das empresas, portanto, inovam em produto, um 

diferencial frente às empresas brasileiras que, em sua maioria inovam em processo. 

As inovações em serviço correspondem às empresas que desenvolvem soluções 

específicas a partir de demandas de outras empresas, dessa forma a inovação apresenta-se 

nova para o cliente, o que não restringe ser também uma solução nova para os mercados 

nacional e internacional. Neste tipo de inovação verifica-se um grande esforço inovativo, 

uma vez que se almeja um serviço aparentemente único e singular. 

Todas essas características evidenciam que as pequenas e médias empresas 

residentes neste parque tecnológico, assim como as empresas do São Carlos Science Park, 

não se assemelham à maior parte das empresas inovadoras brasileiras. As empresas 

instaladas no Parque Tecnológico São José dos Campos possuem como fontes de informação 

relevantes para a inovação universidades/institutos de ciência e tecnologia e departamentos 

de P&D próprios ou em parceria, fatores menos assinalados pelas empresas brasileiras que 

inovam. 

 Os próprios requisitos para a instalação das empresas no Parque Tecnológico São 

José dos Campos já denotam que as empresas inovadoras devem possuir projeto ou 
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atividade tecnológica individualmente ou em parceria com institutos de pesquisa. Das 19 

empresas participantes de nosso questionário, 12 delas apontaram possuir vínculos com 

universidades fato este que nos dá indicativos sobre a possível existência de um meio 

inovador. 

Conforme visto em Aydalot (1986), universidades e centros de pesquisa, agindo de 

forma integrada com os agentes do meio, são parte constituinte de um meio inovador. Tal 

fundamento é também inerente ao que ocorre no Vale do Silício, modelo em que se baseiam 

os parques tecnológicos para comporem seu projeto de desenvolvimento. A intenção de se 

tornar um ambiente gerador de novas empresas e de inovações, impulsiona o surgimento de 

muitas propostas de parques em diversos lugares do mundo. E para compreendermos sua 

constituição e quais objetivos estas estruturas são capazes de atingir, torna-se primordial 

resgatarmos a formação dos principais ambientes de promoção da inovação que acabaram 

por guiar a criação de parques tecnológicos no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 – PARQUES TECNOLÓGICOS: AMBIENTES 
PLANEJADOS PARA IMPULSIONAR INOVAÇÕES

 

“Le technopôle est une structure souple. C’est un lieu de réflexion stratégique sur 

les grandes orientations, sur les contrats, et un lieu d’animation qui tisse des 

réseaux, connecte des partenaires, fait du montage d’affaires" 

“O tecnopolo é uma estrutura flexível. É um lugar de reflexão estratégica sobre 

amplas orientações, sobre contratos, e um lugar de movimentação que tece redes, 

conecta parceiros, promove negócios”(Tradução nossa)  

(FABERON, Jean-Yves. Technopoles et développement. In: Revue Française de science politique. 
40º ano, número 1, 1990, p.52) 
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 A utilização do termo parque tecnológico traduz as experiências brasileiras 

desenvolvidas na criação de ambientes planejados para abrigar empresas inovadoras e para 

fomentar a cooperação com universidades e institutos de pesquisa. Assim como o Brasil, 

outros países como, por exemplo, Argentina, Paraguai, Uruguai e Espanha também utilizam 

largamente o termo parque tecnológico, porém, é inegável o fato de existir diversas 

nomenclaturas que são utilizadas para definir os inúmeros modelos de ambientes 

planejados ou espontâneos, capazes de promover uma maior interação entre empresas, 

entre empresas e universidades, e gerar inovação. 

 Todos os modelos desenvolvidos e todas as nomenclaturas utilizadas possuem como 

exemplo inicial o emblemático caso do Vale do Silício, localizado ao Sul de São Francisco, no 

Condado de Santa Clara, nos Estados Unidos. Ele se transformou em um modelo de 

referência no mundo inteiro, sendo considerado o maior e mais antigo lugar de 

concentração de produção de alta tecnologia que surge, pelo menos inicialmente, de forma 

espontânea. Benko (1991) lembra que o desenvolvimento das indústrias de alta tecnologia e 

o dinamismo iniciado na costa oeste dos Estados Unidos foi influenciado pela Segunda 

Guerra Mundial e pelo período da Guerra Fria, responsáveis por impulsos decisivos no 

desenvolvimento de tecnologias ligadas à defesa nacional.  

Circuito integrado, microprocessador e microcomputador são exemplos de 

tecnologias desenvolvidas no Vale do Silício e, como aponta Castells (2000), sua 

transformação em um meio inovador ocorre pela convergência de vários fatores.  

O início de sua formação pode ser atribuído à presença do Parque Industrial de 

Stanford (Stanford Industrial Park), criado e fomentado pelo diretor da faculdade de 

engenharia da Universidade de Stanford em 1951. Há registro de que o próprio diretor 

patrocinou alunos seus de pós-graduação para a criação de empresas, como ocorrido com 

William Hewlett e David Packard, fundadores da Hewlett- Packard (HP). A presença da 

Universidade de Stanford impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias, advinda das 

pesquisas desenvolvidas por seus alunos, que encontravam condições propícias para o 

desenvolvimento de seus projetos na própria região. 

2.1 - A ORIGEM DOS PARQUES TECNOLÓGICOS: PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS DE 
AMBIENTES VOLTADOS À INDÚSTRIA INOVADORA E DE ALTA TECNOLOGIA NO 
MUNDO
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 Abrigando diversas empresas eletrônicas, o Parque Industrial de Stanford contribuiu 

para o surgimento de outras novas empresas que foram se estabelecendo na região.  Além 

da presença do Parque Industrial, Castells (2000) discorre que os novos conhecimentos 

tecnológicos gerados no Vale do Silício, a presença de um grande grupo de engenheiros e 

cientistas dispondo de fontes de financiamento15, e a liderança institucional da Universidade 

de Stanford conformou o conjunto de fatores que deram grande dinamismo em sua 

estrutura industrial, garantindo a contínua geração de novas empresas e gerando troca de 

experiência e difusão do conhecimento. 

Em 1974, o Parque Industrial de Stanford - que já contava com mais de 70 empresas 

de base tecnológica - teve sua denominação alterada para Parque de Pesquisa de Stanford 

(Stanford Research Park) indicando seu vínculo com o desenvolvimento de pesquisa e 

inovação. Com o preenchimento total do Parque, as empresas buscaram se instalar em 

outros terrenos próximos à universidade “nesse processo, o Vale do Silício foi praticamente 

transformado em um imenso parque tecnológico disseminado no tecido urbano” 

(SPOLIDORO & AUDY, 2008 p.45) 

Ao apresentar alguns dados do crescimento do Condado de Santa Clara, Benko 

(1991) nos mostra a dimensão que o desenvolvimento das indústrias de alta tecnologia 

atinge: o emprego na indústria de semi-condutores entre 1964 e 1985 cresce 1.178%; e o 

número de empresas deste setor passa de 7 para 136 no mesmo período. O crescimento 

populacional de Santa Clara entre 1960-1970 atinge 66%, sendo que para o mesmo período 

foi registrado um crescimento de 27% na Califórnia e 13,3% nos Estados Unidos. 

Saxenian (1990) ressalta que o sucesso das empresas presentes no Vale do Silício não 

se deve apenas ao trabalho individual de seus empresários. As empresas acabaram por criar 

uma infraestrutura técnica e institucional e, principalmente, uma densa rede de relações 

sociais e profissionais que possibilitaram o aprendizado coletivo e o surgimento de novas 

empresas. 

Ainda nos Estados Unidos, outro exemplo que se torna um modelo para parques 

tecnológicos é a Rota 128 em Boston. Impulsionadas pela presença de duas grandes 

Universidades – Harvard e Massachusetts Institut of Technology (MIT) - empresas de base 

                                                           
15 Benko (1991) observa que o Vale do Silício se transformou em um importante local para os investidores, em 

especial em capital de risco. Nos anos 1950 e 1960 não havia grande dificuldade em encontrar fundos 
necessários para o desenvolvimento de uma empresa de alta tecnologia e elas conseguiram entrar no mercado 
graças à inovação de seus produtos.  
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tecnológica foram se reunindo, a partir dos anos 1950, ao longo desta via. Gomes (1995) 

indica que em 1955 existiam 40 empresas de base tecnológica na Rota 128, e que dez anos 

após esse número salta para 600 empresas na extensão da rodovia. Em meados dos anos 

1970 a Rota 128 contava com 16 parques industriais. 

Para Benko (1991) os fatores principais que influenciaram o crescimento da Rota 128 

foram: facilidades de financiamento das empresas; o papel da política das universidades, 

auxiliando o desenvolvimento industrial principalmente através de seus laboratórios; a 

promoção imobiliária; e as políticas municipais e governamentais favoráveis.   

Nas décadas posteriores, ocorre nos Estados Unidos a ampla difusão de locais com 

experiências próximas à ocorrida no Vale do Silício e Rota 128. É a partir de então que 

começam a surgir outros research parks no país, à semelhança do Parque de Pesquisa de 

Stanford. 

No mundo, diversos países buscaram reproduzir artificialmente ambientes tão 

favoráveis ao desenvolvimento da inovação e transferência de tecnologia quanto o profícuo 

exemplo do Vale do Silício. Os ambientes planejados que surgiram passaram a adotar outras 

nomenclaturas para traduzir seus objetivos e metas de desenvolvimento.  

No final dos anos 1970 o termo technopôle (tecnopolo ou pólo tecnológico) começa a 

aparecer regularmente na literatura, especialmente a francesa, para caracterizar modernos 

ambientes de desenvolvimento econômico e social. Compreendendo a evolução tecnológica 

ocorrida ao longo dos anos 1950-1970, mas fazendo alusão aos pólos de crescimento e de 

desenvolvimento elaborados por François Perroux - que versava sobre o desenvolvimento 

polarizado a partir de empresas motrizes - surge esse conceito que pressupõe a existência de 

um pólo marcado pela existência de atividades industriais de alta tecnologia. 

 Na França, Sophia Antipolis é um clássico exemplo de ambiente que foi planejado 

para ser um technopôle. Em seu planejamento foram reservadas áreas destinadas a 

empresas inovadoras, moradias e “atividades diárias”. Criada em 1969, as primeiras 

instituições começaram a se instalar em 1972 como, por exemplo, a École Nationale 

Supériore de Mines de París. 

 

Originalmente, las empresas debían encargarse de sus propias 
infraestructuras pero no pagaban impuestos, de aquí la financiación 
mediante la venta de terrenos; la gestión de las carreteras, los bosques y el 
equipamiento está ahora controlada por las comunidades, pero, en 
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realidad, Sofía-Antípolis ha sido el sócio de las empresas, formando éstas un 
club de gestores que presiona a Sófia-Antípolis para que mantenga su 
calidad. Los incentivos adoptan la forma de equipamiento – cables de fibra 
óptica para las telecomunicaciones y un centro de investigación para 
telecomunicaciones avanzadas – en lugar de ser ayudas financieras; pero 
las empresas disfrutan de reducciones de impuestos que en la Costa Azul 
suelen ser más altos que la media nacional (CASTELLS & HALL, 1994 p. 133-
134) 
 

Em 2008, Sophia Antipolis contava com 1.414 empresas, com 40% delas possuindo 

atividades de P&D. Também somava 30.000 empregos, sendo 54% de executivos, 5.000 

estudantes e 4.000 pesquisadores do setor público. Além da presença de universidades, 

como a Universidade de Nice e diversos organismos de pesquisa, Sophia Antipolis é 

composta por três principais eixos de pesquisa que direcionam as empresas ali presentes: 

ciência da saúde, química fina e biotecnologia; ciências da terra; e informática, eletrônica, e 

telecomunicação16. 

No Reino Unido, as primeiras experiências para se criar ambientes propícios ao 

desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia ocorre nos anos 1970, quando as 

Universidades de Cambrigde e de Heriot-Watt cederam parte de seu espaço para a 

construção de science parks (parques científicos). Esses projetos partiram, portanto, das 

universidades, e seu principal objetivo foi aproximar a indústria da universidade, criando 

condições favoráveis ao estabelecimento de empresas intensivas em P&D. (GOMES, 1995) 

O termo science park passa então a ser utilizado no Reino Unido para nomear os 

novos ambientes planejados, anexos à universidade, para o incentivo à formação de 

empresas e à transferência de tecnologia. Os parques científicos seguiram os passos do 

Parque de Pesquisa de Stanford, ou seja, estimularam estudantes e professores da 

universidade para que o conhecimento fosse transformado em inovação.  

O Cambridge Science Park, o maior e mais antigo parque do Reino Unido, é exemplo 

de parque científico que obteve crescimento baseado no estímulo ao empreendedorismo e 

na criação de novas empresas - ligadas principalmente a software, hardware, eletrônica e 

biotecnologia – que surgiram a partir das pesquisas desenvolvidas na universidade. Segundo 

Castells & Hall (1994), grande parte destas empresas tem em P&D suas principais atividades. 

                                                           
16

 Fonte: www.sophia-antipolis.org (2014) 



77 
 

 
 

O Japão, que também buscou criar ambientes similares ao Vale do Silício em seu 

território, inicia o programa technopolis 17 (tecnópoles) em 1979, a partir da ação no MITI – 

Ministério de Comércio Exterior e Indústria do Japão. Trata-se de um programa para criar 

novas “cidades da ciência” em zonas periféricas do país, com o intuito de criar novas 

tecnologias e ao mesmo tempo desenvolver regiões atrasadas. O modelo proposto 

compreendia universidades voltadas à pesquisa, parques de pesquisa industrial, capital de 

risco, centros de ciência e novas cidades residenciais. (CASTELLS & HALL, 1994) 

As orientações estabelecidas pelo MITI para o desenvolvimento desses novos locais 

eram: 

Chacune d’entre elles resultera de la rencontre d’unités industrielles 
comprenant des usines, des centres de distribution et de services, 
l’ensemble formant un complexe industriel de haute-technologie, 
d’universités et d’instituts de recherche et enfin une zone d’habitation 
agréable dôtée d’installations culterelles et loisirs. (BENKO, 1991 p. 98-99)  
 

O programa technopolis japonês, conforme Benko (1991) discorre, teve como modelo 

o Vale do Silício, entretanto, além do programa analisar os fatores de sucesso do exemplo 

americano ele buscou combinar essa experiência às práticas japonesas. A partir desta 

avaliação criou-se em torno de 26 tecnópoles (CASTELLS & HALL, 1994), cujo objetivo estava 

na produção de alta tecnologia, mas principalmente no desenvolvimento da capacidade 

inovadora a partir da P&D local.  

As experiências realizadas em diferentes países, com o intuito de reproduzir novos 

Vales do Silício, mostraram que a reprodução idêntica deste modelo ideal não é possível. As 

características de cada território, bem como a forma política de condução desses projetos, 

proporcionaram experiências por vezes bem sucedidas, por vezes não. Independente de 

seus resultados, a partir dessas experiências emergiram muitas variações de ambientes 

planejados para fomentar a produção de inovações, cada qual refletindo os objetivos que se 

almejava alcançar. Com isso verificam-se diferentes nomenclaturas utilizadas para designar 

esses ambientes e, para termos clareza a respeito dos princípios que os parques 

tecnológicos brasileiros seguem, bem como para diferenciá-lo das demais experiências 

verificadas em todo o mundo, uma análise conceitual faz-se necessária.  

 

                                                           
17

 Com este programa foi buscado a criação de tecnópoles - cidades de tecnologia intensiva – como 

detalharemos em 2.1.2   
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As experiências desenvolvidas na França e Reino Unido, explanadas anteriormente, 

também são conhecidas como “parques Seguidores”, ou “parques de 2ª geração”, pois 

foram criados de forma estruturada para seguir os passos dos “parques pioneiros”, criados 

espontaneamente (ABDI & ANPROTEC, 2008). Destas primeiras reproduções intencionais, e 

também das tecnópoles japonesas, surgiram conceituações buscando esclarecer e definir 

suas particularidades. Apresentaremos, portanto, esses conceitos que, de certa forma, 

mantém relação com o conceito de parque tecnológico e com a forma de condução das 

propostas de parques do Brasil. 

 

a) Technopôle 

 O conceito de technopôle – tecnopolo ou pólo tecnológico – aparece vinculado aos 

projetos de desenvolvimento econômico engendrados por cidades que objetivam valorizar 

seu potencial universitário e de pesquisa para gerar uma nova industrialização a partir de 

empresas de alta tecnologia. Para Benko (1999), os tecnopolos constituem um aglomerado 

de empresas que realizam desde a pesquisa em laboratório, à fabricação e comercialização 

do produto 

Segundo Faberon (1990) e Benko (1991), os projetos de tecnopolos estão fundados 

sob o conceito de fertilização cruzada, ou seja, a reunião em um mesmo local de atividades 

de alta tecnologia, centros de pesquisa, empresas, universidades e organismos financeiros 

que gerem uma sinergia capaz de incitar novas ideias, inovações tecnológicas e suscitar a 

criação de empresas.  

  Desta forma, o tecnopolo designa “um espaço preciso, o ponto singular de um 

território onde se concentram e se irrigam mutuamente as atividades econômicas 

estreitamente ligadas às novas técnicas, fundadoras, por seu caráter inovador, do 

desenvolvimento futuro”. (BENKO, 1999 p. 154) 

 Corroborando com Benko e Faberon, Tavares (1993) define tecnopolo como sendo 

locais de acolhimento de complexos industriais, fundados sob a associação do conhecimento 

científico e tecnológico. Assim também o faz Droulers (1993, p. 9), que os expõe como sendo 

pólos que possuem papel importante na difusão de tecnologias inovadoras, pois 

2.1.1 – Conceituando Technopôle, Technopole e Science Park
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concentram: “centros de pesquisa, laboratórios, universidades e empresas estreitamente 

interligados”. 

A “Cité Scientifique d’Ile de France” é um exemplo de technopôle, e é considerado 

por Benko (1991) o mais importante espaço industrial de alta tecnologia da França. A partir 

das políticas de desconcentração das atividades industriais de Paris nos anos 1950, este local 

passa a receber, além das indústrias, o setor terciário e grandes instituições de ensino e 

pesquisa. Atraídas pela boa infraestrutura de transportes e pelas reformas urbanísticas 

realizadas, outras empresas procuraram se estabelecer na região e acabaram por formar um 

grande complexo de indústrias de alta tecnologia. O desenvolvimento dessa região foi 

marcado pela intervenção do poder público favorecendo as atividades industriais, e a 

criação em 1983 da “Association Cité Scientifique, Parcs et Tecnhnopôles d’Ile de France” 

vem orientar seu crescimento. 

Benko (1999) também acrescenta que as cidades que contém tecnopolos são dotadas 

de funções de polarização regional possuindo tanto o poder de inovação quanto a 

capacidade de desenvolvimento regional. Para o autor, os tecnopolos não possuem uma 

concepção completamente distinta dos pólos de desenvolvimento de François Perroux. Os 

tecnopolos se integram na definição de pólos, pois constituem um aglomerado de empresas 

inovadoras que são capazes de gerar transformações na economia regional. 

Droulers (1993, p. 18), entretanto, ao tratar de alguns mitos referentes à 

tecnopolização, discorre sobre o discurso que enfatiza esse processo como sendo um 

instrumento-milagre do desenvolvimento local.  Segundo a autora, o pensamento francês 

aponta que a sinergia entre os atores de “boa vontade” geraria uma valorização das 

potencialidades locais. No entanto, constata-se que “após o processo de descentralização, o 

Estado francês elabora cada vez menos políticas globais e organiza sobretudo operações 

seletivas”. 

No Brasil, além do termo tecnopolo aparecer com frequência na literatura específica, 

utiliza-se também o termo pólo tecnológico para fazer referência à concepção de 

technopôle.  Medeiros (1997) define pólos tecnológicos como sendo iniciativas voltadas ao 

surgimento de inovações através da concentração de empresas intensivas em tecnologia nas 

proximidades de instituições de ensino e pesquisa. 

Nos pólos há a participação de empresas, instituições de pesquisa e ensino, e do 

governo para seu planejamento.  Medeiros, Mattedi e Marchi (1990, p. 4) discorrem que os 
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pólos têm como objetivo “agregar ações que permitam facilitar e acelerar o surgimento de 

produtos, processos e serviços em que a tecnologia adquire o status de insumo de produção 

fundamental”. No entanto, eles não precisam possuir uma estrutura organizacional e física 

específica para este fim. Eles podem ser, conforme Medeiros et al (1992) apresentam, de 

dois tipos: Pólos com estrutura informal - em que não há uma estrutura organizacional 

formal, apenas ações conjuntas dos parceiros envolvidos, e as empresas e instituições estão 

dispersas na cidade; e Pólo com estrutura formal, em que as empresas e instituições estão 

dispersas na cidade, mas há uma entidade coordenadora para promover o processo de 

inovação tecnológica.  

 

As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre representam 
exemplos típicos. A concentração de laboratórios, recursos humanos e 
equipamentos, de um lado; e a criação de novos produtos, processos e 
serviços, de outro, transformaram essas metrópoles em importantes pólos 
tecnológicos, em seu sentido amplo. (MEDEIROS et al, 1992 p. 21) 

 

Nota-se que o conceito de technopôle é adotado no Brasil com princípios que não 

seguem integralmente o modelo francês. Os pólos tecnológicos brasileiros não surgiram 

integrados a políticas de desenvolvimento econômico e também não reúnem todos os 

elementos da fertilização cruzada que Faberon (1990) e Benko (1991) discorrem. Ocorre 

uma conjunção de elementos tidos como favoráveis ao processo inovador e incentivos 

governamentais para o seu desenvolvimento. Entretanto, os pólos brasileiros figuram como 

uma política desarticulada de demais políticas, deixando o desenvolvimento econômico 

emergir como uma possível consequência e não como finalidade de tais projetos. 

Um terceiro tipo de pólo tecnológico brasileiro também é apresentado por Medeiros 

et al (1992), porém por suas características físicas e organizacionais específicas, este pólo já 

se constituiria em um parque tecnológico. O planejamento e construção de estruturas 

voltadas às empresas inovadoras constituem a base inicial dos parques tecnológicos, 

conforme explanaremos mais detidamente. 

Sophia Antipolis, exemplo francês citado anteriormente, é considerado por Benko 

(1991) um technopôle ou um parque tecnológico, devido a construção específica voltada à 

produção industrial de alta tecnologia e à prestação de serviços às empresas. 

Apesar desta comum vinculação entre tecnopolos e os parques tecnológicos, no 

Brasil, o modelo adotado para parque tecnológico segue um padrão que nos permite 
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diferenciá-lo de um pólo tecnológico. Diferentemente das experiências européias, em 

especial a experiência francesa citada, os parques tecnológicos brasileiros surgiram em uma 

época em que já se somava diversas experiências pelo mundo, portanto, sua caracterização 

torna-se mais precisa, e sua distinção de outros ambientes dentro do próprio país, mais 

clara.  

 

b) Technopole 

A technopole – tecnópole – pode ser definida como a cidade que possui um projeto 

de desenvolvimento ligado à indústria de inovação. São as chamadas cidades inteligentes, 

em que há uma organização espacial urbana, ou seja, uma organização funcional voltada à 

política de inovação para a criação de novas empresas de alta tecnologia. (FABERON, 1990) 

O programa technopolis japonês, mencionado anteriormente, exemplifica bem o 

conceito de tecnópole: novas cidades criadas para o desenvolvimento científico e 

tecnológico e com capacidade de promover o desenvolvimento da região.  

 

“El objetivo es, por tanto, audaz: consiste en crear um conjunto completo 
de nuevos medios innovadores para así transferir el poder para generar 
nuevas tecnologias comerciales desde el corazón del país a lugares que 
anteriormente carecían de tal capacidad”. (CASTELLS & HALL, 1994 p. 165) 

 

A cidade de Toulouse, na França, é outro exemplo bastante difundido de tecnópole. 

Ela é considerada a segunda cidade de maior importância universitária da França e teve seu 

dinamismo iniciado pelas políticas de descentralização industrial do Estado francês após os 

anos 1960. Seu potencial de pesquisa, com a presença de diversos laboratórios, a presença 

de pessoas qualificadas e sua importância universitária influenciaram as decisões políticas 

para a localização de indústrias na região. É a partir deste processo que Toulouse se 

transforma em uma tecnópole, concentrando importantes setores da indústria de alta 

tecnologia como, por exemplo, o setor aeronáutico, aeroespacial e eletrônico. (BENKO, 

1991) 

Spolidoro (1997) discorre que essa concepção original de tecnópole, ligada a uma 

cidade construída para promover a geração de conhecimento, sofre uma alteração devido 

aos altos custos das cidades e aos atuais processos de inovação. Para o autor, tecnópole 

passou a designar:  
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(...) a região cuja economia depende de forma significativa de sua 
capacidade científica e tecnológica e de produção e bens industriais e 
serviços e que promove, em especial mediante a inovação, as condições 
necessárias para vencer os desafios trazidos pela Sociedade do 
Conhecimento. (SPOLIDORO, 1997 p. 24) 

  

 Nesta perspectiva, a tecnópole consiste em um programa, um conjunto amplo e 

integrado de ações, cujo objetivo é transformar a região ao adotar uma nova proposta de 

desenvolvimento. Tal transformação se dá através das facilidades geradas à “inserção das 

atuais inovações nas empresas e na sociedade em geral, considerando uma visão de futuro; 

recorrendo às instituições de ensino e pesquisa”. (MEDEIROS, 1997 p.63) 

 Entretanto, devemos ressaltar que projetos de desenvolvimento regional partindo de 

pólos tecnológicos, tecnópoles e parques tecnológicos não são uma realidade brasileira. Há 

um esforço de incentivo à inovação e, em alguns casos, espera-se que os desdobramentos 

das atividades destas estruturas atinjam o município e/ou região de forma praticamente 

espontânea.  

Um exemplo de projeto de tecnópole no Brasil provém do São Carlos Science Park. 

Há a intenção em se constituir uma tecnópole a partir do desenvolvimento do parque 

tecnológico, entretanto o próprio parque ainda está em estágio inicial de operação, e tal 

proposta reflete um anseio ainda incerto, caracterizando-se neste momento mais como um 

discurso que como um projeto. 

 

c) Science Parks  

 Os science parks – parques científicos - nasceram da iniciativa de universidades do 

Reino Unido com o objetivo de estreitar a relação universidade-empresa. Criado nas 

proximidades ou dentro do próprio campus da universidade, os parques científicos foram 

desenvolvidos para abrigar empresas que já possuíam departamento de P&D, em 

crescimento ou já renomados, associados aos laboratórios de universidades ou outras 

unidades subordinadas à universidade. Para tanto, os parques científicos são compostos por 

escritórios, laboratórios e oficinas, estruturas necessárias à completa operação das 

empresas. (BENKO, 1991) 

 Para as universidades, um dos principais objetivos também arrolados para se criar um 

parque científico era gerar empregos para a população local e para os graduados, em um 
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ambiente adequado e perto do campus. Com isso, priorizou-se a disponibilização de terras 

da universidade para o uso de empresas, em detrimento do crescimento - futuro ou 

imediato - da própria universidade. (MASSEY, QUINTAS e WIELD, 1992) 

De forma geral, há três aspectos que Massey, Quintas e Wield (1992) identificam na 

composição dos parques científicos do Reino Unido: eles são baseados em um modelo 

específico de pesquisa científica e inovação industrial; possuem forma espacial e conteúdo 

particular; e são empreendimentos imobiliários. Apesar dessas características gerais, os 

autores afirmam que cada parque científico assume formas diferentes dependendo da 

economia local, das empresas que estão presentes, das políticas e da relação entre o setor 

público e privado. 

Os parques científicos possuem, portanto, a premissa de ser um elo entre 

universidade e indústria, de promover a transferência de tecnologia e de desenvolver as 

novas tecnologias possibilitadas pelas pesquisas universitárias. Entretanto, a relação entre 

pesquisa, produção e comercialização aparece nos objetivos dos parques como uma 

sequência linear e simples, o que não traduz a realidade. Para Massey, Quintas e Wield 

(1992), além desta “fantasia” tecnológica que está envolta nos parques científicos, eles 

também reforçam noções de diferença e desigualdade ao separar o “trabalho de elite” e o 

“resto”, e também a pesquisa da produção direta.  

No Brasil, algumas propostas de parques tecnológicos surgiram de forma semelhante 

aos science parks ingleses. Em especial no estado de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp 

possuem seus próprios projetos de parques tecnológicos, evidenciando a expectativa de 

maior aproximação entre as atividades de pesquisa desenvolvidas pelas universidades e 

atividades empresariais.  

No quadro a seguir apresentamos uma síntese dos conceitos apresentados. Tais 

conceitos consistem a base da formulação dos parques tecnológicos brasileiros que, apesar 

de características próprias, espelharam-se nos diversos modelos já implantados pelo mundo.  
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Quadro 3 - Síntese das concepções de ambientes planejados para fomentar a produção de inovações 

Conceito Definição Objetivos Outras características Exemplos 

Technopôle (Tecnopolo ou 
Pólos Tecnológicos) 
(BENKO, 1991 e 1999; 
DROULERS, 1993; FABERON, 
1990; MEDEIROS et al, 1992) 

Trata-se de um planejamento, inserido 
no projeto de desenvolvimento 
econômico de uma cidade ou região, 
para fomentar uma nova 
industrialização a partir de empresas 
de alta tecnologia. Há o acolhimento de 
complexos industriais que são 
fundados sob a associação do 
conhecimento científico e tecnológico. 
Podem existir com ou sem estrutura 
organizacional formal. 

Desenvolver a indústria de alta 
tecnologia e inovadora, e criar uma 
sinergia capaz de favorecer o 
surgimento de novas empresas e 
inovações tecnológicas. 
 
 

É fundado sob o conceito de 
fertilização cruzada: reunião em 
um mesmo local de atividades de 
alta tecnologia, centros de 
pesquisa, empresas, 
universidades e organismos 
financeiros, com estreitas 
relações entre si.  
 

França: Cité 

Scientifique d’Ile de 

France 

Brasil: São Paulo (SP); 

Rio de Janeiro (RJ); 

Recife (PE) 

 

Technopole  

(FABERON, 1990; SPOLIDORO, 
1997; CASTELLS & HALL, 1994) 

Cidade ou região que possui um 
projeto de desenvolvimento ligado à 
indústria de inovação e cuja economia 
dependa de forma significativa de sua 
capacidade científica e tecnológica 

Transformar a região ao adotar 
uma nova proposta de 
desenvolvimento baseada na 
produção da inovação 
 

Promove facilidades à inserção 
das atuais inovações nas 
empresas e na sociedade em 
geral 

França: Toulouse 

Japão: Tsukuba 

Science Parks  

(BENKO, 1991; MASSEY, 
QUINTAS & WIELD, 1992) 
 
 

Ambientes criados nas proximidades ou 
dentro do próprio campus da 
universidade para abrigar empresas 
com departamento de P&D associados 
aos laboratórios de universidades ou 
outras unidades subordinadas à 
universidade. 

Atuar como um elo entre 
universidade e indústria, promover 
a transferência de tecnologia e 
desenvolver as novas tecnologias 
possibilitadas pelas pesquisas 
universitárias  
 

Surgiram da iniciativa de 
universidades para estreitar a 
relação universidade-empresa, e 
são compostos por escritórios, 
laboratórios, oficinas, e demais 
estruturas necessárias à 
operação das empresas 

Reino Unido: 

Cambridge; Heriot-

Watt; 

 



85 
 

 
 

Para além das análises acadêmicas dos conceitos que acabamos de apresentar, há 

também as concepções utilizadas por associações internacionais responsáveis pelo auxílio ao 

desenvolvimento destes ambientes inovadores. Tais associações se encarregam pela 

prestação de serviços voltados ao aperfeiçoamento das empresas e de seus gestores, bem 

como a realização de pesquisas que indiquem caminhos a serem percorridos para aumentar 

a capacidade de inovação e crescimento dos parques18.  

Massey, Quintas e Wield (1992) chamam tais concepções de “conceituação popular”, 

pois se refere à definição de parques utilizada na literatura política produzida pelos próprios 

parques, pelos jornalistas e por algumas literaturas acadêmicas que a adotam sem críticas. 

No quadro a seguir é possível comparar as diferentes concepções apresentadas pelas 

principais associações internacionais. 

 

Quadro 4 - Concepção de parque adotada por associações internacionais  

Associação Concepção de Parque  

IASP (International 
Association of Science 
Parks) 

Science Park é uma organização gerida por profissionais especializados, 
cujo objetivo fundamental é incrementar a riqueza de sua comunidade 
promovendo a cultura da inovação e a competitividade das empresas e 
instituições geradoras de saber instaladas no parque ou associadas a 
ele. Ele estimula e gera o fluxo de conhecimento e tecnologia entre 
universidades, instituições de pesquisa, empresas e mercados; 
impulsiona a criação e crescimento de empresas inovadoras mediante 
mecanismos de incubação e de geração centrífuga (spin-off)  

AURP (Association of 
University  Research 
Parks) 

Research Parks são grupos de empresas de alta tecnologia e 
organizações de pesquisa localizados perto da universidade para usar 
os benefícios da interação com a universidade.  
O Research Park é um meio de formar um sistema de produção e 
pesquisa aplicada como fonte relevante do progresso científico e 
tecnológico localizado próximo a ele. Eles são formados perto das 
universidades, para garantir a comercialização da evolução científica e 
também garantir um rendimento adicional para os professores e 
alunos. 

UKSPA (United Kingdom 
Science Parks 
Association) 
 
 

Science Park é uma iniciativa de apoio às empresas, cujo principal 
objetivo é incentivar e apoiar o início e a incubação de empresas 
inovadoras de base tecnológica através da prestação: de serviços de 
infraestrutura e apoio, incluindo relações de colaboração com agências 
de desenvolvimento econômico; ligações formais e operacionais com 
centros de excelência como as universidades, institutos de ensino 
superior e institutos de investigação, de apoio à gestão ativamente 
empenhada na transferência de conhecimentos tecnológicos e de 

                                                           
18

 Utilizaremos o termo geral parque para facilitar a explanação das concepções apresentadas pelas 

associações internacionais. No entanto, cada associação adota a nomenclatura mais usual em seu país e, por 
tal razão, no quadro 4 mantivemos a escrita no idioma de origem. 
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negócios para as pequenas e médias empresas  

Canadian Association of 
University Research Park  

Research Park constitui um empreendimento que: possui plano diretor 
urbano e construções destinadas às empresas de alta tecnologia e 
atividades de P&D; mantém relações com instituições de ensino 
superior e de P&D; busca promover o desenvolvimento de empresas 
intensivas em conhecimento; auxilia a transferência de tecnologia entre 
instituições de ensino e empresas; promove o desenvolvimento 
econômico da comunidade e da região. 

APTE (Asociación de 
Parques Científicos y 
Tecnológicos de España) 

Parques Científicos y Tecnológicos são projetos, associados a espaços 
físicos que: mantém relações formais com as universidades, centros de 
investigação e outras instituições de ensino superior; organiza-se para 
auxiliar a formação e crescimento de empresas baseadas no 
conhecimento; possui um organismo de gestão que impulsiona a 
transferência de tecnologia e fomenta a inovação. 

Fonte: SPOLIDORO e ALDY (2008); www.iasp.ws (2012); www.aurrp.org (2012); www.ukspa.org.uk 
(2012); www.apte.org (2012) 

 
Percebe-se que cada associação carrega sua própria definição de parque, e é esta que 

permite nortear seus investimentos e apoio a determinados empreendimentos. Entretanto, 

apesar de ênfases diferenciadas nas concepções apresentadas pelas associações, verifica-se 

certa similaridade no que se refere à interação com universidades e à inovação. A premissa 

de o parque ser ambiente de inovação, propiciando o crescimento de empresas inovadoras, 

e da relação mais próxima com universidades e centros de pesquisa, conforma a essência da 

definição de parque para tais associações internacionais. 

Outro aspecto enfatizado por algumas associações (IASP, UKSPA e APTE), e 

implicitamente presente nas demais, refere-se ao apoio à criação de novas empresas. O 

caráter inovador das empresas presentes nos parques advém não apenas daquelas já 

existentes, mas também de novas empresas criadas a partir do apoio oferecido pelo parque. 

Nesse aspecto, a incubadora de empresas (local de apoio a empresas nascentes) possui 

papel fundamental no processo de desenvolvimento de novas tecnologias. 

As concepções adotadas por estas associações são referências para as experiências 

brasileiras de parques tecnológicos. Contudo, apesar do termo parque tecnológico 

pressupor certa correspondência com as conceituações de technopôle, technopole e science 

park, bem como com as “conceituações populares” apresentadas no quadro 4, sua 

realização no Brasil ganha contornos próprios, exigindo uma reflexão conceitual específica. 
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O conceito de parque tecnológico é descrito sempre com bastante associação ao 

conceito de science park e de technopôle, conforme nos mostra, respectivamente, Castells e 

Hall (1994) e Benko (1991). Tais autores sugerem, inclusive, que os exemplos de Sophia 

Antipolis, na França, e de Cambridge, na Inglaterra, possam ser chamados também de 

parques tecnológicos. 

Para Medeiros (1997), parque tecnológico é a principal tradução utilizada para 

science park no Brasil, sendo este o motivo de também encontrarmos na literatura brasileira 

sua tradução literal: parque científico. 

Esta imbricação de termos e conceitos ocorre devido à busca pela concretização do 

mesmo modelo ideal, o Vale do Silício. Entretanto, a conformação inicial das diferentes 

experiências de reprodução de tal modelo e sua constituição revela diferenciações. É partir 

das experiências gestadas em outros países, e também levando em consideração o espaço 

temporal de surgimento efetivo dos parques brasileiros (meados de 1990), em detrimento 

de outras experiências, que o conceito de parque tecnológico ganha aqui contornos 

específicos, permitindo fazer sua diferenciação de demais ambientes.  

Segundo Lunardi (1997) e Medeiros (1997), os parques tecnológicos constituem 

ambientes devidamente formulados, num loteamento apropriadamente regularizado para 

as atividades-fim, possuindo como características básicas: ligações formais com 

universidades ou centros de pesquisa; presença de empresas inovadoras em fase de 

formação ou desenvolvimento; presença de entidade coordenadora que realize as funções 

de gerência e estimule a transferência de tecnologia. 

Castells e Hall (1994) definem parque tecnológico como um espaço privilegiado, fruto 

de iniciativas governamentais ou relacionadas às universidades. São locais que buscam 

induzir um novo crescimento industrial através da atração de empresas de produção de alta 

tecnologia e com vistas ao desenvolvimento econômico. 

Medeiros (1997) acrescenta que os parques tecnológicos estão localizados próximos 

ou no próprio campus das instituições de ensino e pesquisa, pois são iniciativas concebidas 

para facilitar a transferência das descobertas científicas para o mercado. Este autor também 

2.1.2 – A apreensão do conceito de parque tecnológico e sua utilização no 
Brasil
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ressalta a estrutura física de tais ambientes, que possuem prédios novos, ou estruturas 

adaptadas para atender às necessidades de empresas intensivas em tecnologia. 

Lalkaka e Bishop (1997) acrescentam que um parque tecnológico é primordialmente 

um desenvolvimento imobiliário, um ambiente favorável de infraestrutura compartilhada. O 

diferencial é que essas instalações são realçadas pelo apoio advindo das universidades e são 

construídas para viabilizar a transferência de tecnologia. 

Apesar das relações formais com universidades, e por vezes de sua proximidade 

física, os parques tecnológicos brasileiros não surgem apenas de iniciativas individuais da 

própria universidade, como ocorre na formação dos sciences parks. Prefeituras e iniciativa 

privada consistem em fontes propositoras bastante ativas.  No geral, os projetos de parques 

tecnológicos brasileiros agregam um conjunto de agentes da sociedade - que podem 

envolver pesquisadores, empresários, universidades, setor público, membros de uma cadeia 

produtiva – através de alianças que unem os interessados na constituição de um ambiente 

que proporcione o desenvolvimento de inovações, especialmente baseado no auxílio a 

empresas inovadoras e de base tecnológica. 

O parque tecnológico também possui localização e dimensão mais precisa e reduzida 

que os tecnopolos, ou pólos tecnológicos. Enquanto os pólos podem fazer referência a toda 

uma cidade, os parques tecnológicos constituem ambientes dentro do tecido urbano e com 

limites físicos definidos construídos e planejados para abrigar empresas e demais estruturas 

que proporcionem a geração de inovações. 

Diferentemente dos tecnopolos – que pelo modelo francês estão ligados a um 

projeto de desenvolvimento econômico local/regional – os parques tecnológicos buscam 

incentivar a inovação, prioritariamente no âmbito da empresa, tornando-se um ambiente de 

referência para o desenvolvimento de atividades de P&D. 

Cabe também ressaltar que há diferenciações entre parque tecnológico e incubadora 

de empresas. Estas, também conhecidas como incubadoras tecnológicas, possuem o 

objetivo de facilitar a vinculação universidade-empresa, além de apoiar empresários de 

empresas nascentes, por um determinado tempo, através do fornecimento de serviços 

técnicos e administrativos. (LUNARDI, 1997) 

As incubadoras caracterizam-se por serem locais com instalações e infraestrutura 

adequadas para a criação e desenvolvimento de produtos, principalmente os inovadores e 

intensivos em conhecimento. (SPOLIDORO, 1997). Para Lalkaka e Bishop (1997) as 
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incubadoras se concentram no processo de desenvolvimento de pequenas empresas 

oferecendo serviços de financiamento e apoio profissional ao desenvolvimento empresarial. 

O objetivo é diminuir o tempo para que uma empresa se torne produtiva e, no geral, busca-

se aumentar as taxas de sobrevivência destas pequenas empresas. 

Partindo de tais considerações e, atendo-se às experiências brasileiras de parques 

tecnológicos acreditamos que há elementos imprescindíveis à composição dos parques 

tecnológicos que acabam por defini-lo e diferenciá-lo de demais estruturas organizacionais. 

Apesar da interação universidade-empresa ser princípio fundador dos parques, apenas este 

aspecto não é capaz de produzir uma boa definição, tendo em vista que é possível encontrar 

esse elemento na base conceitual de outras estruturas, como por exemplo, de incubadoras 

de empresas. 

 Pode-se dizer que a ideia-chave que move o conceito de parque tecnológico é a 

inovação. Busca-se, através da aproximação entre empresas e universidades, a criação de 

uma estrutura capaz de gerar uma sinergia que impulsione a formação de redes de 

cooperação para a inovação. O parque tecnológico funciona como facilitador do processo 

inovador, abrigando um tipo específico de empresa, aquela empresa que investe em 

atividades científicas e tecnológicas objetivando inovar.  

Partimos, portanto do princípio de que parque tecnológico é um ambiente 

especialmente planejado para gerar uma sinergia capaz de fomentar maior interação entre 

empresas e universidades, abrigando empresas inovadoras e motivando a constante 

germinação de inovações. 

 Corroborando com a definição apresentada por Medeiros (1997) e Lunardi (1997), 

um parque tecnológico deve possuir como características básicas: ligações formais com 

universidades ou centros de pesquisa; presença de empresas inovadoras em fase de 

formação ou desenvolvimento; presença de entidade coordenadora que realize as funções 

de gerência e estimule a transferência de tecnologia. 

Ressaltamos que é imprescindível a existência de incubadora de empresas no interior 

do parque tecnológico ou uma relação direta entre o parque e incubadora, pois elas 

facilitam a transferência de tecnologia, proporcionam um ambiente favorável ao surgimento 

de novas empresas e auxiliam a maturação das inovações.  

Para que as empresas instaladas nos parques possam manter seu caráter inovador é 

necessário que os parques tecnológicos possuam serviços e estrutura física diferenciada, 
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adequada às suas necessidades. Como exemplo, podemos citar: serviços de assessoria; 

presença ou acesso a laboratórios; auxílio à obtenção de recursos. 

Este conjunto formador da estrutura do parque tecnológico revela a importância de 

sua entidade gestora, que possui como função primordial a manutenção dos princípios do 

parque e a condução de ações capazes de auxiliar o desenvolvimento do processo inovador.  

Apesar de os parques basearem-se nas experiências de tecnopolos e tecnópoles, seus 

objetivos voltam-se especificamente ao fomento da inovação, sem vincular-se diretamente a 

projetos de desenvolvimento local/regional. 

Assim como em outros países, o Brasil também possui uma associação que 

representa os interesses dos parques tecnológicos. Trata-se da Anprotec (Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores), uma associação sem 

fins econômicos criada em 1987 e que apoia empreendimentos que promovam a inovação, 

como as incubadoras de empresas, os pólos e os parques tecnológicos. As atividades 

realizadas pela Anprotec consistem em: dar suporte institucional através de conhecimentos 

técnicos e da promoção de cooperação entre os empreendimentos; buscar de entidades 

governamentais a criação e execução de políticas de incentivo à inovação; buscar de demais 

entidades (públicas e privadas, nacionais e estrangeiras) a disponibilização de recursos; 

representar seus associados no país e no exterior; promover atividades de capacitação e 

treinamento; organizar e executar missões técnicas; realizar estudos no âmbito de sua 

finalidade social. (ANPROTEC, 2010) 

No quadro a seguir trazemos a concepção de parque tecnológico apresentada pela 

Anprotec. Cabe ressaltar que essa concepção norteia os estudos e pesquisas realizadas pela 

associação em âmbito nacional. 

 

Quadro 5 - Concepção de parque tecnológico para a Anprotec 

Associação Concepção de Parque Tecnológico 

Anprotec (Associação 
Nacional de Entidades 
Promotoras de 
empreendimentos 
inovadores) 

Os parques tecnológicos são um modelo de concentração, 
conexão, organização, articulação, implantação e promoção de 
empreendimentos inovadores visando fortalecer este segmento 
dentro de uma perspectiva de globalização e desenvolvimento 
sustentável 

FONTE: www.anprotec.gov.br (2012) 
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Nota-se que a concepção de parque tecnológico adotada pela Anprotec enfatiza as 

interações que os parques são capazes de gerar para promover a inovação. No entanto, não 

há uma delimitação precisa deste conceito, ao contrário das concepções apresentadas pelas 

associações internacionais, que mencionam os agentes responsáveis pelas interações nos 

parques. Esta definição dificulta a compreensão dos parques tecnológicos por não 

apresentar os aspectos exclusivos a eles concernentes e que permitem diferenciá-los de 

outras estruturas. 

 Apesar da existência de outras associações, agências e entidades ligadas à promoção 

da pesquisa tecnológica e ao desenvolvimento de empresas inovadoras no Brasil19, a 

Anprotec é a única associação de âmbito nacional a apresentar estudos gerais sobre os 

parques tecnológicos. É a partir desta concepção de parque tecnológico que suas pesquisas 

e ações são realizadas, e é também a partir de suas publicações que se obtém dados sobre a 

quantidade e localização dos parques tecnológicos brasileiros. Tal fato denota que, para 

estudos mais aprofundados sobre os parques tecnológicos no Brasil, há a necessidade de 

maior refinamento dos dados apresentados pela Anprotec, tendo em vista que pode ocorrer 

certa confusão na identificação dos parques tecnológicos. 

Para o estado de São Paulo, além das informações fornecidas pela Anprotec, é 

possível obter dados atualizados sobre os parques tecnológicos através do SPTec, programa 

do governo do estado de apoio ao desenvolvimento de iniciativas de parques. Ressaltamos 

que, entre os estados federativos do Brasil, São Paulo é o único a possuir um programa 

específico para os parques, evidenciando que esta estrutura é tida como importante no 

incentivo ao desenvolvimento da inovação. A ênfase governamental aos parques, bem como 

o aumento do número de iniciativas no estado de São Paulo, torna fundamental uma análise 

detida do SPTec e dos parques tecnológicos vinculados a este programa de governo. 

 

  

  

                                                           
19

 Alguns exemplos de associações que fomentam a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico nas 
empresas são: ABIPTI -Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica; Protec – Sociedade 
Brasileira Pró-Inovação Tecnológica; e Anpei – Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e das 
Empresas Inovadoras. 
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O Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec), programa executado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São 

Paulo, foi criado em 2006 com o objetivo de ser um instrumento de apoio e de 

financiamento de estudos e infraestrutura para criação de parques tecnológicos no estado. A 

este programa cabe a realização de convênios e outros instrumentos jurídicos específicos 

para promover a integração com entidades públicas de ensino e pesquisa e também de 

outros meio legais de fomento à pesquisa científica e tecnológica. (ESTADO DE SÃO PAULO, 

2006) 

Conforme apresentado no quadro a seguir, a concepção de parque tecnológico para 

o SPTec vincula-se ao fomento de economias baseadas no conhecimento. Tal concepção é 

descrita primordialmente a partir da composição física: local de suporte e espaço de 

negócios para atividades científicas e empresariais.  

 

Quadro 6 - Concepção de parque tecnológico para o Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos – SPTec 

Programa do governo Concepção de Parque Tecnológico 

SPTec (Sistema Paulista de 
Parques Tecnológicos) 
 

Parques Tecnológicos são complexos de desenvolvimento 
econômico e tecnológico possuindo como características: 1) o 
fomento a economias baseadas no conhecimento por meio da 
integração da pesquisa científica e tecnológica, negócios/empresas 
e organizações governamentais em um local físico e do suporte às 
inter-relações entre estes grupos; 2) a geração de um espaço para 
negócios baseados em conhecimento – podendo abrigar centros 
para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inovação e 
incubação, treinamento e prospecção e servir de infraestrutura 
para feiras, exposições e desenvolvimento mercadológico; 3) a 
ligação formal com centros de excelência tecnológica, 
universidades e/ou centros de pesquisa. 

FONTE: ESTADO DE SÃO PAULO (2014) 

 
Com esta concepção de parque tecnológico o SPTec tem como objetivo: estimular o 

aumento da produtividade de empresas de base tecnológica; incentivar a interação entre 

universidades, instituições de pesquisa, empresas e investidores; apoiar as atividades de 

P&D e engenharia não rotineira, bem como propiciar o desenvolvimento do estado de São 

2.2 - AS INICIATIVAS DE PARQUES TECNOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E A 
CRIAÇÃO DO SPTEC IMPULSIONANDO SEU FOMENTO
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Paulo através da atração de investimentos em atividades intensivas em conhecimento e 

inovação tecnológica. (ESTADO DE SÃO PAULO, 2014) 

O decreto 60.286 de 25 de março de 2014 cria o Sistema Paulista de Ambientes de 

Inovação (SPAI) e inclui o SPTec (então regulamentado pelo decreto 54.196 de 2009) neste 

sistema mais abrangente. O SPAI compreende o SPTec, a Rede Paulista de Incubadoras de 

Empresas de Base Tecnológica (RPITec), a Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica 

(RPCITec) e a Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica (RPNIT). Esta alteração 

aumenta a base de ação do governo do estado e permite uma melhor classificação das 

iniciativas voltadas ao desenvolvimento tecnológico e inovador. O incentivo à criação de 

Centros de Inovação Tecnológica, por exemplo, pode atuar como uma etapa prévia à criação 

de parques tecnológicos, impedindo que propostas ainda não consubstanciadas como 

parques, e que por ventura nem possuam condições de serem parques, sejam assim 

classificadas.  

Especificamente para o SPTec, os parques tecnológicos que desejam usufruir de seu 

apoio necessitam pedir seu credenciamento no sistema, o que demanda o cumprimento de 

algumas exigências. O credenciamento do parque tecnológico no SPTec além de representar 

a possibilidade de obter recursos do governo para o desenvolvimento do parque também 

representa um reconhecimento institucional da sua relevância, dando-lhe maior visibilidade 

e credibilidade.  

Os parques tecnológicos que obtiveram seu credenciamento no SPTec até março de 

2014, antes da criação do SPAI, não passaram pelas novas exigências atribuídas pelo novo 

decreto. Assim, apesar das novas exigências propiciarem uma melhor seleção das propostas 

de parques, esta alteração ainda não modifica a quantidade de propostas de parques que já 

obtiveram credenciamento no SPTec, beneficiadas pelos decretos anteriores20. Tais parques 

passaram por um processo para a obtenção do credenciamento que envolve três fases: 

sondagem inicial, credenciamento provisório e credenciamento definitivo. No quadro 7 há a 

descrição dos requisitos que cada parque teve que cumprir para sua entrada no SPTec.  

  

                                                           
20

 De março a julho de 2014 não havia registro de pedido de credenciamento sob as novas condições 
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Quadro 7 - Fases e requisitos do processo de credenciamento dos parques tecnológicos no SPTec 
 

Fase Requisitos 

Sondagem Inicial Termo de referência com as seguintes informações: 
 1) Perfil regional: características populacionais, principais atividades econômicas e setores; características políticas regionais e de articulação; 
infraestrutura científico-tecnológica e educacional; ambientes de inovação (incubadoras de empresas de base tecnológica, centros de 
inovação, entre outros);  
2) Visão inicial do perfil do parque tecnológico: vocação; localização/gleba; tipo de empreendimento imobiliário; participação do setor público 
e da iniciativa privada, com destaque para o seu vínculo com o projeto em termos de C&T&I; planejamento de captação de recursos 
financeiros, legislação de apoio ao parque (podendo ser leis mais abrangentes, tais como leis de inovação). São ainda considerados 
importantes documentos que registrem o comprometimento das partes interessadas, tais como: cartas de apoio, protocolos de intenções, 
convênios, entre outros.  

Credenciamento 
provisório 

Requerimento formal, com a justificativa do pleito e descrição do empreendimento, e a seguinte documentação: 
1)Documento que atribua responsabilidade à pessoa jurídica pela representação do parque tecnológico, constando a anuência de um ou mais 
proprietários de bens imóveis com área total mínima de duzentos mil metros quadrados, situados em locais cujo uso, segundo a respectiva 
legislação municipal, seja compatível com as finalidades e características do parque tecnológico; 
2) Documentos qualificadores da pessoa jurídica representante do parque, tais como: Lei Orgânica do Município (caso se trate de Município); 
Lei criadora (caso se trate de entidade da Administração Indireta), Estatuto Social ou documento equivalente, a depender do formato jurídico 
da Entidade 
3) Certidões negativas, e outros documentos, caso necessário, que comprovem que o signatário do requerimento está investido de poderes 
para representar a entidade;  
4)Documentos com manifestações de apoio à implantação do parque subscrito por empresas locais, bem como por centros de pesquisa e 
instituições de ensino;  
5) Projeto básico do empreendimento, contendo o esboço do projeto urbanístico e estudos prévios de viabilidade econômica, financeira e 
técnico-científica  

Credenciamento 
definitivo 

Qualificação da entidade gestora e suas atribuições: 
1)Definir a pessoa jurídica encarregada da gestão do parque (Entidade Gestora), sem fins lucrativos e com personalidade jurídica própria;  
2) Apresentar documentos comprovando que a entidade gestora tem capacidade técnica e idoneidade financeira para gerir o Parque 
Tecnológico;  
3) Indicar as fontes de recursos que vão assegurar o funcionamento do parque tecnológico;  
4) Apresentar currículos da Equipe Técnica;  
5) Apresentar projeto arquitetônico e urbanístico-imobiliário básico de ocupação da área, devidamente aprovado pelo órgão colegiado 
superior da entidade gestora;  
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6) Apresentar projeto de ciência, tecnologia e inovação do qual constem as linhas de pesquisa de maior potencial para a atração de negócios e 
investimentos, o perfil regional da oferta e da demanda de CT&I e o perfil tecnológico local; 
7) Apresentar estudo de viabilidade econômica, financeira e ambiental do empreendimento;  
8) Apresentar eventuais projetos associados; 
9) Apresentar plano de marketing, atração e seleção de empresas;  
10) Demonstrar a disponibilidade de recursos próprios ou oriundos de instituições financeiras, de fomento ou de apoio às atividades 
empresariais; 
11) Apresentar a disponibilidade de recursos, públicos ou privados, para serviços de apoio técnico e de infraestrutura; 
12) Apresentar legislação municipal de incentivo às entidades que venham a se instalar nos parques tecnológicos;  
13) Apresentar instrumento jurídico de cooperação que assegure a cooperação técnica entre a Entidade Gestora, centros de pesquisa 
reconhecidos pela comunidade científica e por órgãos de fomento e instituições de ensino e pesquisa credenciadas para ministrar cursos de 
pós-graduação; 
14) Demonstrar a compatibilidade do Parque Tecnológico e de seus objetivos com as políticas definidas pelo CONCITE (Conselho Estadual de 
Ciência e Tecnologia).  

Fonte: Zouain (2013) 
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Conforme observado na descrição das etapas para a obtenção do credenciamento 

definitivo no SPTec, a sondagem inicial caracteriza-se por identificar as principais 

características regionais relevantes à constituição do parque tecnológico, bem como realizar 

uma primeira análise do perfil do parque, que já deve apontar projetos ligados à ciência 

tecnologia e inovação. Na etapa de credenciamento provisório, destaca-se a necessidade de 

a iniciativa ter que apresentar documentos que manifestem apoio à criação do parque por 

empresas locais e também por centros de pesquisa e instituições de ensino, o que significa 

que partes relevantes para a consecução do processo inovador corroboram com a proposta.  

A última etapa, que classifica a proposta como sendo um parque tecnológico com 

credenciamento definitivo, exige qualificação e melhor detalhamento das atribuições da 

entidade gestora, a destacar: a comprovação de sua capacidade técnica e idoneidade 

financeira; as fontes de recursos que vão assegurar o funcionamento do parque; a 

apresentação de um projeto de ciência, tecnologia e inovação; a demonstração da 

disponibilidade de recursos próprios, públicos ou privados para atividades e serviços; e a 

apresentação de instrumento jurídico de cooperação entre a entidade gestora e centros de 

pesquisa reconhecidos. Também é exigido que o parque tecnológico tenha seus objetivos 

compatíveis com as políticas do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CONCITE), órgão 

responsável por assessorar o governador do estado na elaboração de diretrizes para 

políticas de desenvolvimento científico e tecnológico. 

A apresentação de um projeto de ciência, tecnologia e inovação revela-se como o 

principal requisito para a possibilidade de conformação de um parque tecnológico dentro 

dos princípios de parque nesta tese arrolados. É a partir deste projeto que podemos 

compreender como os parques estão fomentando o processo inovador e quais elementos 

são tidos como importantes neste processo.  

Com o decreto de 2014 que cria o SPAI houve alterações nas exigências para a 

obtenção de credenciamento no SPTec. Para a obtenção do credenciamento provisório, as 

principais mudanças observadas são a exigência de que os parques tecnológicos já 

disponham de um Centro de Inovação Tecnológica em funcionamento e integrante da 

RPCITec, e uma Incubadora de Empresas de Base Tecnológica também em funcionamento e 

credenciada na RPITec. (ESTADO DE SÃO PAULO, 2014) 

No que tange à obtenção do credenciamento definitivo, além do parque ter que 

possuir o credenciamento provisório as principais alterações referem-se ao projeto de 
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ciência, tecnologia e inovação que devem ser mais bem detalhados, contendo: as áreas de 

atuação inicial; os serviços disponíveis, como laboratórios, consultoria de pesquisadores e 

projeto-piloto de pesquisa; e a indicação do instrumento jurídico que garanta a integridade 

do parque tecnológico.  

Outra importante alteração com a criação do SPAI refere-se ao relatório de 

acompanhamento que os parques tecnológicos deverão apresentar anualmente ao SPTec. 

Este relatório deve conter: aspectos financeiros e sociais – como postos de trabalho gerados 

e número de empresas instaladas; aspectos científicos, tecnológicos e de gestão – como o 

número de projetos de P&D por ano com as universidades e os institutos de pesquisas; 

aspectos competitivos e de infraestrutura e sustentabilidade – como a quantidade de mão 

de obra qualificada formada na região, de pessoas empregadas no parque e quantidade de 

patentes solicitadas e concedidas. 

Reiteramos que tais alterações, apesar de vigentes para o ano de 2014 ainda não 

constituem a realidade dos parques que já possuem credenciamento no SPTec. Entretanto, 

as novas propostas deverão possuir estas características e espera-se que, com estas novas 

exigências, ocorra uma melhor seleção de iniciativas que serão classificadas como parques 

tecnológicos. Desta forma apresentado, os parques tecnológicos paulistas possuem melhor 

direcionamento de composição do que a concepção assentida pela Anprotec. Contudo, o 

fato da existência de parques tecnológicos do estado de São Paulo ainda sob as antigas 

exigências, e a necessidade de avaliar a capacidade dessas estruturas no que tange ao 

desenvolvimento do processo inovador, realça a necessidade de maior detalhamento das 

iniciativas paulistas.  

O mapa 1 apresenta os parques tecnológicos em operação no estado de São Paulo e 

que já estão credenciados no SPTec, com credenciamento definitivo ou provisório. São eles: 

Parque Tecnológico São José dos Campos, Parque Tecnológico de Sorocaba, Parque 

Tecnológico de Ribeirão Preto, Parque Tecnológico de Piracicaba, São Carlos Science Park, 

Parque Tecnológico CPqD (em Campinas), Parque Tecnológico UNIVAP (em São José dos 

Campos) e Techno Park Campinas. Destes oito parques, apenas três possuem 

credenciamento provisório: Parque Tecnológico CPqD (em Campinas), Parque Tecnológico 

UNIVAP (em São José dos Campos) e Techno Park Campinas.  

Embora todos estas iniciativas serem reconhecidas pelo SPTec como parques 

tecnológicos, as características do Techno Park Campinas, parque com credenciamento 
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provisório que pudemos conhecer, não corroboram com os princípios de um parque. Trata-

se de um empreendimento privado, administrado pela Associtec (associação proprietária e 

gestora do Techno Park) que visa atrair empresas, oferecendo baixo custo condominial. 

Além dos serviços de um condomínio (segurança, telecomunicações, restaurante, portaria e 

manutenção), não há nenhum outro tipo de serviço oferecido pela associação gestora, bem 

como não existe relação entre as empresas instaladas e associação visando inovação. 

Apesar de ter assinado uma carta de intenção, em maio de 2014, juntamente com 

Agropolis Internacional, Prefeitura de Campinas e Unicamp para a criação do futuro Polo 

Agropolis Campinas - plataforma de estímulo à cooperação científica e tecnológica entre 

instituições de ensino e pesquisa e o setor produtivo – a atuação do Techno Park Campinas 

até 2014 corresponde às intenções de um condomínio industrial, abrigando empresas, 

oferecendo custo competitivo para sua localização e objetivando o lucro de seus 

empreendedores. 
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Mapa 1 - Parques tecnológicos em operação no estado de São Paulo. 2014 
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Utilizando os dados fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de São Paulo (no âmbito do SPTec)21 foi possível 

mapear, além dos parques tecnológicos em operação, os parques paulistas que estão em 

processo de implantação, e em projeto. A partir das informações fornecidas, constatamos a 

existência de oito parques em implantação e 11 projetos de parques. Dos projetos de 

parques tecnológicos existentes, sete deles estão em processo de discussão para sua 

entrada no SPTec e, portanto, ainda não possuem credenciamento. Os mapas a seguir 

apresentam todos os parques tecnológicos do estado de São Paulo - em implantação e em 

projeto - que estão buscando apoio no governo do estado através do SPtec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Em contato com a Secretaria de Desenvolvimento, Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de 
São Paulo, em abril de 2014, obtemos as informações a respeito do estágio dos parques tecnológicos 
credenciados ou em processo de credenciamento no SPTec. Os projetos de parques tecnológicos em discussão 
estão iniciando o processo de credenciamento no SPTec. 
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Mapa 2 - Parques tecnológicos em implantação no estado de São Paulo. 2014 
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Mapa 3 - Parques tecnológicos em projeto no estado de São Paulo. 2014 
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Os mapas evidenciam que há uma grande proliferação do número de parques 

tecnológicos no estado de São Paulo: são 27 iniciativas22, conforme exposto no mapa 4, a 

seguir. Esta propagação de parques denota que há uma grande expectativa para este tipo de 

estrutura tanto por parte dos propositores, quanto por parte do governo. Os municípios têm 

buscado conhecer as iniciativas de parques tecnológicos já em operação e viabilizar a 

constituição de um projeto de parque, vislumbrando atrair os investimentos governamentais 

para sua construção e impulsionar o desenvolvimento a partir do acolhimento de empresas 

inovadoras. O governo do estado, por sua vez, almeja tornar São Paulo mais competitivo e 

tem proporcionado grandes somas de investimento aos parques, esperando que as 

iniciativas cumpram seu papel de incentivo à inovação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Dados da Anprotec (2013) apontam 20 iniciativas de parques tecnológicos para o estado de São Paulo. É 
possível que os parques em discussão para a entrada no SPTec não constem nos dados da Anprotec, porém 
esta confirmação só será possível quando o estudo completo, com os dados mais recentes, for divulgado pela 
associação. 
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Mapa 4 - Iniciativas de parques tecnológicos no estado de São Paulo. 2014 
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O auxílio financeiro governamental através do SPTec tem se mostrado muito 

atraente aos municípios que conseguem elaborar seus projetos de parques tecnológicos. O 

governo do estado de São Paulo, no âmbito do SPTec, tem realizado convênios com os 

parques credenciados no sistema para que eles possam realizar obras de expansão, 

implantação do parque ou estudos de viabilidade econômica para sua futura operação. Na 

tabela a seguir estão listados os parques tecnológicos que já estabeleceram convênios23 com 

o governo do estado, bem como os valores destinados a cada parque. O detalhamento dos 

convênios estabelecidos entre governo do estado e parques tecnológicos em operação e 

com credenciamento definitivo no SPTec encontra-se no anexo II. 

 

Tabela 6 - Convênios estabelecidos entre o Governo do Estado de São Paulo e parques 
tecnológicos. Estado de São Paulo: 2014 
 

Parque Tecnológico Número de 
convênios 

estabelecidos 

Valor em reais Porcentagem do 
total investido 

Parque Tecnológico 
de São Paulo - Jaguaré 

8 24.975.995,51 22,18% 

Parque Tecnológico 
São José dos Campos 

4 13.548.699,75 12,03% 

Parque Tecnológico 
de Sorocaba 

6 12.796.168,52 11,36% 

Parque Tecnológico 
de Santos 

4 11.009.962,09 9,78% 

Parque Tecnológico 
de Botucatu 

2 9.081.096,51 8,06% 

Parque Tecnológico 
de Piracicaba 

2 7.558.227,92 6,71% 

Parque Tecnológico 
de Campinas-Unicamp 

4 7.249.896,76 6,44% 

Parque Tecnológico 
de São José do Rio 
Preto 

1 7.200.000,00 6,39% 

Parque Tecnológico 
de Ribeirão Preto 

3 7.031.781,11 6,24% 

Parque Tecnológico 
de Barretos 

2 6.542.362,77 5,81% 

São Carlos Science 
Park 

4 3.763.167,42 3,34% 

Parque Tecnológico 
de São Paulo – Zona 
Leste 

4 963.552,00 0,85% 

                                                           
23

 Do total de convênios, três deles foram estabelecidos em 2003, fora do âmbito do SPTec, totalizando R$ 
5.202.469,00 
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Parque Tecnológico 
de Araçatuba 

2 377.700,00 0,34% 

Parque Tecnológico 
de Santo André 

1  330.000,00 0,29% 

Parque Tecnológico 
de Ilha Solteira 

1 198.960,00 0,18% 

Total: R$ 112.627.570,36 

Fonte: SPTEC (2014) 

Os investimentos realizados pelo governo do estado de São Paulo nos parques 

tecnológicos revelam que a política de promoção dos parques tem sido bastante valorizada. 

Esta soma de investimentos tem prestado grande auxílio para a construção e expansão de 

parques, que são, claramente, uma grande aposta do governo para incentivar o crescimento 

industrial voltado à inovação e também à aproximação das universidades com empresas. Há 

que se verificar, no entanto, como os parques tecnológicos paulistas tem realmente atuado 

na promoção da inovação. 

Outra política desenvolvida pelo estado de São Paulo de incentivo à inovação 

tecnológica e que repercute no desenvolvimento dos parques tecnológicos é a chamada Lei 

de Inovação Paulista – Lei Complementar nº1049 de 19 de junho de 2008. Esta lei visa tornar 

o estado de São Paulo internacionalmente competitivo no que tange ao desenvolvimento 

industrial e tecnológico, dando incentivos “à inovação tecnológica, à pesquisa científica e 

tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira, à informação 

tecnológica e à extensão tecnológica em ambiente produtivo ou social”. Através desta lei 

apoia-se a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 

cooperação entre empresas e ICTESPs24 para a geração de produtos e processos inovadores. 

Com isso poderá ser contemplada “as redes e os projetos internacionais de pesquisa 

tecnológica, bem como ações de empreendedorismo tecnológico e/ou social e de criação de 

ambientes de inovação, incluídas as incubadoras e parques tecnológicos” (ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2008 p. 1-2) 

No que se refere a incentivos fiscais, o decreto 53.826 de 16 de dezembro de 2008 do 

estado de São Paulo versa sobre o crédito acumulado do ICMS passível de uso pelas 

empresas integrantes dos parques tecnológicos credenciados no SPTec. Essas empresas 
                                                           
24

 São considerados ICTESPs (Instituição Científica e Tecnológica do Estado de São Paulo) os órgãos ou entidade 
da administração pública estadual direta ou indireta que tenha por missão institucional executar atividades 
ligadas à inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à 
engenharia não rotineira e à extensão tecnológica em ambiente produtivo, atuando ou não na formação de 
recursos humanos. (ESTADO DE SÃO PAULO, 2008) 
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poderão utilizar o crédito para: pagamento de bens e mercadorias adquiridos, inclusive 

energia elétrica, a serem utilizados na realização do projeto de investimento, exceto 

material destinado a uso ou consumo; pagamento do ICMS relativo à importação de bens 

destinados ao seu ativo imobilizado, desde que o desembarque e o desembaraço aduaneiro 

sejam efetuados no estado de São Paulo. (ESTADO DE SÃO PAULO, 2008) 

O decreto 57.241 de 17 de agosto de 2011 acrescenta que o crédito acumulado do 

ICMS, para empresas residentes nos parques credenciados, poderá ser também utilizado 

para transferência a contribuinte do ICMS, visando à realização do projeto de investimento 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 2011), e o decreto 58.768 de 20 de dezembro de 2012 garante que 

as empresas instaladas nos parques credenciados podem utilizar crédito acumulado do ICMS 

até 30 de junho de 201425. (ESTADO DE SÃO PAULO, 2012) 

A conjunção de políticas favoráveis ao desenvolvimento de parques tecnológicos tem 

garantido ao estado de São Paulo um ritmo acelerado no surgimento destas iniciativas, 

tornando imperativa a análise dos objetivos dos parques e de sua condução, visto a 

possibilidade de distorção na própria identificação dos parques. Partindo da concepção de 

parque tecnológico adotada nesta tese, apresentaremos como as iniciativas paulistas em 

operação e com credenciamento definitivo no SPTec direcionam suas ações voltadas ao 

desenvolvimento da inovação, princípio norteador dos parques tecnológicos. 

 

 

 

Em 2014, os parques tecnológicos do estado de São Paulo que se apresentam em 

operação e com credenciamento definitivo no SPTec, conforme visto no mapa 1, são: Parque 

Tecnológico de São José dos Campos; Parque Tecnológico de Sorocaba, Parque Tecnológico 

de Ribeirão Preto, Parque Tecnológico de Piracicaba e São Carlos Science Park. Há também 

outros três parques tecnológicos – Parque Tecnológico CPqD, Parque Tecnológico UNIVAP e 

Techno Park Campinas – que estão em operação, porém não possuem credenciamento 

definitivo no SPTec, o que significa que ainda não cumpriram todas as exigências referentes 

                                                           
25

 De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, até esta data  a 
opção de uso do crédito acumulado do ICMS ainda não havia sido utilizada por nenhuma empresa dos parques 
credenciados no SPTec. 
 

2.2.1 – Da concepção à concretização: o desenvolvimento do ideal de 
parque tecnológico nas experiências paulistas
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à sua proposta e/ou atuação como um parque tecnológico dentro da concepção norteadora 

desta política.  

Considerando os cinco parques tecnológicos em operação e com credenciamento 

definitivo no SPTec, há parques que iniciaram suas atividades recentemente, com empresas 

ainda em processo de instalação. São eles: Parque Tecnológico de Sorocaba - inaugurado em 

4 de junho de 2012; Parque Tecnológico de Piracicaba - inaugurado em 21 de agosto de 

2012; e Parque Tecnológico de Ribeirão Preto - inaugurado em 26 de março de 2014. Apesar 

de os parques tecnológicos de Sorocaba e de Piracicaba terem sido inaugurados em meados 

de 2012, o processo de instalação das empresas é mais recente, datando do início de 2013. 

As empresas, para iniciarem seu funcionamento nos parques, precisam passar por todo o 

processo estabelecido pelo parque para a aprovação de sua instalação. Após sua aprovação 

as empresas devem ainda adequar as salas oferecidas às suas necessidades. 

Contudo, o fato destes parques tecnológicos possuírem credenciamento definitivo no 

SPTec indica que já possuem projetos de ciência, tecnologia e inovação, requisito necessário 

do programa. A partir de tais projetos, obtidos junto à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de São Paulo, foi possível apreciar o 

direcionamento dos parques tecnológicos no que tange ao incentivo à geração de inovações 

e à própria concepção de parque adotada. Estes projetos foram elaborados pelos parques no 

momento inicial de pedido do credenciamento no SPTec e, portanto, informam suas 

primeiras intenções de desenvolvimento científico e tecnológico, podendo ter sofrido 

alterações no momento de sua operacionalização.  

O Parque Tecnológico de Sorocaba desenvolveu seu Projeto de Ciência e Tecnologia a 

partir de um estudo elaborado em 2010 por uma equipe de pesquisadores do Núcleo de 

Política e Gestão Tecnológica da USP. Neste estudo, buscou-se analisar as atividades 

industriais e as características das universidades e centros de ensino e pesquisa do município 

e região para apreender qual seria o conteúdo tecnológico do parque. Para tanto, foram 

elucidados os perfis da oferta e da demanda de ciência, tecnologia e inovação do município 

e foram apresentadas algumas contribuições para a formulação do planejamento estratégico 

do parque tecnológico. 

As contribuições deste estudo apontam que o Parque Tecnológico de Sorocaba deve 

possuir um caráter generalista, buscando consolidar as atividades industriais 

preponderantes na região, notadamente a metal-mecânica, a automobilística, as energias 
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alternativas (equipamentos e componentes para energia eólica), a identificação por 

radiofrequência, a automação, a robótica e as tecnologias da informação. As propostas de 

ações para a oferta de ciência, tecnologia e inovação a ser realizada pelo parque foram: 

• Atrair para a área do parque algumas instituições de ensino superior e 

instituições de ciência e tecnologia, que possam atender às demandas das 

empresas da região em termos de mão de obra e projetos de ciência, 

tecnologia e inovação; 

• Estabelecer laços formais entre o parque e as instituições de ensino superior 

e instituições de ciência e tecnologia do município e região objetivando 

transferência de tecnologia e capacitação de mão de obra; 

• Estimular as instituições de ensino superior e instituições de ciência e 

tecnologia para criarem cursos voltados às necessidades da demanda do 

município; 

• Promover uma articulação dos Núcleos de Inovação da região visando a 

criação de políticas de apoio às empresas nas suas necessidades de 

desenvolvimento e formação/capacitação de mão de obra; 

• Estabelecer no plano estratégico do parque sua atuação no apoio à questão 

da transferência de conhecimento e de tecnologia; 

• Atuar para o estímulo ao crescimento do empreendedorismo de base 

tecnológica na região através: atração de empresas e empreendedores 

inovadores; conduzir um programa consistente de incubação de empresas de 

base tecnológica; estímulo ao empreendedorismo nas instituições de ensino 

superior e instituições de ciência e tecnologia da região; realização de 

eventos entre as empresas e as instituições de ensino superior e instituições 

de ciência e tecnologia; 

• Articular a formação de infraestruturas de P&D e inovação de interesse 

comum entre instituições de ensino superior e instituições de ciência e 

tecnologia e empresas para ocorrer o compartilhamento de meios e pessoas. 
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Foto 1 - Vista aérea do Parque Tecnológico de Sorocaba 

 

Fonte: www.empts.com.br (2014) 

Prédio de 12 mil m² de área construída especialmente para o Parque Tecnológico de Sorocaba. Para 

sua construção foram necessárias obras de arruamento e continuidade da Av. Itavuvu, onde se 

localiza o parque, nas proximidades da Rodovia Castelo Branco. 
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Figura 1 - Projeto completo das edificações do Parque Tecnológico de Sorocaba 

 

Fonte: http://info.abril.com.br/ (2013) 

O Parque Tecnológico de Sorocaba prevê a construção de um novo prédio, completando a estrutura 

de semicírculo já existente. Com a conclusão deste projeto, o prédio passará a contar com 18 mil m² 

de área construída, possibilitando a instalação de mais empresas e também a presença de serviços 

atualmente distantes do parque, como restaurante, academia e farmácia.   

 

Cabe dizer que o pedido de credenciamento no SPTec pelo Parque Tecnológico de 

Sorocaba foi feito antes de sua entrada em operação e as diretrizes propostas no Projeto de 

Ciência e Tecnologia foram suficientes, dentro deste quesito, para auxiliar a obtenção do 

credenciamento definitivo. Apesar de sua aprovação no SPTec sem o seu funcionamento 

efetivo, a gestão do parque (Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba), no 

decorrer de sua operacionalização, tem viabilizado o estabelecimento das diretrizes 

apresentadas no momento do pedido de credenciamento definitivo. 

Desde sua inauguração em 2012, mesmo ano em que obteve o credenciamento 

definitivo, até 2014, o Parque Tecnológico de Sorocaba apresenta em seu Núcleo: a 

estrutura de gestão e administração do parque; uma incubadora de empresas; laboratórios 

de universidades – UFSCar, Unesp, USP; e quinze empresas já instaladas. Desta estrutura já 

instalada deve ser destacada a presença da Inova Sorocaba (Agência de Desenvolvimento e 

Inovação de Sorocaba) e o Poupatempo da Inovação, destinado ao apoio ao 

desenvolvimento de negócios de base tecnológica.  
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A estrutura do Parque Tecnológico de Sorocaba condiz com os princípios esperados 

para um parque tecnológico, pois busca integrar empresas inovadoras, universidades, 

incubadora de empresas e prestar serviços específicos que auxiliem no desenvolvimento das 

empresas. Espera-se que sua atuação enquanto ambiente capaz de suscitar inovações seja 

viável, algo que poderá ser futuramente ponderado. 

O Parque Tecnológico de Piracicaba obteve seu credenciamento definitivo no SPTec 

em dezembro de 2012, pouco após sua inauguração, realizada em agosto do mesmo ano. 

Em seu projeto de ciência, tecnologia e inovação, fica definido que o setor de bioenergia e 

biocombustíveis, bem como suas áreas correlatas, deve ser priorizado para a atração de 

investimentos públicos e privados. De acordo com o projeto, as demandas por ciência, 

tecnologia e inovação neste setor são elevadas e crescentes, o que justifica a importância de 

um parque tecnológico voltado para este fim. Diante disto, algumas atividades são 

apontadas pelo projeto como relevantes para o bom desenvolvimento do Parque 

Tecnológico de Piracicaba. São elas: a identificação de temas prioritários – planejamento 

estratégico de oferta e demanda - envolvendo todos os elementos das cadeias produtivas de 

bioenergia e biocombustíveis; projetos estruturantes de grande impacto; a criação de 

instrumentos e políticas de fomento à inovação; programas de capacitação e treinamento de 

mão de obra especializada; atividades voltadas para o aprimoramento de serviços 

tecnológicos especializados. 

O projeto de ciência, tecnologia e inovação aponta ainda que a região de Piracicaba 

reúne as condições necessárias para a implantação de um parque tecnológico devido a 

estruturação do Arranjo Produtivo Local do Álcool (APLA) e articulação das instituições de 

ensino, pesquisa e desenvolvimento locais, como a USP/ESALQ (localizada em terreno 

adjacente ao parque), o Centro de Tecnologia Canavieira e a Universidade Metodista de 

Piracicaba. De acordo com a direção executiva do Parque Tecnológico de Piracicaba, a 

história do parque está vinculada à formação do cluster sucroalcooleiro na região. A 

presença de usinas, universidades e institutos, relacionados ao setor, impulsiona a economia 

da região e leva a iniciativa privada a pensar no desenvolvimento de P&D e inovação a partir 

do estabelecimento de um parque tecnológico. O parque vem, portanto, segundo a direção 

executiva do parque, suprir uma necessidade da região de desenvolver ainda mais o setor e 

incentivar a inovação a partir de uma rede de cooperação já existente com a presença da 

APLA.  
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Foto 2 - Imagem aérea do núcleo do Parque Tecnológico de Piracicaba e instalações próximas 

 

Fonte: APLA (2014) 

O prédio em que se encontra o núcleo do Parque Tecnológico de Piracicaba, prevendo-se a presença 

de incubadora e laboratórios, possui área total de aproximadamente 24.000  m²,  sendo 15.000 m² de 

área construída. Nas proximidades, dentro da área do parque, estão presentes: o Instituto Federal de 

São Paulo (IFSP), a Faculdade de Tecnologia do estado de São Paulo (Fatec) e a Raízen, empresa do 

setor energético criada a partir da junção de parte dos negócios da  Shell e da Cosan. 
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Foto 3 - Imagem aérea do núcleo do Parque Tecnológico de Piracicaba e entorno 

 

Fonte: APLA (2014) 

A área em que está inserido o Núcleo do Parque Tecnológico de Piracicaba possui um total de 

774.411,24 m², englobando áreas públicas e privadas. Nesta imagem verifica-se a localização da 

Planta Piloto Gaseificação, uma parceria entre Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a 

Financiadora de Projetos (Finep) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

cujo investimento estimado é de 80 milhões de reais. 

 

Até o início de 2014 o Parque Tecnológico de Piracicaba abrigava oito empresas do 

setor de bioenergia e biocombustíveis no núcleo do parque e possuía a APLA, a USP/ESALQ, 

o IPT, o Sebrae e a prefeitura de Piracicaba como alguns de seus principais parceiros. A 

intenção de se criar laboratórios no interior do parque – seis laboratórios são citados no 

projeto de ciência, tecnologia e inovação - ainda não havia sido concretizada. No núcleo do 

parque já estavam presentes um auditório, salas de administração, salas de reunião, 

biblioteca, módulos para empresas privadas e pré-incubadas, e espaço destinado aos 

laboratórios. 
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Este parque tecnológico parte da premissa de que no município de Piracicaba já está 

constituído um ambiente de sinergia por conta da existência da APLA. Este fato tem retirado 

da gestão do parque ações mais incisivas para o incentivo à inovação nas empresas 

residentes. Não há, por exemplo, serviços específicos destinados às empresas localizadas em 

seu núcleo e nem outras formas de incitar novas parcerias com as empresas que ocupam o 

parque tecnológico. O desenvolvimento empresarial e inovador das empresas residentes, 

bem como parcerias com demais empresas e universidades não sofre influência do parque, 

ao menos não de forma direta. Espera-se que a proximidade espacial e a continuidade de 

atração de novos projetos26 por parte do parque tecnológico engendrem o processo 

inovador nas empresas da região de Piracicaba.  

 O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto27 é o parque mais recente inaugurado no 

estado de São Paulo e que possui credenciamento definitivo no SPTec. Apesar de sua 

entrada em operação ter ocorrido em 2014, desde 2012 o credenciamento definitivo foi 

obtido. Seu projeto de ciência, tecnologia e inovação apresenta o parque como sendo um 

empreendimento imobiliário e tecnológico para atender às demandas das empresas do 

setor de saúde e biotecnologia. A definição de sua atuação é explanada a partir das 

atividades que já são desenvolvidas no município: oferta de serviços médicos, hospitalares e 

odontológicos; presença de centros de ensino e pesquisa e indústrias nestas áreas. 

Possuindo a prefeitura de Ribeirão Preto, a Conquista Empreendimentos 

Agropecuários (CEAL), a USP e a Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde (FIPASE) como 

principais parceiros, o parque tecnológico foi concebido para estimular o desenvolvimento 

científico e tecnológico da região através da disponibilização e articulação de serviços 

específicos para aproximar empresas e instituições de ensino e pesquisa. De acordo com seu 

Projeto de Ciência e Tecnologia, o parque tecnológico conta com âncoras tecnológicas: uma 

para atuar em setores não cobertos pela área de atuação da USP de Ribeirão Preto, o 

CEDINA – Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada em Equipamentos Médicos-

Hospitalares e Odontológicos; e a SUPERA – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, 

responsável por oferecer às empresas diversos serviços para seu desenvolvimento, e cuja 

                                                           
26

 Um exemplo de projeto a ser realizado na área do parque é o Projeto Gaseificação, uma parceria entre o IPT, 
Finep e BNDES que visa transformar o bagaço de cana em gás e álcool.   
27

 No momento de inauguração do parque tecnológico uma nova denominação foi escolhida: Supera Parque. 
Portanto, apesar de mais conhecido como Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, o nome oficial faz referência a 
SUPERA – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica.  
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atuação ocorrerá em parceria com a Agência USP de Inovação, para estabelecer mais 

convênios com a universidade28.  

 

Foto 4 - Imagem aérea do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto e áreas de expansão 

 

Fonte: FIPASE (2011) 

O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto contempla uma área de aproximadamente 310 mil m² do 

campus da USP de Ribeirão Preto - sendo 10,2 mil m² da área de expansão I e 300 mil m² da área de 

expansão II - e 800 mil m² de propriedade da CEAL – Conquista Empreendimentos Agropecuários 

Ltda, onde se localizarão as empresas residentes do parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Como a inauguração do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto ocorreu no início de 2014 não foi possível 
conhecer a estrutura criada e estabelecer uma relação entre o projeto de ciência, tecnologia e inovação, 
apresentado no momento de pedido de credenciamento do SPTec, e o está efetivamente em operação. 
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Figura 2 - Projeto urbanístico do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto 

 

Fonte: www.fipase.com.br (2014) 

Este projeto urbanístico da estrutura do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto corresponde à primeira 

etapa do empreendimento: a construção dos prédios para receber a Supera Incubadora de Empresas 

e o Centro de Tecnologia – CEDINA, na área de expansão I, apresentada na foto 4. Estão previstas as 

instalações da Supera Aceleradora e do Núcleo Administrativo numa segunda etapa, e também a 

urbanização dos lotes para instalação de empresas, numa terceira etapa de constituição do parque 

tecnológico 

 

De acordo com o projeto de ciência, tecnologia e inovação apresentado por este 

parque, a coordenação da área de ciência, tecnologia e inovação disponibilizará e articulará 

serviços técnicos, tecnológicos e informações de interesse do empresariado, buscando 

aproximar empresas e instituições de ensino e/ou pesquisa. Como exemplo deste serviço, o 

parque revela que há um conjunto de 60 laboratórios e grupos de pesquisa da USP 

disponíveis para cooperação com as empresas. Ressalta-se que apesar de os setores de 

saúde e biotecnologia orientarem as infraestruturas do parque, isto não implica a proibição 

de instalação de empresas inovadoras de outros setores.   

Os projetos de ciência, tecnologia e inovação apresentados por estes três parques 

tecnológicos informam elementos basilares de funcionamento efetivo de um parque 

tecnológico. As indicações de suas parcerias com universidades e instituições de pesquisa, 

bem como a apresentação de certa identidade do parque baseado nas atividades já 

desenvolvidas no município e região, são inerentes ao estabelecimento de qualquer parque 

tecnológico. Tais projetos são, portanto, formas de justificativas de criação do parque 
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tecnológico e de identificação do que deverá ser construído e/ou articulado para que se 

efetive o fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico no parque.  

As novas exigências para o credenciamento dos parques tecnológicos no SPTec, 

advindas da criação do SPAI, modificam a forma de apresentação dos projetos de ciência, 

tecnologia e inovação – pedindo mais detalhamento de sua proposta – e exigem que o 

parque já possua estruturas em funcionamento, como uma incubadora de empresas e um 

centro de inovação tecnológica. Desta forma, parte da estrutura principal de um parque 

deverá estar em funcionamento, evitando que os projetos entregues ao SPTec apresentem-

se como estudos e possibilidades não concretas e que podem inclusive não se tornarem 

efetivas, como ocorre com as exigências pedidas para os parques tecnológicos que já 

possuem credenciamento definitivo em 2014.  

Assim, apenas o acompanhamento do processo de crescimento dos parques 

tecnológicos pode comprovar suas ações e verificar se o desenrolar de seus projetos 

conseguem efetivamente criar parques tecnológicos capazes de gerar meios inovadores. O 

Parque Tecnológico São José dos Campos e o São Carlos Science Park, com seu tempo de 

efetivo funcionamento, permitem esta análise. 

Em operação desde 2008, o São Carlos Science Park possui como entidade gestora a 

Fundação ParqTec, entidade privada e sem fins lucrativos pioneira no incentivo ao 

desenvolvimento de empresas de base tecnológica no município. A atuação da Fundação 

ParqTec é notória, registrando o auxílio ao surgimento de mais de 80 empresas de base 

tecnológica (FILGUEIRAS, 2006), desde sua fundação, em 1984.  

A criação da Fundação ParqTec constitui o primeiro passo formal que levou à criação 

do parque tecnológico. Conforme Gomes (1995 p. 47) esclarece, as origens da Fundação 

ParqTec remontam ao início dos anos 1980, antes de sua instituição formal, “quando um 

grupo de professores do Instituto de Física e Química da Universidade de São Paulo – USP 

(...) resolveu criar uma empresa de base tecnológica na área de laser. Assim, em 1982, foi 

criada a Opto Eletrônica S.A(...)”. Em 1984, aproveitando a instituição do programa de 

incentivo à criação de parques tecnológicos surge o ParqTec, entidade cuja sede inicial se dá 

nas instalações da Opto Eletrônica em São Carlos. 

Segundo o ParqTec (2011), o CINET  (Centro Incubador de Empresas Tecnológicas) de 

São Carlos, criado em 1985, foi a 1ª incubadora de empresas da América Latina e, no mesmo 

ano de sua criação, também realizou-se no município a 1ª Feira de Tecnologia do país.  
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Torkomian e Medeiros (1994) apontam que em 1986 é inaugurada outra incubadora 

de empresas no município: o CEDIN (Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes). 

Esta incubadora nasce a partir de iniciativa do governo do estado de São Paulo, através da 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, e é apoiada pela prefeitura 

de São Carlos, todavia, o CEDIN não mantém nenhuma relação com o ParqTec, apesar do 

“preceito estatuário que prevê uma atuação conjunta” (GOMES, 1995 p.53) 

Apesar do esforço pioneiro registrado no município, com a criação da Fundação 

ParqTec, Gomes (1995) aponta que: 

 

Até o ano de 1990, a Fundação passou por inúmeras dificuldades. Sua 

atuação, nesse período, ficou circunscrita à divulgação da iniciativa junto à 

comunidade local, na tentativa de, por um lado, explicitar seus objetivos 

para atingir um mínimo de visibilidade e, por outro, quebrar focos de 

resistência, notadamente de alguns segmentos da comunidade acadêmica 

mais refratários à idéia. (GOMES, 1995 p. 47) 

 

Os objetivos de “promover a transferência de tecnologia das universidades e centros 

de pesquisa para as empresas instaladas na região de São Carlos (...) estimular a difusão de 

informações tecnológicas (...) auxiliar as pequenas e médias empresas a captarem recursos 

financeiros” (Fundação ParqTc-SCar, 1984 apud GOMES, 1995 p.48) foram aos poucos sendo 

alcançados. Até 1990, apenas 3 empresas foram incubadas no ParqTec, porém, após 1990, 

Gomes (1995) ressalta que a transferência das instalações para um galpão maior e também 

um acordo firmado com o SEBRAE/SP, garantindo recursos financeiros, gerou mudanças 

positivas para a organização.  

Cabe ressaltar que o ParqTec não constitui um parque tecnológico. A gama de suas 

ações permite a formação de um pólo tecnológico, conforme já explanamos. Trata-se de um 

pólo com estrutura formal: 

 

As empresas e as instituições de ensino e pesquisa estão dispersas na 

cidade. Mas existe uma entidade coordenadora, formalmente constituída, 

encarregada de acelerar a criação das empresas, facilitar seu 

funcionamento, e promover a integração entre os parceiros envolvidos no 

processo de inovação tecnológica. (MEDEIROS et al, 1992 p. 22-23) 
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Apesar da constituição do pólo tecnológico, o ParqTec desde sua implantação teve o 

objetivo de construir um parque tecnológico em São Carlos. Em 2000 foi iniciado o processo 

de aprovação do São Carlos Science Park junto à Secretaria Municipal de Ciência e 

Tecnologia, tendo sido aprovado em 2003. No ano de 2004 há a liberação de recursos da 

FINEP e da Secretaria da Ciência Tecnologia e Desenvolvimento Econômico para a 

construção do parque, cuja inauguração ocorre em 18 de julho de 2008. 

O São Carlos Science Park possui 2.670 m² em edificações, de um potencial 

construtivo de 100.000 m². Ele foi construído em uma área do antigo horto florestal da 

Fepasa, no meio de um bosque com vegetação nativa, e possui uma arquitetura colonial, 

inspirado nos casarões das fazendas de café. Devido sua localização mais distante do centro 

da cidade, foi necessária a construção de estradas de acesso ao Science Park, obras de 

arruamento, rede de água filtrada e iluminação. Atualmente o parque tecnológico possui um 

prédio principal, onde se encontram as instalações das empresas e um refeitório construído.  
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Foto 5 - Portaria do São Carlos Science Park 

 

Fonte: Arquivo da autora (2014) 

Pela portaria do São Carlos Science Park é possível perceber que o parque está localizado em uma 

área bastante arborizada, denotando a preocupação da entidade gestora em preservar parte do 

antigo horto florestal antes presente nesta área. Já na entrada encontra-se a indicação das empresas 

presentes no parque, Amdocs e Leica Geosystems, com seus logos empresariais. 
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Foto 6 - Vista do prédio Solar da Inovação no São Carlos Science Park 

 

FONTE: www.sinc.com.br (2014) 

O prédio intitulado “Solar da Inovação” abriga as duas empresas presentes no São Carlos Science 

Park e possui estilo colonial, lembrando as antigas fazendas de café presentes na região. O prédio 

assobradado possui dois andares, divididos em 33 salas empresariais sendo 16 salas com 28 m², 11 

com 56 m² e seis com 84 m². Obras de arruamento, rede de água filtrada e iluminação foram 

construídas especialmente para a entrada em operação do parque, visto anteriormente esta área 

abrigava apenas um horto florestal. 
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Foto 7 - Entrada principal do prédio Solar da Inovação no São Carlos Science Park

 

Fonte: Arquivo da autora (2014) 

Detalhe arquitetônico da entrada principal do Solar da Inovação. Tanto o exterior quando o interior 

do prédio receberam finos acabamentos em sua construção, possuindo detalhes de objetos seguindo 

o estilo colonial adotado. 

 

Cabe dizer que o ParqTec  possui suas instalações fora do parque tecnológico. Há, 

entretanto, a intenção de se transferir futuramente, para a área do São Carlos Science Park, 

toda sua estrutura: incubadora de empresas, laboratórios e empresas incubadas. Para sua 

transferência, novas construções são necessárias, tendo em vista que as salas 

disponibilizadas pelo parque são ocupadas integralmente pelas duas empresas. 

Apesar de estar em funcionamento desde 2008, a dinâmica do parque tecnológico 

não corresponde à dinâmica do ParqTec. As ações da Fundação na promoção da inovação 

estão muito mais presentes na incubadora de empresas, uma vez que no parque 

tecnológico, as atuais empresas residentes, conforme já descrito, não possuem vínculos ou 

outro tipo de relações com o ParqTec para além dos quesitos administrativos do prédio que 

ocupam. 
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No que tange às atividades na incubadora, entretanto, o ParqTec tem se mostrado 

bastante atuante. As ações para as empresas incubadas vão além do espaço físico 

disponibilizados pelo ParqTec. Há um conjunto de serviços oferecidos à empresa iniciante, 

como por exemplo, auxílio na capacitação empresarial e na capitalização da empresa, o que 

tem refletido em bons resultados.  

 

(...) os consultores da incubadora também ajudam os iniciantes a escrever 

projetos de fomento, a tornar suas empresas ecológicas, a buscar 

investidores e ter acesso à tecnologia. O fato é que quando sai da 

universidade, o novo empresário normalmente tem algum produto 

desenvolvido na pesquisa do mestrado ou do doutorado, inicia a empresa 

com esse produto, mas precisa de apoio tecnológico para diversificar, 

modernizar e atualizar sua mercadoria. (FILGUEIRAS, 2006 p. 4) 

  

Ressaltamos, contudo, que estes serviços específicos que deveriam ser parte 

integrante do São Carlos Science Park estão presentes na incubadora de empresas da 

Fundação ParqTec, localizada fora do âmbito do parque, e cujas ações encontram-se 

desarticuladas do que efetivamente se dá no parque tecnológico.  

Os projetos para o futuro do São Carlos Science Park incluem a criação de novos 

prédios para a instalação de empresas, que deve ser concretizado, segundo a gerência do 

ParqTec, em meados de 2015 e 2016. O intuito é abrigar as empresas que se graduam na 

incubadora e que já estão produzindo. Há também uma área de 700 m² destinada aos 

laboratórios. 

O projeto de ciência, tecnologia e inovação apresentado pelo parque tecnológico 

para a obtenção do credenciamento definitivo baseia-se na construção de dois novos 

prédios: o Innovatoruim Armando Dias Tavares e a Incubadora Lynaldo Cavalcanti de 

Albuquerque. Estes dois prédios, juntamente com o prédio principal já construído, são 

considerados a “tríade-âncora” para o pleno desenvolvimento do São Carlos Science Park.  

O projeto de criação do Innovatoruim Armando Dias Tavares propõe a construção de 

um prédio com dois andares, com aproximadamente 2.500 m², onde residirão centros de 

P&D&I, entidades e empresas de base tecnológica com atividades afins aos centros. De 

acordo com o projeto, a proximidade espacial dos centros, entidades e empresas 
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proporcionará um ambiente adequado e com sinergia para o desenvolvimento de pesquisas 

tecnológicas. 

Já o projeto da Incubadora Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque prevê a construção de 

um prédio de três andares com aproximadamente 4.800 m² para sediar as empresas que 

serão incubadas. Esta será uma nova incubadora, também gerenciada pela Fundação 

ParqTec, que servirá para expandir a capacidade de incubação, fomentando o processo de 

geração de novas empresas de base tecnológica.  

A despeito da existência do projeto de criação destas novas estruturas, já previstos 

em 2011 no momento do pedido de credenciamento definitivo no SPTec, estes prédios não 

foram construídos, limitando as atividades do parque ao abrigo das duas empresas 

residentes. 

Apesar de ter sido construído com o objetivo de se constituir um parque tecnológico, 

não podemos atestar que atualmente a configuração do São Carlos Science Park seja 

efetivamente um parque. O ParqTec possui uma ação singular no que tange ao fomento da 

inovação e auxílio à formação de empresas de base tecnológica, entretanto, suas ações 

ainda estão deslocadas do parque, estando mais voltadas à incubadora de empresas. Apesar 

da Fundação ParqTec não ser um parque tecnológico, ela é comumente reconhecida como 

tal. A própria denominação “o” ParqTec faz alusão à um parque tecnológico, entretanto, 

verificamos a existência de uma incubadora de empresas de grande atuação, e o São Carlos 

Science Park, cujas ações ainda não corroboram com os preceitos de um parque tecnológico. 

 No município de São José dos Campos, a possibilidade de criação de um parque 

tecnológico começa a ser aventada nos anos 1990, momento posterior à crise econômica 

dos anos 1980 que atingiu a indústria aeroespacial e de defesa presentes no município 

causando o fechamento de indústrias e a perda de muitos empregos neste setor. Segundo 

Forjaz (2013 p.7), o “novo renascimento econômico e social”, vivido a partir de meados dos 

anos 1990, impulsiona o debate sobre os possíveis mecanismos que assegurariam a melhoria 

e preservação de bons índices sociais e econômicos, e um parque tecnológico foi tido como 

um desses mecanismos capazes de solidificar o desenvolvimento. 

 A criação do SPTec em 2006, indicando o apoio à criação de parques tecnológicos no 

estado de São Paulo, incentiva a prefeitura de São José dos Campos a adquirir as instalações 

desativadas de uma antiga fábrica de componentes e placas eletrônicas. Este local, com 180 

mil m² e 60 mil m² de área construída, recebe as instalações do Parque Tecnológico São José 
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dos Campos em 2007, mas apenas em 2009, quando foi assinado o contrato entre Prefeitura 

e Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos, o parque entra em operação 

efetiva. (FORJAZ, 2013) 

 De acordo com o estatuto do parque (ESTATUTO, 2012), a Associação Parque 

Tecnológico de São José dos Campos, associação civil sem fins lucrativos, tem por missão 

promover pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, dando suporte a atividades 

empresariais intensivas em conhecimento. A Associação tem como objetivos primordiais: 

 

• Contribuir para a criação, manutenção e desenvolvimento do parque tecnológico 

no município, além de estimular o surgimento, desenvolvimento, a 

competitividade e o aumento da produtividade de empresas inovadoras;  

• Incentivar a interação e sinergia entre empresas, instituições de pesquisa, 

universidade e demais instituições que prestem serviços ou dê suporte à 

atividades inovadoras e intensivas em conhecimento;  

• Promover parcerias relacionadas à pesquisa científica e inovação tecnológica entre 

instituições públicas e privadas; 

• Apoiar atividades de P&D e de engenharia não rotineira em empresas;  

• Propiciar o desenvolvimento do município, atraindo atividades intensivas em 

conhecimento e inovação tecnológica;  

• Executar e orientar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

tecnológica;  

• Incentivar o empreendedorismo público e privado.  

 

 A composição básica do Parque Tecnológico São José dos Campos é formada por três 

conjuntos de estruturas: Núcleo do Parque e Centros Empresariais; os Centros de 

Desenvolvimento Tecnológicos (CDTs); e o Parque das Universidades. 
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Foto 8 - Imagem aérea parcial do Parque Tecnológico São José dos Campos 

 

 

Fonte: www.revistabrasileiros.com.br (2013). Elaboração da autora 

 

No Núcleo do Parque tecnológico São José dos Campos encontra-se: a Associação 

Parque Tecnológico de São José dos Campos, responsável pela administração do parque; 

áreas destinadas à implantação de CDTs; os centros empresariais para pequenas e médias 

empresas; o CECOMPI (Centro de Competitividade do Cone Leste Paulista) e sua incubadora 

de empresas; um campus da Unesp; centros de convenções e eventos; auditórios e salas de 

reuniões; espaço para mostras e exibições; restaurante; estacionamentos.  

  

 

1 – Entrada do parque 

2 – Núcleo do parque: 

centro de convenções 

3 - Núcleo do parque: 

administração  

4 – Centro empresarial I 

5 – Área do centro 

empresarial II 

6 – CDT da Vale Soluções 

em Energia 

7 – Parque das 

Universidades: Fatec 
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Foto 9 - Entrada principal do núcleo do Parque Tecnológico São José dos Campos 

 

Fonte: Arquivo da autora (2014) 

Localizado em instalações de uma antiga fábrica de componentes e placas eletrônicas, a prefeitura 

de São José dos Campos reforma os prédios já existentes para a entrada em operação do Parque 

Tecnológico São José dos Campos em 2009. Os prédios adjacentes à entrada principal abrigam a sede 

da entidade gestora e salas de reuniões. 
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Foto 10 - Vista parcial das edificações do Parque Tecnológico São José dos Campos 

 

Fonte: www.pqtec.org.br (2014) 

Nesta foto é possível visualizar canto esquerdo o exterior de um grande auditório, com capacidade 

para 800 pessoas, bastante utilizado para a realização de convenções e eventos. Mais ao fundo 

encontra-se um prédio em que se localiza, além de outros auditórios, o CDT da saúde. 

 

Foto 11 - Centro Empresarial I e II do Parque Tecnológico São José dos Campos 

 

 

Fonte: www.pqtec.org.br (2014). Elaboração da autora. 

 

 

 

 

1 – Núcleo do parque: 

centro de convenções 

2 – Centro empresarial I 

3 - Centro empresarial II 



130 
 

 

As empresas presentes no parque tecnológico, conforme explanado no capítulo 1, 

encontram-se nos centros empresariais (I e II) e nos CDTs. Os centros empresariais, com 

pequenas e médias empresas, abrigam necessariamente empresas inovadoras, conforme 

exposto no edital de seleção do parque tecnológico. E para continuarem no parque, 

partilhando da estrutura e ambiente com as demais empresas, elas devem cumprir seu 

projeto inovador apresentado no momento de seleção. Ou seja, a empresa deve manter-se 

inovadora e constituir no parque sua base de P&D.  

 No que tange às empresas âncoras dos CDTs, o parque concentrou esforços para 

abrigá-las visando com isto atrair mais empresas e investimentos. Certamente este objetivo 

tem se concretizado ao longo dos anos de funcionamento do parque, entretanto, 

verificamos que as relações entre as empresas âncoras e o parque tecnológico são muito 

tênues.  

De acordo com a direção de planejamento do Parque Tecnológico São José dos 

Campos, o parque apenas monitora os CDTs, mas as grandes empresas possuem natural 

autonomia e não buscam o parque por não precisarem deste auxílio, dado ao porte e 

relações já estabelecidas pela empresa. O parque tecnológico, portanto não influencia nas 

atividades das grandes empresas, há apenas um monitoramento e o compartilhamento da 

área física destinada ao parque. 

Uma possível mudança nesta relação entre parque e as grandes empresas âncoras 

pode ocorrer com a entrada em operação do Laboratório de Estruturas Leves (LEL), 

mencionado no capítulo 1. A importância deste laboratório e a possibilidade de uso pelas 

pequenas e médias empresas podem estabelecer uma aproximação mais efetiva, integrando 

as partes que compõem o Parque Tecnológico São José dos Campos.  

 O projeto de ciência, tecnologia e inovação apresentado para obter o 

credenciamento definitivo no SPTec contém os contratos de convênios estabelecidos para a 

criação dos CDTs na área do parque. Até o momento do pedido do credenciamento, em 

2010, o parque tecnológico já possuía convênios com as seguintes instituições: ITA e 

Embraer (firmado em 01 de dezembro de 2006), para a criação do CDT da aeronáutica; Vale 

Soluções em Energia (firmado em 14 de abril de 2008), para a criação do CDT de energia; 

Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), Universidade Castelo 

Branco (Unicastelo), Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Universidade 

Estadual Paulista (faculdade de odontologia de São José dos Campos) e Universidade Federal 
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de São Paulo (Unifesp), para a criação do CDT da saúde (firmado em 6 de novembro de 

2009); Sabesp, ITA, IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), USP, Unifesp e prefeitura de 

São José dos Campos (firmado em 2010), para a criação do CDT de águas e saneamento 

ambiental. 

 A criação dos CDTs, apesar de compor um dos principais pilares do Parque 

Tecnológico São José dos Campos e fornecer certa identidade, não reduz as atividades do 

parque à apenas esses setores. As demais empresas residentes que não compõem os CDTs, 

conforme exposto no capítulo 1, atuam em variados setores, denotando sua abertura para 

empresas intensivas em conhecimento, sem restrição quanto ao setor de atuação. 

No interior do Núcleo do Parque Tecnológico São José dos Campos também está 

presente o CECOMPI - Centro de Competitividade do Cone Leste Paulista. Apesar de se 

localizar no interior do parque, o CECOMPI constitui outra Associação Civil de direitos 

privados sem fins lucrativos, sem vínculo com Associação Parque Tecnológico de São José 

dos Campos. Sua finalidade é de promover a produtividade industrial e a competitividade 

econômica da região, estimulando a criação de redes de cooperação para o contínuo 

processo de inovação tecnológica. (CECOMPI, 2012) 

Cabe ao CECOMPI a administração da incubadora de empresas, também localizada 

no Parque Tecnológico São José dos Campos. A incubadora, denominada Incubadora de 

Negócios de São José dos Campos, foi implantada em 2005 e em 2008 graduou seu primeiro 

grupo de empresas. O fato de a incubadora ser gerida pelo CECOMPI favorece a 

aproximação com as instituições parceiras da Associação, como, por exemplo, SEBRAE, 

Petrobrás, Embraer e ITA. 

Incubadora e parque tecnológico atuam para integrar as instituições de ensino e 

pesquisa e empresas, buscando favorecer e incitar o surgimento de novas empresas de base 

tecnológica. Cabe mencionar que no município de São José dos Campos há outras três 

incubadoras de empresas: Incubaero – incubadora de empresas do ITA, Incubadora 

Tecnológica Univap e Incubadora Tecnológica Univap Revap - incubadoras geridas pela 

Fundação Valeparaibana de Ensino.  

As universidades estão presentes no Parque Tecnológico São José dos Campos 

através dos projetos desenvolvidos em parceria com os CDTs e algumas possuem também 

sua sede física na área do parque. As universidades e institutos de pesquisa que possuem 

projetos em parceria com alguma empresa do parque são: Escola de Engenharia da USP/São 
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Carlos; Escola Politécnica da USP; Faculdade de Tecnologia (Fatec); Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT); Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA); Laboratório Nacional de 

Computação Científica (LNCC); Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo); 

Universidade Estadual Paulista (Unesp); Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

 O parque tecnológico também destina uma área de 760 mil m² para o Parque das 

Universidades. A Fatec está instalada nesta área, em prédio próprio, desde 2006, resultado 

de uma parceria entre prefeitura do município e governo do estado. Ela oferece cursos de 

graduação em áreas relacionadas às atividades empresariais desenvolvidas no parque: 

análise e desenvolvimento de sistemas, automação aeronáutica, banco de dados ou redes 

de computadores, estruturas leves, logística, manufatura aeronáutica e manutenção de 

aeronaves 

A Unifesp está em fase final de construção de seu prédio no Parque das 

Universidades e a Unesp, que já opera no núcleo do parque, também possui espaço 

reservado nesta área, assim como o ITA e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial). 

Foto 12 - Prédio da Fatec no Parque Tecnológico São José dos Campos 

 

 Fonte: www.pqtec.org.br (2014) 

A Fatec está instalada na área do parque, em prédio próprio, desde março de 2006. Faculdade de 

Tecnologia oferece graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, automação aeronáutica, 
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banco de dados ou redes de computadores, estruturas leves, logística, manufatura aeronáutica e 

manutenção de aeronaves. 

Foto 13 - Unesp no núcleo do Parque Tecnológico São José dos Campos 

 
Fonte: Arquivo da autora (2014) 

A Unesp presente no Parque Tecnológico de São José dos Campos não está localizada no Parque das 

Universidades,local reservado para a presença de instituições de ensino, mas sim no núcleo do 

parque. Nesta unidade são oferecidas 40 vagas para o curso de engenharia ambiental, cujas aulas se 

iniciaram em 2013. 

 

 Em 2010, o entorno do Parque Tecnológico São José dos Campos, uma área de 25 

milhões de m², foi definido como Zona Especial do Parque Tecnológico (ZEPTEC) pela 

Prefeitura municipal. Esta área se estende desde a rodovia Presidente Dutra à rodovia 

Carvalho Pinto contendo propriedades pertencentes a pessoas físicas e jurídicas, além de 

englobar a área de 1,3 milhões de m² já pertencentes ao parque (FORJAZ, 2013). De acordo 

com a direção do parque, almeja-se que para as décadas de 2030 e 2040 esteja formada 

uma tecnópole, constituída a partir da expansão e consolidação do parque tecnológico. 

 

 

 



134 
 

 

Figura 3 - Área da Zona Especial do Parque Tecnológico São José dos Campos 

 

Fonte: Forjaz (2013) 

Nesta imagem encontra-se destacada a atual área de ocupação do Parque Tecnológico São José dos 

Campos (Núcleo do PqTec). É possível visualizar toda a área considerada como Zona Especial do 

Parque Tecnológico, cujo plano de ocupação urbana encontra-se em fase de preparação. 

 

O Parque Tecnológico São José dos Campos, apesar de apenas quatro anos de 

operação efetiva esboça uma trajetória de ascensão rumo aos objetivos propostos em sua 

constituição. A anterior presença no município de institutos tecnológicos e de pesquisa, e de 

importantes empresas de base tecnológica, facilitou o estabelecimento de parcerias para a 

formação do parque tecnológico. 

A continuidade das ações empreendidas pelo parque tecnológico, para gerar uma 

maior integração entre universidades/institutos de pesquisa e empresas, proporcionou que 

não apenas os setores aeroespacial, aeronáutico e de energia, cujos incentivos remontam a 

meados do século XX no município e que se tornaram referência nacional, se tornassem os 

únicos a representar as atividades do parque tecnológico. 

Esta característica do parque, a de possuir vários setores de atividades empresariais, 

abre tantas possibilidades quantas possíveis para abarcar novos projetos, novas empresas. 
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Entretanto, o grande leque de oportunidades pode também não facilitar a formação coesa 

de redes de cooperação, uma vez que as necessidades podem ser diferentes, tanto dos 

setores de atividades quanto das empresas em seus diferentes portes. Neste aspecto, a 

condução das ações do parque pela gestão deve ser analisada com precisão para que o 

intuito norteador permaneça sendo a promoção da inovação e a constituição de um 

ambiente de sinergia. 

Diferentemente do São Carlos Science Park, podemos afirmar que o Parque 

Tecnológico São José dos Campos representa o conceito de parque tecnológico arrolado 

nesta tese. A análise destes dois parques mostra quão diversa pode ser a composição das 

iniciativas dos parques brasileiros, enfatizando uma vez mais a necessidade de estudos 

criteriosos, principalmente neste momento que os parques tecnológicos estão sendo 

bastante acionados pelos governos.  

 A história de formação dos parques tecnológicos no Brasil, com as políticas iniciais 

especificamente criadas para o seu desenvolvimento, também deve ser analisada com 

cautela, pois as primeiras estruturas criadas, apesar de serem denominadas como parques 

tecnológicos, não estavam constituídas pelos elementos essenciais que arrolamos ao longo 

deste capítulo. Torna-se necessário, portanto, o entendimento da trajetória política de 

incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, base inicial de sustentação 

da formação das atuais iniciativas de parques, buscando compreender em que momento os 

parques tecnológicos passam a ser considerados formas importantes para o 

desenvolvimento do processo inovador. 
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CAPÍTULO 3 – TRAJETÓRIA POLÍTICA DE INCENTIVO À 
INOVAÇÃO E OS PRIMÓRDIOS DA CONSTITUIÇÃO DE 

PARQUES TECNOLÓGICOS NO BRASIL

“Existe, indubitavelmente, consenso acerca da afirmativa de que os homens e 

suas atividades não se acham em sua presente localização exclusivamente por 

causa da interação de fatores atuais. Uma localização presente muitas vezes 

resulta, direta ou indiretamente, de fenômenos que deitaram raízes 

previamente” 

(SANTOS, Milton. Economia Espacial. Críticas e alternativas. 2ª edição, São Paulo: Edusp, 2003 
p. 56) 

 



137 
 

 

 

 

 Para analisarmos o momento de surgimento dos parques tecnológicos no Brasil, 

devemos compreender como o governo tem fomentado as atividades de P&D no território 

brasileiro. Embora já tenhamos esclarecido que a inovação não está apenas vinculada a P&D, 

entendemos que a constituição de uma sólida base de fomento nesta área pode conduzir ao 

aumento do conteúdo tecnológico das empresas, possibilitando o desenvolvimento de 

inovações. 

 Também inerente ao funcionamento dos parques tecnológicos e ao desenvolvimento 

de suas empresas residentes estão as ações de financiadoras e órgãos de fomento do 

governo que, prestando auxílio ao desenvolvimento de pesquisas nas empresas e 

viabilizando obras específicas nos parques, são importantes em seu processo de 

desenvolvimento e expansão. 

 A constituição de um sistema integrado que viabilize o desenvolvimento científico e 

tecnológico no Brasil teve início em meados do século XX. A criação do Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq) em 1951 constitui um marco importante no caminho empreendido pelo 

governo brasileiro na promoção e estímulo ao desenvolvimento de pesquisas científicas e 

tecnológicas. As discussões sobre sua criação surgiram bem antes de sua real instituição, 

sendo desejo de muitos pesquisadores a formação de um órgão competente para o estímulo 

ao desenvolvimento de pesquisas, em qualquer domínio do conhecimento, no país. Os anos 

do pós-guerra, mostrando o quão importante eram os avanços na pesquisa científica, 

acabaram por estimular ainda mais esta antiga necessidade já apontada em anos anteriores. 

A Lei nº 1.310 de 15 de janeiro de 1951 cria o CNPq e estabelece suas competências: 

a promoção das investigações científicas e seu estímulo a partir de auxílios especiais e 

recursos necessários; o auxílio à formação e aperfeiçoamento de pesquisadores através da 

concessão de bolsas e estágios; a cooperação e articulação com universidades e institutos de 

ensino para o desenvolvimento de pesquisas e formação de pesquisadores; o 

estabelecimento de relações com instituições para intercâmbio de documentação e 

participação de reuniões e congressos; a emissão de pareceres e informações sobre assuntos 

de sua competência; a incumbência de sugerir aos poderes competentes quaisquer 

providências necessárias à realização de seus objetivos. (BRASIL, 1951a)  

3.1 – O FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO 
BRASIL: POLÍTICAS E PROGRAMAS FUNDADORES
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Ainda em 1951 há a criação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior) visando garantir a existência de pessoal qualificado no país para atender, 

em quantidade e qualidade, as necessidades dos empreendimentos voltados ao 

desenvolvimento econômico e social do país. Também esteve nos objetivos de sua criação 

oferecer acesso às oportunidades de aperfeiçoamento a todos os indivíduos. (BRASIL, 

1951b) 

 Em 1964, a Lei nº 4.533 de 8 de dezembro altera a Lei nº 1.310, de criação do CNPq, 

indicando que, para além das incumbências anteriormente estabelecidas, também é de 

competência do CNPq: a promoção de estudos relativos à pesquisa fundamental e aplicada 

de interesse, para o desenvolvimento econômico do país; a promoção de campanhas 

nacionais pra o desenvolvimento científico-tecnológico; a colaboração na formulação de 

conceito estratégico nacional nos aspectos que dependam da ciência e da tecnologia;  a 

cooperação com organizações industriais para facilitar a assistência científica e técnica; e a 

contribuição para o desenvolvimento no Brasil, dos trabalhos de informação científica. 

(BRASIL, 1964) 

 Com tais acréscimos de competência, o CNPq passa a exercer papel de formulador da 

política científico-tecnológica nacional, marcando um período em que as primeiras políticas 

voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil estavam sendo estabelecidas.  

Outras mudanças na configuração do CNPq vieram em 1974, com a transformação de 

autarquia em fundação, em que surge o novo nome Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, e em 1985, em que o CNPq passa a ser vinculado ao recém-criado 

Ministério de Ciência e Tecnologia, que se tornou o órgão responsável pela política de 

ciência e tecnologia no país. (BARBIERI, 1993) 

 Durante o regime militar, os aspectos científicos e tecnológicos passaram a ser tidos 

como importantes para o desenvolvimento do país, o que culminou em uma série de 

medidas voltadas para esse fim. Barrella (1998) enfatiza que o governo militar, iniciado em 

1964, incorpora a questão tecnológica ao seu projeto desenvolvimentista, passando a criar 

mais instituições que viabilizassem esse direcionamento. 

 A primeira medida tomada pelo governo militar em prol do desenvolvimento 

tecnológico do país foi a criação do Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC) 

em 1964, constituído e operado pelo Banco do Desenvolvimento Econômico (BNDE). Barella 

(1998) afirma que a instituição do FUNTEC permitiu que os processos internos e externos de 
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transferência de tecnologia tivessem mais ênfase, decorrência dos novos propósitos que 

agregavam a questão tecnológica na política de pesquisa do país. 

 O FUNTEC tinha como objetivo apoiar a promoção e financiamento da pesquisa e 

pós-graduação no país. Como resultado de suas ações, institutos e centros de pesquisa 

receberam financiamento e puderam ampliar e consolidar a infraestrutura de pesquisa no 

país, além de auxiliar a expansão da pós-graduação brasileira. (BARELLA, 1998) 

 Em 1965 foi criado o Fundo de Financiamento de Estudos de Projeto e Programas 

(FINEP), destinado a prover recursos para financiamento da elaboração de projetos e 

programas de desenvolvimento econômico, podendo ser beneficiário qualquer empresa, 

estado, município ou entidades estatais (BRASIL, 1965). Este fundo foi transformado em 

1967 em empresa pública (a Financiadora de Estudos e Projetos) e passa a desempenhar 

amplas ações de fomento. Barbieri (1993) ressalta que a FINEP se torna o principal agente 

financeiro para a área tecnológica ao assumir, em 1971, a função de Secretaria Executiva do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)29, criado em 1969. 

Desta forma, a FINEP torna-se o principal instrumento financeiro dos Planos Básicos de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCTs), instaurados anos depois.  

 FINEP, CNPq e FUNTEC formavam, como atesta Barella (1998 p. 11), “um arranjo 

institucional com atribuições complementares e interdependentes, constituindo-se nos 

principais agentes viabilizadores das políticas em pauta”. 

 Anterior ao estabelecimento dos PBDCTs está a criação do PED – Plano Estratégico de 

Desenvolvimento, que abrange o período de 1968 a 1970. Neste plano a área de ciência e 

tecnologia é tida como meta prioritária e dentre seus objetivos principais estavam o 

incentivo ao conhecimento dos recursos naturais do país, o desenvolvimento de tecnologia 

nacional e o acompanhamento do progresso científico-tecnológico mundial. Neste plano 

também se incentivava a participação da iniciativa privada no setor de ciência e tecnologia, 

mas se reconhecia que era do governo o papel principal no financiamento e direcionamento 

dos esforços em pesquisa. (BARELLA, 1998) 

 É possível perceber que as ações empreendidas para o fomento da ciência, pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico no Brasil estavam sendo formuladas para aumentar a 

                                                           
29 Este fundo foi criado com a finalidade de dar apoio financeiro aos programas e projetos de desenvolvimento 

científico e tecnológico, em especial à implantação do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. (BRASIL, 1969) 
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capacidade nacional em se criar tecnologias e novos conhecimentos. O governo assume 

papel principal como norteador das políticas e busca o fortalecimento interno brasileiro, 

compreendendo as então fragilidades deste setor. 

 Salles Filho (2002) discorre que a estratégia tecnológica brasileira adotada pelo I 

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), entre 1972 e 1974, visava fortalecer o poder de 

competição nacional, em setores prioritários e de alta intensidade tecnológica, e concentrar 

a alocação de recursos em prioridades tecnológicas claras.  

 

Dar-se-á caráter realmente estratégico – ou seja, não diluído – à política 

tecnológica brasileira, de modo que assegure a nossa participação em 

“setores de ponta”, altamente intensivos de tecnologia, em transformação 

acelerada e com perspectiva de altas taxas de crescimento. (SALLES FILHO, 

2002 p. 401) 

 

 Para tanto, essa estratégia formulada no I PND engloba uma série de ações dentre as 

quais a de ordenar e acelerar a atuação do governo, mediante: a operação do sistema 

financeiro para o desenvolvimento tecnológico, a coordenação da execução do I PBDCT e a 

implantação do Sistema Nacional de Informação Científica e Tecnológica. O desenvolvimento 

de áreas prioritárias, compreendendo: incorporação de novas tecnologias como, energia 

nuclear, pesquisa espacial e oceanografia; o desenvolvimento de indústrias intensivas em 

tecnologia - química, eletrônica, siderurgia, aeronáutica; a consolidação da tecnologia em 

infraestrutura – energia elétrica, petróleo, transportes e comunicações; e o desenvolvimento 

de programa intensivo de pesquisa agrícola. O fortalecimento da infraestrutura tecnológica e 

a capacidade de inovação da empresa nacional, pública e privada: criando grandes empresas 

nacionais; instituindo políticas de modernização tecnológica e administrativa na empresa 

nacional; dando incentivo à inovação dentro da empresa; financiando em longo prazo 

pesquisas de interesse das empresas; fornecendo isenções fiscais na compra de 

equipamentos para laboratórios de pesquisas e também para certos dispêndios realizados 

em pesquisa pelas empresas. Também se projetou com o I PND a aceleração da 

transferência de tecnologia e a integração entre indústria-pesquisa-universidade. (SALLES 

FILHO, 2002) 

 Conforme apresenta Salles Filho (2002), o I PBDCT (Plano Básico de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico), cujo objetivo central baseava-se no desenvolvimento da ciência e 
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tecnologia moderna no Brasil, é posto em prática a partir de 1973. Almejou-se o 

acompanhamento do progresso científico mundial para montar internamente uma estrutura 

capaz de produzir tecnologia. Coube a este plano, em ação conjunta com alguns ministérios, 

impulsionar as metas ligadas à ciência e tecnologia do I PND, arrolados no parágrafo 

anterior. 

 Percebendo a necessidade de uma ação sistêmica e, portanto, mais integrada, é 

estabelecido o decreto nº 75.225 de 1975 que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT). Com este decreto fica determinado que 

as atividades de ciência e tecnologia sejam organizadas sob a forma de sistema e, nos 

Ministérios em que tenha atuação significativa na área de ciência e tecnologia, o SNDCT 

disporá de órgãos setoriais responsáveis pela realização de atividades de planejamento, 

supervisão, coordenação, estímulo, execução ou controle de pesquisas tecnológicas e 

científicas. Sua atuação integrada orientará e coordenará os PBDCTs, cuja elaboração será 

coordenada pela SEPLAN com auxílio do CNPq. (BRASIL, 1975) 

 Inserido no SNDCT, o II PBDCT, publicado em 1976 e atrelado ao II PND, visava: 

 

(...) transformar a ciência e tecnologia em força motora do processo de 

desenvolvimento e modernização do País, industrial, econômica e 

socialmente. Trata-se, não de expandir um setor, mas de impulsionar uma 

nova fonte de dinamismo e transformação, a serviço dos objetivos da 

sociedade. (SALLES FILHO, 2003a p. 183) 

 

Três grandes propósitos estavam inclusos no II PBDCT: a ampliação da base nacional 

de recursos humanos qualificados; a utilização do conhecimento científico e tecnológico 

disponível na solução dos problemas de desenvolvimento social do país; a oferta dos 

instrumentos gerados pela ciência e tecnologia ao sistema produtivo nacional. (SALLES 

FILHO, 2003a) 

O III PBDCT orientou as ações a serem executadas entre 1980 e 1985 e continua com 

o pressuposto de melhorar as condições de vida da população e aumentar a capacitação 

científica e autonomia tecnológica. Para Salles Filho (2003b), o III PBDCT era diferente dos 

anteriores por enfocar mais na ciência que na tecnologia, e na tecnologia mais que inovação.  
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A prioridade bem expressa (mas não necessariamente executada) dos 

Planos anteriores que vinculava C&T com desenvolvimento industrial e 

econômico não é tão explícita assim neste III Plano. Havia sim uma 

determinação voltada para a formação de recursos humanos, seja para a 

pesquisa científica, seja para a capacitação tecnológica naquilo que hoje se 

conhece como tecnologia industrial básica (metrologia, normalização, 

certificação, propriedade intelectual, informação tecnológica, engenharia 

de projetos etc.) (SALLES FILHO, 2003b, p. 408) 

 

Cabe ressaltar que os PBDCTs executaram bem menos projetos que os propostos, e 

tais planos também não conseguiram gerar, segundo Salles Filho (2003b p. 409), a criação de 

uma cultura da inovação. Isso não foi possível nos anos 1970, quando se explicitava essa 

intenção e “com ainda menos razão o faríamos nos primeiros anos da década de 1980, 

quando a demonstração de vínculo entre C&T e desenvolvimento assumiu uma retórica 

visivelmente artificial”. 

Apesar desta pertinente crítica de Salles Filho, do final dos anos 1960 até o final dos 

anos 1980 “o Brasil desenvolveu o maior sistema de C&T da América Latina”, conforme 

atesta Schwartzman (1993 p. 1). Alguns dos importantes resultados deste período foram: a 

vinculação da ciência e tecnologia à esfera federal; a criação da FINEP; a instalação de alguns 

centros de P&D de grande porte, como a Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em 

Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE) e a Universidade de 

Campinas; o início de vários programas de pesquisa militar, como o programa espacial e o 

programa nuclear paralelo; o esforço continuado de planejar e coordenar o 

desenvolvimento da C&T através dos PBDCTs; o estabelecimento de centros de P&D nas 

principais empresas estatais; o fortalecimento e expansão da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA). 

Guedes e Bermúdez (1997 p. 151-152), analisando evolução do sistema universitário 

brasileiro, ponderam que até fins da década de 1970 é perceptível a formação de grupos de 

excelência de reconhecimento mundial. Para os autores, os programas governamentais 

voltados para a criação de uma rede federal de universidades geraram instituições com 

qualidade tanto para graduação quando para a pós-graduação, e “as relações internacionais 

mantidas por essas universidades, através do intercâmbio de recursos humanos visando a 

formação de quadro de alto padrão internacional”, deu ao Brasil um considerável potencial 

para a qualificação de profissionais. 
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Também devemos acrescentar o importante papel desempenhado pelas Fundações 

de Amparo à Pesquisa (FAPs), que em 2014 somavam 23 instituições no total. Essas 

Fundações são criadas pelos estados da federação para fomento de pesquisas científicas e 

tecnológicas através, principalmente, da concessão de bolsas e da elaboração de programas 

de auxílio à pesquisa. A FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), 

por exemplo, iniciou suas funções em 1962 e conta atualmente com orçamento anual 

correspondente a 1% do total da receita tributária do estado. De acordo com dados 

disponibilizados em seu sítio eletrônico30, apenas em 2013 foram gastos mais de 1 bilhão de 

reais relativos à concessão de bolsas e auxílios à pesquisa, o que denota grande atuação 

desta Fundação no auxílio à pesquisa no estado de São Paulo. 

As principais políticas estabelecidas para o desenvolvimento científico e tecnológico 

no Brasil deste a criação do CNPq até 1985 estão apresentados na figura a seguir. Percebe-se 

que ao longo desses anos foi realizado um grande esforço, medido pela criação de órgãos e 

suas importantes alterações, pelos programas nacionais de desenvolvimento, e pelos 

programas específicos voltados à ciência e tecnologia (PBDCTs). 

 

                                                           
30

 Fonte: www.fapesp.br (2014)  
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A apresentação das principais políticas de fomento às atividades de P&D do 

início do século XX até 1980 permite reconhecermos que a ênfase em tais programas 

gerou um sistema robusto composto por universidades, instituições de pesquisa, 

empresas estatais, fundações, agências e até mesmo grandes empresas privadas que 

passaram a compor o quadro geral de fomento à ciência e tecnologia no país. Tal 

composição marca a busca pelo desenvolvimento nacional do setor pautando-se nas 

necessidades, possibilidades internas e anseios de crescimento econômico em 

semelhança aos países líderes em desenvolvimento tecnológico.  

Nos anos 1980, entretanto, verifica-se uma inflexão: a estratégia de 

financiamento dos projetos brasileiros baseada em recursos externos entra em 

colapso e o governo federal passa a ter dificuldades em manter o fluxo de recursos 

necessários ao desenvolvimento dos planos então estabelecidos. É nesta conjuntura 

econômica que o desenvolvimento inicial da ideia de parque tecnológico e os 

primeiros esboços de parques passaram a ser discutidos no Brasil, conforme 

mostraremos a seguir.  

 

 
 

As políticas de fomento de ciência e tecnologia ligadas à criação das primeiras 

iniciativas de parques tecnológicos surgiram com o III PBDCT no início nos anos 1980. A 

partir das diretrizes do PBDCT é criado, em 1982, o Programa de Inovação Tecnológica, 

primeiro programa nacional voltado à aproximação entre academia e atividades 

empresariais. (ALBUQUERQUE, 2004) 

Este programa estabelece a criação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) 

e parques tecnológicos, no entanto, suas ações efetivaram apenas a implantação de 

NITs nas principais instituições de pesquisa e universidades.  

 Os NITs consistem em uma estrutura organizacional composta por um grupo de 

pessoas, que pertencem ao quadro institucional de uma universidade ou instituto de 

pesquisa, e que atuam como um elo entre o setor produtivo e a instituição. Conforme 

Medeiros, Mattedi e Marchi (1990) apresentam, sua função é viabilizar a transferência 

de tecnologia e a obtenção de inovações tecnológicas. Para tanto, divulgar e transferir 

3.1.1 – As primeiras políticas estabelecidas para a criação de parques 
tecnológicos
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as tecnologias geradas nas universidades e nos institutos de pesquisa, auxiliar o 

contato do pesquisador com o setor de produção e propor instrumentos de apoio aos 

pesquisadores são alguns dos objetivos dos núcleos. 

 A decisão em se formar os NITs ocorre a partir da constatação do governo de 

que muitas pesquisas tecnológicas não chegavam ao setor produtivo. Diante disto o 

governo passa a colaborar com institutos de pesquisa e universidades para 

proporcionar treinamento especializado ao núcleo e provê-lo dos recursos necessários 

ao seu funcionamento. Com o Programa de Inovação Tecnológica, foram criados 15 

NITs em diversas cidades brasileiras (MEDEIROS, MATTEDI e MARCHI, 1990), como 

podemos verificar no mapa a seguir. 
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Mapa 5 – Núcleos de Inovação Tecnológica criados no âmbito do Programa de 
Inovação Tecnológica. Brasil: 1982 
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 Em 1984, a criação do Programa de Implantação de Parques Tecnológicos 

buscou criar estruturas mais efetivas que levassem à interação entre empresas e 

universidades visando inovação e transferência de tecnologia: os parques tecnológicos. 

Apesar de terem sido escolhidos diversos municípios brasileiros para a implantação de 

parques, conforme apresentamos no mapa 2, o que realmente se efetivou com este 

programa foi a instauração de alguns pólos tecnológicos. (MEDEIROS, MATTEDI e 

MARCHI, 1990) 
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Mapa 6 – Cidades escolhidas pelo Programa de Implantação de Parques 
Tecnológicos. Brasil: 1984 
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 De acordo com Medeiros, Mattedi e Marchi (1990), estes pólos tecnológicos 

criados com o Programa de Implantação de Parques Tecnológicos surgem a partir de 

reivindicações locais visando impulsionar o desenvolvimento regional. Entretanto, 

outros pólos tecnológicos já estavam presentes no território brasileiro, decorrentes de 

investimentos do governo federal para o desenvolvimento de setores tais como: 

aeroespacial, informática, eletrônica, biotecnologia e novos materiais. 

 Os fortes investimentos governamentais no setor tecnológico e estratégico 

durante nos anos 1970, culminaram na concentração de empresas nas proximidades 

de instituições de ensino e pesquisa. Destas aglomerações começaram a ser formar os 

primeiros pólos tecnológicos brasileiros em meados dos anos 1980. (MEDEIROS, 1997) 

 

Pode-se concluir afirmando que os Pólos surgem de diferentes 
maneiras, mas os dois objetivos principais permanecem inalterados: 
formação de empresas de base tecnológica e aproximação dos 
setores de pesquisa e produção. Portanto, a realidade mostra que 
não se deve fixar uma estrutura organizacional rígida para esta 
iniciativa. Acredita-se que os Pólos mais eficientes são aqueles 
decorrentes do amadurecimento das ações dos três parceiros. Pode-
se extrair uma importante lição a partir desta constatação: o 
verdadeiro Pólo surge quase naturalmente, depois que as lideranças 
locais, responsáveis pelo processo de inovação tecnológica, sentem a 

necessidade de estruturar suas ações. (MEDEIROS, MATTEDI e 
MARCHI, 1990 p. 10) 

 

 Segundo Medeiros, Mattedi e Marchi (1990 p. 9-10) os projetos surgidos com o 

Programa de Implantação de Parques Tecnológicos foram frutos de políticas de 

descentralização visando o desenvolvimento regional cujo “interesse continuava sendo 

melhorar o entrelaçamento de pesquisa e produção, resguardando as especificidades 

regionais e introduzindo a tecnologia nas diversas atividades econômicas”. Para 

Almeida (2004 p. 5), é a partir deste programa que “os parques tecnológicos começam 

a ser considerados uma iniciativa interessante e discutidos em várias instâncias: 

governos estaduais e municipais, universidades e associações empresariais”. 

Ainda que esses primeiros programas específicos para a criação de parques 

tecnológicos não tenham criado efetivamente nenhum parque, NITs e pólos 

tecnológicos possuem objetivos afins em relação aos parques, e podemos dizer que 
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essas estruturas consistiram no primeiro passo adotado pela política brasileira de 

estímulo à sua futura implantação. 

 O mapa a seguir apresenta as similaridades quanto à escolha das cidades na 

participação do Programa de Inovação Tecnológica (1982) e do Programa de 

Implantação de Parques Tecnológicos (1984). Apenas os municípios de João Pessoa, 

Recife e Camaçari, que foram escolhidos para abrigar NITs, não foram contemplados 

pelo Programa de Implantação de Parques Tecnológicos. Por outro lado, Petrópolis, 

Santa Rita do Sapucaí, Campina Grande e Manaus foram escolhidos para abrigarem 

parques tecnológicos, mas não estavam relacionados no Programa de Inovação 

Tecnológica para a instalação de NITs. Todos os demais municípios participaram dois 

programas. 

 Neste momento inicial de formulação de políticas bastante relacionadas aos 

parques tecnológicos verifica-se que há uma grande concentração desses 

investimentos nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Nas demais regiões brasileiras tais 

propostas de integração entre universidade e setor produtivo aparecem de forma 

muito tênue. Tal constatação já reflete a desigual presença de certas condições 

necessárias ao estabelecimento de NITs e pólos tecnológicos e prediz a tendência de 

localização de parques tecnológicos no Brasil.  

 

 

  



152 
 

 

Mapa 7 – Cidades contempladas pelo Programa de Inovação Tecnológica (1982) e 
pelo Programa de Implantação de Parques Tecnológicos (1984). Brasil  
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 Apesar do respaldo governamental para o início da implantação de NITs e pólos 

tecnológicos, os resultados desses dois programas foram bastante modestos. Os NITs, 

com a diminuição do apoio financeiro ao longo dos anos 1980 e também devido à 

resistência de algumas instituições em aceitá-los, não tiveram seu adequado 

funcionamento. (MEDEIROS, MATTEDI e MARCHI, 1990).  

 Já no Programa de Implantação de Parques Tecnológicos, o que se concretiza é 

a criação de Fundações tecnológicas responsáveis pela futura instalação de 

incubadoras de empresas e pelo desenvolvimento de pólos tecnológicos. Foram 

criadas cinco Fundações - Campina Grande (PB), Manaus (AM), São Carlos (SP), Porto 

Alegre (RS) e Florianópolis (SC) – e destas, a Fundação Parque de Alta Tecnologia de 

São Carlos (ParqTec) foi a primeira a instalar uma incubadora de empresas fora do 

âmbito da universidade, tornando-se a primeira incubadora do Brasil e a mais antiga 

da América Latina31.  

Figura 5 - Desdobramentos do III PBDCT para o incentivo à criação de parques tecnológicos 

 

 

                                                           
31

 Fonte: www.anprotec.gov.br (2012) 
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 Atualmente, está definido em lei (Lei da Inovação) que toda Instituição de 

Ciência e Tecnologia deve dispor de um NIT próprio, ou em associação com outra 

instituição, para gerir sua política de inovação. Desta forma, há uma grande 

proliferação do número de núcleos, pois determinado em lei, o que, contudo não 

garante uma ação efetiva dessas organizações. 

Cabe mencionar que até o ano de 1985 o CNPq foi o grande responsável por 

estimular a formação de NITs e a tentativa de estabelecimento de parques 

tecnológicos. Com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia pelo governo 

Sarney, CNPq e FINEP foram incorporados a este Ministério, que passou a coordenar as 

políticas voltadas à ciência, tecnologia e inovação. A FINEP atualmente opera dando 

apoio financeiro a diversos programas e possui uma modalidade específica de apoio 

voltada a empresas inovadoras, incubadora de empresas e instalação de parques 

tecnológicos.  

Arbix (2007) ressalta que: 

 

(...) a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 1985, 

restaurou o debate da inovação tecnológica, incorporando a 

percepção de que setores estratégicos – química fina, 

microeletrônica, biotecnologia e novos materiais - seriam portadores 

de processos futuros e deveriam, portanto, ser fortemente apoiados 

pelo Estado. (ARBIX, 2007 p. 55-56) 

 

Apesar dos esforços em se criar estruturas organizacionais voltadas à produção 

de inovações, a crise econômica enfrentada durante a década de 1980 faz fracassar 

alguns projetos pioneiros de parques tecnológicos e inibe o desenvolvimento de 

outros projetos (GUEDES & BERMÙDEZ, 1997). Para Zouain (2003), a maioria das 

experiências de incubadoras de empresas e de formulação dos primeiros parques 

tecnológicos não obteve ações e políticas específicas que dessem continuidade aos 

projetos já elaborados. Além desse fator, a falta de formalização e a resistência nos 

ambientes acadêmicos à constituição deste vínculo universidade-empresa levaram a 

certa estagnação das propostas já elaboradas. 

Guedes e Bermùdez (1997) elucidam que a retomada das discussões sobre 

parques tecnológicos e incubadoras de empresas no Brasil se dá a partir de 1993, 
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momento em que a mudança no cenário econômico mundial, a necessidade de 

competitividade das empresas brasileiras, a intensa relação internacional pelos grupos 

acadêmicos, a reforma tributária e a criação do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas) levaram à disseminação destes conceitos.  
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A intensa crise vivida pelo Brasil a partir dos anos 1980, gerada principalmente 

pelas dívidas externas, acarretou em uma série de mudanças em todos os setores de 

investimento brasileiro. Apesar disso, as políticas específicas de fomento à ciência e 

tecnologia continuaram a ser planejadas e, em 1985 foi criado o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT). Em sua primeira fase (1985-1990) 

foi buscado ampliar, melhorar e consolidar, no âmbito de universidades, centros de 

pesquisa e empresas, a competência técnico-científica nacional. Seus objetivos gerais 

foram: realizar ações de grande amplitude para suprimir lacunas no atendimento de 

áreas prioritárias; reforçar a infraestrutura no setor de ciência e tecnologia; estreitar 

ligações entre o desenvolvimento de ciência e tecnologia e o setor produtivo; e 

reforçar as ações de ciência e tecnologia dentro do SNDCT. O PADCT contou ainda com 

mais duas fases: o II PADCT, que teve início em 1991, e o III PADCT, iniciado em 1998 e 

prorrogado até 200432. 

 Conforme consta no documento PADCT 3 (1998), foi com o PADCT que o Brasil 

passa a receber financiamento do Banco Mundial33 no aperfeiçoamento do setor de 

ciência e tecnologia. Durante o PADCT I e II foi investido um total de 470 milhões de 

dólares em 4.500 projetos, dedicados à formação de mão de obra qualificada e no 

aperfeiçoamento da infraestrutura científica. 

 

Além dos efeitos diretos dos investimentos, os projetos foram 

instrumentais no lançamento e sustentação de um processo de 

aprendizagem em como os projetos de C&T devem ser selecionados 

e avaliados para custeio, o que influenciou todo o setor de C&T no 

Brasil. Este processo já foi incorporado em grandes programas do 

MCT, particularmente no Programa RHAE e no PRONEX, este ultimo 

recentemente criado para custear núcleos de excelência em ciência e 

tecnologia. (PADCT 3, 1998 p. 17) 

                                                           
32

 Fonte: www.cnpq.br (2014)  
33

 Cabe dizer que o Brasil possui relações com o Banco Mundial desde sua fundação e tem recebido 
financiamento para projetos desde a década de 1940. Durante o período militar (1965 a 1984) foram 
aprovados 117 projetos e com José Sarney (1985 a 1989) outros 51projetos. De 1990 a 2002 foram 
aprovados 124 projetos, e com o governo Lula (2003 a 2006) 64 projetos foram aprovados. (MEDVEDEFF 
e OLIVEIRA, 2011) 

3.2 - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE: NOVOS RUMOS DAS POLÍTICAS 
GOVERNAMENTAIS A PARTIR DOS ANOS 1980
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Tais programas, entretanto, apesar de terem sido planejados, sofreram com 

interrupções e redução de recursos. A crise econômica enfrentada nos anos 1980 fez 

com que o governo brasileiro adotasse uma nova postura para sair desta conjuntura e 

continuar recebendo investimentos externos. Inicia-se neste momento uma 

homogeneização das políticas econômicas, direcionada pelos países desenvolvidos. 

Segundo Fiori (1995), no caso dos países latino-americanos com grande dívida externa, 

essa homogeneização ocorre com a adoção do programa neoliberal de estabilização e 

reformas estruturais direcionados a diminuir a presença do Estado, desregular o 

mercado e “abrir” as economias nacionais.  

De forma geral, o final dos anos 1980 e início de 1990 caracterizou-se por 

instabilidades na gestão das atividades de ciência e tecnologia do governo federal34. 

Para Rezende (2006), apesar de, nesta época, o Ministério de Ciência e Tecnologia ter 

sido extinto e recriado mais de uma vez, e também apesar dos irregulares repasses de 

recursos para bolsas de fomento, FINEP e CNPq mantiveram-se em sua essência. 

Em decorrência da crise e das políticas então adotadas, em meados dos anos 

1990 o setor de ciência e tecnologia já sofre alterações: no CNPq, o número de bolsas 

passou a diminuir anualmente a partir de 1995 e o programa de auxílios à pesquisa foi 

interrompido em 1997; também em 1997 a FINEP rescindiu os convênios institucionais 

em vigor, devido a redução dos recursos do FNDCT; e em 1999, o III PADCT foi 

desativado, apesar de haver saldo nos recursos do empréstimo do Banco Mundial. 

(REZENDE, 2006) 

(...) a redução dos recursos do FNDCT e do fomento à pesquisa no 

CNPq, além da interrupção do PADCT – decisões de política micro-

econômica provocaram uma grande descontinuidade na política 

federal de C&T. Isto foi conseqüência das dificuldades econômicas 

crescentes e da pouca importância atribuída ao setor de C&T pelas 

principais autoridades federais da área econômica, como também da 

falta de evidências mais concretas dos resultados da ciência e da 

tecnologia para o aumento da riqueza e o desenvolvimento do País. 

Esta última razão, por sua vez, decorreu da falta de tradição no setor 

empresarial de investimento em atividades de P&D, da ausência de 

políticas industriais que propiciassem o advento de uma cultura de 

                                                           
34

 Apesar das instabilidades, a obrigatoriedade de apresentação de Planos Plurianuais (PPAs) para as 
atividades do governo federal, definidas pela Constituição de 1988, fez com que houvesse também a 
apresentação dos devidos planos para ciência e tecnologia. Os planos e programas aqui expostos 
resultam dos amplos PPAs, que começaram a ser apresentados a partir de 1991. 
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inovação nas empresas, bem como do distanciamento da 

comunidade acadêmica em relação ao setor produtivo. (REZENDE, 

2006 p. 35) 

 

As mudanças no cenário econômico mundial e a aderência brasileira aos 

imperativos da competitividade internacional mudaram os rumos, até então 

estabelecidos, que norteavam as políticas de desenvolvimento nacional. O Brasil adota 

a postura de oferecer vantagens para atrair investimentos externos através de 

mercados mais livres e competitivos. 

A partir de então, a inovação começa a ganhar nova roupagem e, como 

abordado no capítulo 1, ela aparece como protagonista de ganhos em concorrência, 

competitividade e de aumento dos lucros das empresas. Tal papel que a inovação pode 

proporcionar começa a ser mais bem delineada nos anos 1990 e nos anos 2000 ganha 

maiores proporções. 

Segundo considerações da OCDE (2005, p. 17), as políticas de inovação 

surgiram apenas recentemente como uma forma de aperfeiçoar as políticas de ciência 

e tecnologia. A partir do “reconhecimento de que o conhecimento, em todas as suas 

formas, desempenha um papel crucial no progresso econômico, que a inovação está 

no âmago dessa ‘economia baseada no conhecimento’”, as políticas de inovação 

passaram a ser incluídas nas agendas políticas da maioria dos países desenvolvidos.  

 Veloso Filho e Nogueira (2006) discorrem que os meados dos anos 1990 

marcaram a aproximação entre inovação e desenvolvimento, e as políticas de ciência, 

tecnologia e inovação passaram a ter uma perspectiva explicitamente regional. 

Estados e municípios deveriam acompanhar a evolução no setor tecnológico e atender 

as demandas que essas atividades exigem. 

 

Essa linha regional compreendeu, entre outros, programas de cadeias 

produtivas, incubadoras de empresas e parques tecnológicos; 

plataformas tecnológicas, arranjos produtivos locais e redes de 

tecnologia, implementados por todas as unidades da federação, com 

grandes mobilizações e expectativas de resultados promissores na 

promoção econômica de regiões e localidades. (VELOSO FILHO e 

NOGUEIRA, 2006 p. 112-113) 
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 Ao contrário da proposta desenvolvimentista nacional verificada ao longo da 

constituição de órgãos e políticas iniciais para a ciência e tecnologia, a retomada da 

discussão sobre os projetos de parques tecnológicos no Brasil, nos anos 1990, surge 

como uma possibilidade de suprir a necessidade que estados e municípios passaram a 

ter de coordenar essas ações e tornarem-se aptos a abrigar e captar investimentos.  

 Rezende (2006) atesta que nos anos 1990, o avanço mais importante em 

ciência e tecnologia no Brasil foi o advento dos Fundos Setoriais de Ciência e 

Tecnologia, criados a partir de 1999. Os Fundos foram criados com o objetivo de serem 

fontes complementares de recursos para o desenvolvimento de setores estratégicos 

do Brasil, mas acabaram por constituir a quase totalidade dos recursos do FNDCT35. 

 Apesar de importantes, os Fundos demonstram uma proposta política 

fragmentária, uma vez que dos dezesseis Fundos36 atualmente existentes, apenas dois 

são transversais: o Fundo de Infraestrutura e o Fundo Verde-Amarelo. Para Rezende 

(2006 p. 39) isto dificultou “a implementação de uma política de C&T abrangente, uma 

vez que diversos setores importantes da economia, assim como as áreas de pesquisa 

básica, continuavam com poucos recursos para seu financiamento”.  

Contudo, é a partir da criação dos Fundos que os incentivos específicos aos 

parques tecnológicos começaram a ser retomados. O Fundo Verde-Amarelo (FVA), que 

objetiva incentivar a inovação a partir da cooperação tecnológica entre universidades, 

centros de pesquisa e o setor produtivo, possui um eixo de ação intitulado: “melhoria 

à infraestrutura tecnológica”. A partir deste eixo, estimula-se o surgimento e 

consolidação de parques tecnológicos e incubadoras de empresas, visando: apoiar o 

surgimento de empresas e à competitividade das empresas no geral; apoiar micro e 

pequenas empresas exportadoras; e fortalecer os arranjos ou aglomerados produtivos 

locais. (FINEP, 1999) 

Além dos Fundos, outra ação importante do governo de Fernando Henrique 

Cardoso para o desenvolvimento da inovação foi a criação do Centro de Gestão 

                                                           
35 As receitas dos fundos originam-se de contribuições incidentes sobre a exploração de recursos 

naturais pertencentes à União; de parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de certos 

setores; e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) que recai sobre os valores que 

remuneram o uso ou a aquisição de conhecimentos tecnológicos e a transferência de tecnologia do 

exterior. (REZENDE, 2006) 
36

 Em 2014 há o registro da existência de 16 Fundos Setoriais, sendo 14 relativos a setores específicos e 
dois transversais. (www.finep.gov.br, 2014)  
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Estudos Estratégicos (CGEE), em 2001. Seu objetivo recai na realização de estudos em 

prospecção e avaliação estratégia, em articulação com especialistas e instituições do 

SNCTI, para auxiliar na tomada de decisão sobre a ciência, tecnologia e inovação no 

país37. 

Para Miranda (2011), 

 

Com o governo Lula, inaugurado em 2003, houve uma importante 

inflexão no debate sobre a inovação. As ações voltadas para a área 

de CT&I foram intensificadas significativamente desde então, 

ocorrendo mudanças no espaço institucional, no estabelecimento de 

novos termos legais e na ampliação de recursos destinados a esta. 

(MIRANDA, 2011 p. 35) 

 

 A criação da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), que 

abrangeu o período de 2004 a 2008, teve como objetivo aumentar a capacidade 

inovadora das indústrias brasileiras a partir da atuação em três eixos: ações horizontais 

(inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção externa, modernização industrial e 

ambiente institucional); setores estratégicos (software, semicondutores, bens de 

capital, fármacos e medicamentos); e “atividades portadoras de futuro” 

(biotecnologia, nanotecnologia e energias renováveis). O centro norteador desta 

política foi, portanto, a inovação e a agregação de valor aos processos, produtos e 

serviços industriais38. 

 Também para fortalecer o processo inovador nas empresas brasileiras foram 

criadas a “Lei da Inovação”, Lei nº 10.973 de 2 de dezembro de 2004 e a “Lei do Bem” 

nº 11.196 21 de novembro de 2005. A Lei da Inovação (BRASIL, 2004) busca incentivar 

a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, a partir da 

aproximação entre Instituições Científica e Tecnológica e empresas, e também traz 

incentivos específicos à criação de parques tecnológicos e incubadora de empresas. No 

capítulo “Do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de 

inovação” desta Lei, busca-se estimular a constituição de alianças estratégias e 

projetos cooperativos entre universidades, institutos tecnológicos e empresas através 

                                                           
37

 Fonte: www.cgee.org.br (2014) 
38

 Fonte: www.abdi.com.br (2014)  
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de diversos mecanismos de apoio. Com a Lei da Inovação também se criou facilidades 

para que Instituições de Ciência e Tecnologia compartilhem, mediante remuneração, 

suas instalações e recursos humanos com empresas e organizações privadas sem fins 

lucrativos. (BRASIL, 2004)  

 Já a Lei do Bem institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 

Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação, o Regime Especial de Aquisição 

de Bens de Capital para Empresas Exportadoras, cria o Programa de Inclusão Digital e 

dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica. No que tange aos 

incentivos, torna-se possível, dentre outros: a redução de 50% do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI); e a dedução de valor correspondente às despesas em 

pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação no Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Jurídica.  (BRASIL, 2005) 

 Outro aspecto regulamentado pela Lei da Inovação e pela Lei do Bem é a 

subvenção econômica a empresas. Lançado no Brasil em 2006, a subvenção econômica 

é um instrumento de apoio financeiro, de recursos públicos não reembolsáveis – que 

não precisa ser devolvido - diretamente em empresas. Desta forma almeja-se 

compartilhar custos e riscos das atividades inovadoras e de incremento da 

competitividade.  

 Em consonância ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 

2007 no governo Lula, foi criado o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação 

para o Desenvolvimento Nacional de 2007 a 2010. Os objetivos deste plano foram: 

expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; promover 

a inovação tecnológica nas empresas; fortalecer as atividades de pesquisa e inovação 

em áreas estratégicas para o país; e promover a popularização e o aperfeiçoamento do 

ensino de ciências nas escolas, bem como a difusão de tecnologias para a inclusão e o 

desenvolvimento social. (MCT, 2007) 

 Dando continuidade ao PITCE, uma nova política industrial é lançada em 2008: 

a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Dentre suas metas estavam ampliar a 

inserção internacional do Brasil e estimular a inovação. Segundo Miranda (2011), a 

PDP teve uma abordagem diferenciada do PITCE, pois deu destaque a um número 

amplo de setores, abrangendo a quase totalidade do tecido industrial do país. 
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Como resultado deste direcionamento estabelecido principalmente após o 

Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional 

(2007 a 2010) e do PDP, em 2009 verifica-se o surgimento de uma política federal de 

apoio ao desenvolvimento de parques tecnológicos: o Programa Nacional de Apoio às 

Incubadoras de Empresas e aos Parques Tecnológicos (PNI). Este programa possui 

como objetivo fomentar o surgimento e fortalecimento de parques tecnológicos, 

visando proporcionar apoio à consolidação e geração de micro e pequenas empresas 

inovadoras a partir de esforços institucionais e financeiros. Suas ações envolvem o 

auxílio à elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica (EVTE), a capacitação de 

gerentes e empresários, o estímulo à interação entre institutos de ciência e tecnologia 

e empresas, e também ações de consolidação de parques já em operação, através do 

financiamento de projetos. (MCT, 2009) 

A partir do PNI tem ocorrido Chamadas Públicas de fomento aos parques 

tecnológicos e incubadora de empresas e, com tais editais, alguns parques têm 

conseguido recursos que viabilizam sua entrada em operação ou a expansão de suas 

atividades, conforme será abordado no próximo capítulo. 

 Para os anos de 2011-2014, o governo federal elabora o Plano Brasil Maior, que 

estimula a inovação e a produção nacional para aumentar a competitividade da 

indústria nos mercados interno e externo. Sua proposta é ser uma nova etapa do PITCE 

e PDP aperfeiçoando a trajetória de desenvolvimento traçada por esses planos 

anteriores. Com o seguinte subtítulo: “Inovar para competir. Competir para crescer”, 

este plano do governo Dilma Rousseff possui como meta sustentar o desenvolvimento 

econômico e sair da crise econômica internacional. Para atingir esses objetivos a 

inovação e o adensamento produtivo nas indústrias são tidos como essenciais, e as 

medidas para impulsionar o maior desenvolvimento industrial e inovador são, dentre 

outras: desonerar os investimentos e as exportações; avançar no crédito e regulações 

para a inovação; ampliar incentivos fiscais; e facilitar financiamentos para agregar 

valor e competitividade às cadeias produtivas. (MDIC, 2011)  
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Figura 7 - Políticas e Leis Federais de incentivo aos parques tecnológicos e incubadora de empresas. 
Brasil 1999 – 2014 

 

 

 

 

 Apesar de compreendermos que as proposições dos diversos planos de governo aqui 

apresentados não atingem a totalidade das metas propostas, bem como sofrem, por vezes, 

alterações durante o tempo de execução, nosso intuito foi apresentar as políticas propostas 

e analisar como a inovação tem sido abordada desde que começou a ter importância 

considerável nas políticas governamentais. 

 A partir dos anos 1980, após o regime militar, foi possível perceber que apesar das 

políticas continuarem sendo propostas para a área de ciência e tecnologia, as instabilidades 

verificadas durante a crise abalou tais planos, não permitindo tanto aprofundamento como 

já observado em épocas anteriores. Apenas após a estabilização da moeda, no final dos anos 

1990, novas políticas e fontes de financiamento são propostas com o intuito claro de 

intensificar o processo inovador.  

 É durante o governo Lula, iniciado em 2003, que as políticas de ciência e tecnologia 

passaram a ter em sua composição a explícita referência à inovação. Até mesmo os nomes 

dos programas passaram a ser acrescidos do termo inovação. Trata-se sem dúvida de um 

momento de inflexão: a inovação ganha maior destaque e incentivos, pois é tida como capaz 

de impulsionar a competitividade brasileira. 
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Se por um lado o Brasil perde em competitividade, pois é baixa a agregação de valor 

em seus bens produzidos, por outro lado, as políticas de incentivo à pesquisa acadêmica 

mostram seus resultados: o Brasil ocupou a 13º posição em produção de artigos científicos 

no mundo em 2013 (FOLHA DE SÃO PAULO, 2013). Para complementar este modelo 

acadêmico amadurecido assiste-se desde o início dos anos 2000 a proposição de planos 

governamentais que buscam unir pesquisa científica e produção de inovações.  

Neste mesmo momento, a partir dos anos 2000, observamos um grande aumento no 

número de parques tecnológicos no Brasil, em parte devido a maiores incentivos para sua 

constituição, e em parte motivada pela possibilidade de abrigar um ambiente moderno e 

composto por empresas inovadoras, o que poderia garantir sucesso produtivo neste 

momento em que cada vez mais os lugares lutam por novos investimentos e inserção nesta 

era da competitividade.  

Conforme apresentado no capítulo anterior, podemos dizer que apenas a vontade 

política em se criar um parque pode não gerar estruturas cujas ações correspondam ao que 

se espera para um parque. Contudo, a partir dos processos apresentados neste capítulo, 

entendemos que o Brasil desenvolveu uma estrutura de fomento ao desenvolvimento 

científico e tecnológico capaz de sustentar parques tecnológicos dentro dos princípios e 

objetivos descritos nesta tese, o que, no entanto, não se espacializa de forma homogênea.  

A compreensão de que as desigualdades presentes no território brasileiro conferem a 

alguns lugares maiores condições de se ter parques tecnológicos operando e com vistas à 

inovação nos leva a análise da distribuição espacial destas estruturas a partir das condições 

gerais de produção necessárias aos parques, e da concentração dos investimentos públicos 

federais e do estado de São Paulo. Todos estes aspectos conformam um conjunto capaz de 

explicar a difusão de parques tecnológicos no Brasil. Porém, entendemos que para além 

desta compreensão é imperativo ponderarmos sobre a capacidade dos parques em 

impulsionar o processo inovador, tornando pertinente o uso do conceito de meio inovador 

em nossa análise. 
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CAPÍTULO 4 –AS INICIATIVAS DE PARQUES TECNOLÓGICOS 
NO BRASIL E SUAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRODUÇÃO: 

RUMO À CONSTITUIÇÃO DE MEIOS INOVADORES? 

 

“Pode parecer utópico, mas se eu fosse responsável pela construção de uma cidade 

inteiramente nova, eu gostaria de imaginar que pudesse evoluir para o futuro, e não 

ser uma estrutura permanente, fixa, congelada e completa. E eu gostaria de imaginar 

como a dinâmica das relações entre as diferentes esferas poderia não só funcionar, 

mas ser mobilizada conscientemente nem tanto para alcançar algum objetivo 

específico, mas para abrir possibilidades. Com certeza, a cidade teria de ser 

construída, em primeira instância, de acordo com as relações sociais, as estruturas de 

emprego e formas tecnológicas e organizacionais disponíveis dominantes. Mas 

também poderia ser visto como um local para a exploração de novas tecnologias e 

formas organizacionais compatíveis com o desenvolvimento de relações sociais mais 

igualitárias (...)”  

(HARVEY, David. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011, p.106  
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 Os estudos e análises divulgados pela Anprotec possibilitam mapear a evolução do 

número de iniciativas de parques tecnológicos no Brasil. O último estudo completo sobre os 

parques data de 2008 e em 2013 foram divulgados dados resumidos do estudo mais recente 

realizado pela Associação39. Segundo a Anprotec (2008), o primeiro parque tecnológico a 

entrar em operação no Brasil é o Parque Tecnológico da Ciatec, em Campinas, em operação 

desde 1985. Nos anos 1990, outros parques tecnológicos começam a despontar no território 

brasileiro, registrando-se a entrada em operação de nove iniciativas durante esta década, 

conforme observado no mapa a seguir. 

  

                                                           
39

 A versão completa do relatório referente à pesquisa realizada em 2013 encontra-se em elaboração pelo 
Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação e sua divulgação ainda não havia sido feita no momento de 
redação desta tese. Os microdados da pesquisa realizada em 2013 estarão disponíveis apenas após a 
divulgação do relatório completo e, de acordo com informações obtidas em 10 de julho de 2014, está sendo 
realizada a revisão da base de dados para que não ocorram inconsistências nas informações a serem 
divulgadas. 

4.1 - A DIFUSÃO ESPACIAL DOS PARQUES TECNOLÓGICOS BRASILEIROS: 
CONCENTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS FEDERAIS E AS CONDIÇÕES 
GERAIS DE PRODUÇÃO
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 Mapa 8 – Parques tecnológicos em operação nos anos 1990. Brasil 

.  
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A evolução no número de iniciativas de parques tecnológicos durante a década de 

1990 denota um crescimento paulatino das propostas. Conforme discorremos no capítulo 

anterior, esta década é marcada pela redução dos recursos às políticas de ciência e 

tecnologia e, apenas a partir da segunda metade dos anos 1990, estas políticas passam a ter 

a inovação como um elemento ativo na retomada do desenvolvimento. 

A retomada dos incentivos aos parques durante os anos 2000 reflete a aproximação 

entre inovação e desenvolvimento indicada pelas políticas públicas. Os parques 

tecnológicos, que neste momento já conformavam estruturas mais conhecidas no Brasil, 

aparecem como uma forma de viabilizar o desenvolvimento do setor tecnológico. É também 

neste momento que as políticas de ciência, tecnologia e inovação, com seu caráter mais 

regional que nacional, verificado em décadas anteriores, impelem estados e municípios a 

buscar mais investimentos. Estes fatores refletem no crescimento do número de iniciativas 

de parques tecnológicos.  

Segundo a Anprotec (2008), entre 2000 e 2008, 13 parques tecnológicos entraram 

em operação, 17 estavam em processo de implantação e havia ainda mais 31 projetos de 

parques tecnológicos, conforme mostram os mapas a seguir. 
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Mapa 9 - Parques tecnológicos que entraram em operação entre 2000 e 2008. Brasil: 2008 
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Mapa 10 - Parques tecnológicos em implantação. Brasil: 2008 
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Mapa 11 - Municípios com projetos de parques tecnológicos. Brasil: 2008 
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Mapa 12 - Iniciativas de parques tecnológicos em operação, implantação e em projeto. 
Brasil: 2008 
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 Verifica-se que nas regiões Sul e Sudeste há uma maior densidade de iniciativas de 

parques tecnológicos, contrastando com as demais regiões, em que as iniciativas 

apresentam-se em número bastante reduzido. Salvo os cinco parques em operação no 

Nordeste, todas as demais iniciativas das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste 

apresentam-se – em 2008 – nas fases de implantação e projeto, denotando que nestas 

regiões os parques tecnológicos são propostas ainda iniciais.  

 De acordo com as informações disponibilizadas pela Anprotec (2008) e visualizadas 

nos mapas 9, 10, 11 e 12, até o ano de 2008 o Brasil contava com 74 parques tecnológicos 

nas três etapas de constituição: operação, implantação e projeto. Os dados resumidos 

divulgados no último estudo realizado pela Anprotec em 2013 indicam a existência de 94 

iniciativas de parques tecnológicos no Brasil. Neste estudo, 80 parques tecnológicos 

participaram da pesquisa, que aponta existir 28 parques em operação, 28 parques em 

implantação e 24 em fase de projeto. 

 De acordo com a Anprotec (2013), há 939 empresas instaladas nos parques que 

participaram da pesquisa, que são responsáveis pela geração de 29.909 empregos. Dos 

empregados das empresas, predominam os que possuem nível superior (17.630) e há um 

significativo número de empregados com pós-graduação. São 2.364 especialistas, 2.950 

mestres e 1.098 doutores. O número total de funcionários com pós-graduação (6.412) 

supera a quantidade de funcionários que possuem apenas nível médio (5.323) ou 

fundamental (544), que somados representam 5.867 empregos. Estes dados corroboram 

com as características que Benko (1999) elenca com relação à força de trabalho nas 

indústrias de alta tecnologia: a presença de mão de obra qualificada apresenta-se em 

quantidade superior à de indústria tradicional, em que a necessidade de empregados com 

qualificação é notadamente menor. 
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Figura 8 - Caracterização geral das iniciativas de parques tecnológicos no Brasil - 2013 

 

 Fonte: Anprotec (2013) 

 

 O grande aumento no número de iniciativas de parques tecnológicos no Brasil ocorre 

após o ano de 2005. Neste momento, a legislação brasileira passa a se apresentar mais 

favorável à inovação, com a promulgação da Lei da Inovação e da Lei do Bem. A ação do PNI, 

no âmbito federal, e do SPTec, estado de São Paulo, também contribuem para o aumento no 

número de parques. Há, a partir de então, um incentivo maior à aproximação entre 

empresas e instituições de pesquisa e, com algumas experiências de parques brasileiros já 
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em plena operação, muitas prefeituras passaram a almejar a construção de parques, 

gerando um movimento favorável ao início de novos projetos. 

 

Gráfico 1 - Ano de início das iniciativas de parques tecnológicos. Brasil: 2013 

 
Fonte: Anprotec (2008); Anprotec (2013). Elaboração da autora. 

 

Analisando mais detidamente a distribuição espacial das iniciativas de parques 

tecnológicos, a partir dos dados da pesquisa realizada pela Anprotec (2013), constata-se que 

a concentração espacial dos parques tecnológicos permanece nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, dando continuidade à distribuição já apresentada em 2008, elucidada no mapa 12 

(pág. 173). 
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Figura 9 - Distribuição de iniciativas de parques tecnológicos por região. Brasil - 2013 

 

 Fonte: ANPROTEC (2013)  

 

Das 80 iniciativas de parques tecnológicos que participaram da pesquisa realizada 

pela Anprotec em 2013, a região Norte é a única a manter o número de iniciativas de 

parques registrado em 2008. As regiões Sudeste e Nordeste registraram, cada uma delas, 

uma iniciativa a menos, e a região Centro-Oeste, duas iniciativas a menos que em 2008. A 

região Sul, entretanto, teve um acréscimo significativo no número de iniciativas de parques 

tecnológicos: são 11 propostas a mais que em 2008. 

 As iniciativas de parque tecnológico por estado, apresentadas na figura a seguir, 

permite constatar que o estado de São Paulo é o ente federativo com mais propostas de 

parques. São seis parques tecnológicos em operação, oito parques em implantação e seis 

projetos de parques tecnológicos, de acordo com os dados da Anprotec (2013). O segundo 

estado com o maior número de iniciativas é o Rio Grande do Sul com quatro parques em 

operação, sete em implantação e cinco projetos de parques tecnológicos. 
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Figura 10 - Distribuição de iniciativas de parques tecnológicos por estado. Brasil - 2013 

 

 Fonte: ANPROTEC (2013) 

 

 Esta concentração espacial dos parques tecnológicos brasileiros se mantém desde o 

início de sua constituição. Mesmo nos primeiros programas de implantação de NITs e de 

parques tecnológicos que resultaram na implantação de pólos tecnológicos, há uma clara 

concentração de propostas para cidades localizadas na região Sul e Sudeste. 

 Os resultados dos incentivos aos parques tecnológicos concedidos com as chamadas 

públicas dos programas federais também apontam para uma concentração dos 

investimentos nas regiões Sul e Sudeste do país. No âmbito do Fundo Verde-Amarelo ocorre 

a Chamada Pública MCT/CNPq/FINEP/FVA – Parques tecnológicos (04/2004), que buscou 

financiar Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE). Estes estudos são necessários 

para identificar a viabilidade da implantação do parque, buscando esclarecer formas para 

atrair investidores públicos e/ou privados e associar instituições de pesquisa, viabilizando 

alternativas de localização às pequenas e médias empresas inovadoras. Nesta Chamada 
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Pública, estavam previstos recursos não reembolsáveis40 no valor total de 4 milhões de reais, 

sendo que para cada projeto estipulou-se um valor máximo de 400 mil reais. Destes 

recursos, 30% necessariamente estariam comprometidos com as regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste 

Tabela 7 - Projetos aprovados pela Chamada Pública MCT/CNPq/FINEP/FVA – Parques 
tecnológicos (04/2004). Brasil: 2004 
 

Instituição Título do Projeto e Parque Tecnológico Valor FINEP em 
reais 

Porcentagem 
do total 

investido 

Companhia de 
Desenvolvimento de 
Londrina 

Plano de Investimento do Parque 
Tecnológico de Londrina - PR 

398.927,25 14,09% 

Fundação de Ciência 
e Tecnologia  

Parque Tecnológico Cientec - RS 370.700,00 13,1% 

Universidade Federal 
de Goiás 

Parque Tecnológico Samambaia: estudo 
de viabilidade técnica e financeira - GO 

342.850,00 12,11% 

Instituto do Software 
do Ceará 

Plano de investimento do Parque 
Tecnológico Titan – CE 

327.900,00 11,58% 

Fundação Parque 
Tecnológico da 
Paraíba 

Projeto de desenvolvimento do plano 
de investimento do PAQTCPB - PB 

311.400,00 11% 

Universidade Federal 
do Pará 

Estudos e anteprojetos para a 
implantação do Parque Tecnológico da 
Universidade Federal do Pará - PA 

300.000,00 10,6% 

Associação Pró-
Ensino Superior em 
Novo Hamburgo 

Plano de investimento do Parque 
Tecnológico Rota da Inovação - RS 

222.650,00 7,87% 

Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento 
Leopoldo Américo 
Miguez de Mello 

Implantação do Parque Tecnológico de 
Santa Cruz - RJ 

206.220,80 7,28% 

Universidade de 
Caxias do Sul  

Parque Tecnológico do Pólo de 
Informática de Caxias do Sul - RS 

200.700,00 7,09% 

Pontifícia 
Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul 

Plano de investimento da fase 2 do 
Tecnopuc -  RS 

149.400,00 5,28% 

Fundação Instituto 
Tecnológico de 
Joinville 

Parque de Ciência e Tecnologia de 
Fabricação de Joinville - SC 

Valor não 
informado 

- 

Total dos investimentos: R$ 2.830.748,05 

Fonte: FINEP (2004). Elaboração da autora. 

                                                           
40

 Financiamento não reembolsável consiste no apoio financeiro, que não precisa ser devolvido, concedido a 
instituições públicas ou organizações privadas sem fins lucrativos para: realização de projeto de pesquisa 
científica/tecnológica ou de inovação; realização de estudos ou eventos e seminários para pesquisadores. 
Financiamento reembolsável é o crédito concedido a instituições que demonstrem capacidade e pagamento e 
condições para desenvolver projetos de PD&I. (www.finep.gov.br, 2014) 
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Gráfico 2 - Distribuição por região dos parques tecnológicos contemplados na Chamada 
Pública MCT/CNPq/FINEP/FVA – Parques tecnológicos (04/2004) . Brasil: 2004 
 

 

Fonte: FINEP (2004). Elaboração da autora. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos recursos da Chamada Pública MCT/CNPq/FINEP/FVA – Parques 
tecnológicos (04/2004) em porcentagem e por região. Brasil: 2004 
 

 

 Fonte: FINEP (2004). Elaboração da autora. 

 

 Com relação à distribuição de recursos, o gráfico 3 evidencia que as regiões Sul e 

Sudeste somam a maior quantia de investimentos, já que foram as regiões com mais 

projetos aprovados nesta chamada pública. As demais regiões somam, conjuntamente, 

pouco menos da metade dos recursos disponibilizados pela FINEP em 2004. 
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 Em 2010, a Chamada Pública MCT/FINEP/AT - PNI - Parques Tecnológicos (11/2010), 

para a seleção de propostas de apoio a parques tecnológicos no âmbito do PNI, teve como 

objetivo selecionar parques tecnológicos em adiantado estágio de implementação, para 

acelerar tais empreendimentos (FINEP, 2010).  

 Nesta chamada pública, foram comprometidos recursos não reembolsáveis no valor 

de 65 milhões de reais, sendo que 30% deveriam ser aplicados nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. No entanto, caso o valor total das propostas selecionadas para aprovação de 

tais regiões fosse inferior ao percentual estipulado, os recursos poderiam ser transferidos 

para as demais regiões.  

 
Tabela 8 - Projetos aprovados pela Chamada Pública MCT/FINEP/AT - PNI - Parques 
Tecnológicos 11/2010. Brasil: 2010 
 

Instituição Título do Projeto e Parque 
Tecnológico 

Valor FINEP 
em reais 

Porcentagem 
do total 

investido 

UBEA – União 
Brasileira de Educação 
e Assistência (RS) 

Global TECNOPUC - Centro de 
Inovação, Criatividade e Networking do 
TECNOPUC 

 
7.300.000,00 

 
11,23% 

COPPETEC – Fundação 
Coordenação de 
Projetos e Pesquisas e 
Estudos Tecnológicos 
(RJ) 

Atração de pequenas e médias 
empresas e interação empresa-
universidade no Parque Tecnológico da 
UFRJ 

 
7.300.000,00 

 
11,23% 

PQTEC – Associação 
Parque Tecnológico de 
São José dos Campos 
(SP) 

Expansão do núcleo do Parque 
Tecnológico São José dos Campos 

 
7.100.000,00 

 
10,92% 

BIO-RIO – Fundação 
Bio-Rio (RJ) 

Ampliação e fortalecimento da 
estrutura do Parque Tecnológico de 
Biotecnologia do Rio de Janeiro  

7.034.000,00 10,82% 

Porto Digital – Núcleo 
de Gestão do Porto 
Digital (PE) 

Projeto de fortalecimento e 
consolidação do Porto Digital 

6.800.000,00 10,46% 

CERTI – Fundação 
Centros de Referências 
em Tecnologias 
Inovadoras (SC) 

Consolidação dos Serviços/Soluções, 
Processos/Estrutura, 
Empreendimentos Âncora e Rede de 
Integração 
Regional/Nacional/Internacional do 
Sapiens Parque. 

 
5.700.000,00 

 
8,77% 

CTIS – Centro 
Internacional de 
Tecnologia de SW (PR) 

Reestruturação do Parque de Software 
de Curitiba 

 
5.150.000,00 

 
7,92% 

Universidade Federal 
do Pará (PA) 

Gestão inteligente do Parque de 
Ciência e Tecnologia Guamá 

5.100.000,00 7,85% 
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ASAV – Associação 
Antônio Viera – 
Universidade do Vale 
dos Sinos – UNISINOS 
(RS) 

Mecanismos de fomento à expansão e 
à consolidação do TECNOSINOS como 
ambiente de desenvolvimento 
inovativo para empresas de base 
tecnológica no RS. TECNOSINOS 

 
3.881.000,00 

 
5,97% 

FVE – Fundação Vale 
Paraibana de Ensino 
(SP) 

Ampliação da infraestrutura 
tecnológica e de serviços do Parque 
Tecnológico UNIVAP 

 
3.500.000,00 

 
5,39% 

Fundação Parque de 
Alta Tecnologia de São 
Carlos (SP) 

2º fase do "S.Carlos Science Park" - 
Implantação do Innovatorium e sua 
infraestrutura laboratorial. 

 
3.440.000,00 

 
5,29% 

Prefeitura Municipal 
de Uberaba (MG) 

Fase 3 do Parque Tecnológico Uberaba 
- UBERABATEC 

2.695.000,00 4,15% 

Total dos investimentos: R$ 65.000.000,00 

Fonte: FINEP (2010). Elaboração da autora. 

 

O gráfico 4 explicita a distribuição espacial dos parques contemplados por esta 

Chamada Pública (11/2010) nas regiões brasileiras. É importante explanar que em 2007, a 

Lei n° 11.540 de 12 de novembro de 2007, que dispõe sobre o FNDCT, traz alterações para o 

uso do Fundo e estabelece que no mínimo 30% dos recursos serão aplicados em instituições 

sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que inclui as respectivas áreas de 

abrangência das Agências de Desenvolvimento Regional. Também fica estabelecido que do 

total de recursos destinados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, no mínimo 40% deve ser 

aplicado em programas de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico das regiões 

Norte e Nordeste. (BRASIL, 2007) Com isso, esperava-se aumentar a quantidade de projetos 

de parques tecnológicos dessas regiões e também a quantidade de investimentos. 

Entretanto, tal medida ainda não se mostra suficiente para alavancar a constituição de um 

número significativo de parques nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e, devido à 

maior quantidade de projetos nas regiões Sul e Sudeste, há também uma concentração dos 

recursos nestas regiões, como é possível ser observado com o gráfico 5. 
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Gráfico 4 - Distribuição por região dos parques tecnológicos contemplados na Chamada 
Pública 11/2010 PNI. Brasil: 2010 
 

 

Fonte: FINEP (2010). Elaboração da autora. 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos recursos da Chamada Pública 11/2010 PNI em porcentagem e 
por região. Brasil: 2010 
 

 

Fonte: FINEP (2010). Elaboração da autora. 

 

Outra Chamada Pública no âmbito do PNI (MCTI/FINEP/Ação Transversal - Inova 

Empresa – PNI/Parques 02/2013) ocorre em 2013, possuindo como objetivo apoiar, através 

de financiamento não reembolsável, reembolsável e fundo de investimentos, parques 
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tecnológicos e empresas sediadas nos parques. Os financiamentos não reembolsáveis 

direcionaram-se aos parques tecnológicos em operação ou em processo de implantação; já 

os créditos reembolsáveis voltaram-se aos parques em operação ou em implantação e 

empresas dos parques visando a ampliação e consolidação de projetos. O fundo de 

investimento (Fundo Inova Empresa MPE) voltou-se à micro e pequenas empresas 

inovadoras. (FINEP, 2013) 

Para o financiamento não reembolsável foram disponibilizados recursos no valor de 

até 90 milhões de reais, originários do FNDCT/Fundos Setoriais, sendo que para cada projeto 

o valor mínimo foi de 2 milhões e o máximo de 5 milhões. Ao financiamento reembolsável 

foram disponibilizados 500 milhões de reais e ao Fundo Inova Empresa MPE os recursos 

chegaram a até 50 milhões de reais. (FINEP, 2013) 

As tabelas 9 e 10 apresentam as instituições e parques tecnológicos – em operação e 

em implantação - beneficiados por esta chamada pública. O resultado da chamada pública 

para os parques tecnológicos em operação comprova a concentração de propostas nas 

regiões Sul e Sudeste, bem como ocorre com a distribuição de recursos. Estas regiões, 

pioneiras em parques tecnológicos no Brasil, possuem mais parques em operação que as 

demais. Os gráficos 6 e 7 apresentam estes dados.  

 

Tabela 9 - Projetos aprovados pela Chamada Pública MCTI/FINEP/Ação Transversal - Inova 
Empresa – PNI/Parques 02/2013 para parques tecnológicos em operação. Brasil: 2013 
 

Instituição Título do Projeto e Parque 
Tecnológico 

Valor FINEP 
em reais 

Porcentagem 
do total 

investido 

Porto Digital – Núcleo de 
Gestão do Porto Digital 
(PE) 

Expansão do Porto Digital e 
ampliação da oferta de serviços 
qualificados para melhoria da 
competitividade das empresas do 
parque. Porto Digital 

  
11.927.198,8 

 
16,13% 

PQTEC – Associação 
Parque Tecnológico de 
São José dos Campos (SP) 

Primeira etapa da fase III da 
expansão do Parque Tecnológico 
São José dos Campos  

 
11.485.512,47 

 
15,54% 

COPPETEC – Fundação 
Coordenação de Projetos 
e Pesquisas e Estudos 
Tecnológicos (RJ) 

Parque Tecnológico da UFRJ: um 
ambiente sem fronteiras.  
Parque Tecnológico da UFRJ 

 
11.440.131,91 

 
15,48% 

UBEA – União Brasileira 
de Educação e 
Assistência (RS) 

Centro Tecnológico Audiovisual. 
TECNOPUC 

 
11.022.403,97 

 
14,9% 

CERTI – Fundação Centro de Inovação e Sistemas de   
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Centros de Referências 
em Tecnologias 
Inovadoras (SC) 

Suporte do Sapiens Parque para 
ampliar o número de 
grandes/médias empresas, startups 
e projetos avançados de ICTIs. 
Sapiens Parque 

10.303.469,86 13,94% 

ASAV – Associação 
Antônio Viera – 
Universidade do Vale dos 
Sinos – UNISINOS (RS) 

Estruturação e consolidação do 
TECNOSINOS como plataforma 
internacional de produção de 
inovação tecnológica em setores da 
economia do conhecimento. 
TECNOSINOS 

 
 9.858.122,17 

 
13,34% 

Fundação de 
Desenvolvimento da 
Pesquisa (MG) 

Consolidação da operação do BH-
TEC. Parque Tecnológico de Belo 
Horizonte 

 
 7.889.445,34 

 
10,67% 

Total dos investimentos: R$ 73.926.284,52 

Fonte: FINEP (2013). Elaboração da autora. 

 

Gráfico 6 - Distribuição por região dos parques tecnológicos contemplados na Chamada 
Pública 02/2013 PNI/Parques em operação. Brasil: 2013 
 

 

Fonte: FINEP (2013). Elaboração da autora. 
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Gráfico 7 - Distribuição dos recursos da Chamada Pública 02/2013 PNI/Parques em 
operação em porcentagem e por região. Brasil: 2013 
 

 

 Fonte: FINEP (2013). Elaboração da autora. 

 

Tabela 10 - Projetos aprovados pela Chamada Pública MCTI/FINEP/Ação Transversal - 
Inova Empresa – PNI/Parques 02/2013 para parques tecnológicos em implantação. Brasil: 
2013 
 

Instituição Título do Projeto e Parque 
Tecnológico 

Valor FINEP 
em reais 

Porcentagem 
do total 

investido 

Fundação de Apoio à 
Pesquisa (GO) 

Apoio a implantação do Parque 
Tecnológico Samambaia - UFG  

 4.999.825,00 13,86% 

Fundação Universidade 
de Brasília (DF) 

Expansão de infraestrutura de 
inovação, desenvolvimento 
tecnológico e capacitação 
empresarial Parque Científico e 
Tecnológico da UnB 

  
4.795.000,00 

 
13,29% 

Fundação de 
Desenvolvimento da 
Unicamp (SP) 

Fortalecimento da implantação do 
Parque Científico e Tecnológico da 
Unicamp  

 
 4.301.944,97 

 
11,93% 

Fundação de Apoio e 
Desenvolvimento ao 
Ensino Pesquisa e 
Extensão – UFJF (MG) 

Implantação da infratestrutura física 
para permitir a captação e geração 
de empreendimentos inovadores no 
Parque Tecnológico de Juiz de Fora 

 
 4.257.593,01 

 
11,80% 

Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba 
(PB) 

Fortalecimento da base empresarial 
do parque com a implantação do 
Centro de Inovação e Tecnologia 
Telmo Araújo – CITTA. Parque 
Tecnológico da Paraíba 

 
 4.133.571,2 

 
11,46% 

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia de 

Fortalecimento institucional do 
Parque Tecnológico de 

 
 3.800.805,00 

 
10,54% 
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Pernambuco (PE) Eletroeletrônica de Pernambuco - 
Parqtel  

Fundação de Apoio à 
Universidade do Rio 
Grande (RS) 

Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico para a indústria naval e 
oceânica. Parque Científico e 
Tecnológico da UFRS 

 
 3.532.560,04 

 
9,79% 

Sergipe Parque 
Tecnológico (SE) 

Implantação do Centro de Pesquisa, 
Inovação e Difusão de Tecnologias 
de Sergipe. SergipeTec 

 
 3.343.600,00 

 
9,27% 

Incubadora Tecnológica 
de Maringá (PR) 

Adequação das instalações do 
armazém do Instituto Brasileiro do 
Café para implantação de um parque 
tecnológico. Parque Tecnológico de 
Maringá 

 
 2.908.816,26 

 
8,06% 

Total dos investimentos: R$ 36.073.715,48 

Fonte: FINEP (2013). Elaboração da autora. 

 

Gráfico 8 - Distribuição por região dos parques tecnológicos contemplados na Chamada 
Pública 02/2013 PNI/Parques em implantação. Brasil: 2013 
 

 

Fonte: FINEP (2013). Elaboração da autora. 
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Gráfico 9 - Distribuição dos recursos da Chamada Pública 02/2013 PNI/Parques em 
implantação em porcentagem e por região. Brasil: 2013 
 

 

Fonte: FINEP (2013). Elaboração da autora. 

 

Observa-se que apenas para os parques tecnológicos em processo de implantação há 

uma melhor distribuição espacial e dos recursos (gráficos 8 e 9). A região Nordeste é 

contemplada em três parques e a região Centro-Oeste, que até então não havia aparecido 

em nenhuma outra chamada pública, é contemplada em dois parques tecnológicos. E nesta 

chamada pública, os valores destinados às regiões Nordeste e Centro-Oeste superam os 

valores destinados às regiões Sul e Sudeste. 

Também em 2013, o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, juntamente com o 

CNPq, lança a Chamada Pública nº 61/2013 para apoio a parques tecnológicos e incubadora 

de empresas. Nesta Chamada o objetivo foi selecionar propostas para apoio financeiro com 

recursos não reembolsáveis, voltados ao apoio à infraestrutura de incubadoras de empresas 

em operação, à elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) para 

incubadoras e também à elaboração de EVTE para parques tecnológicos. No que tange ao 

apoio financeiro para os estudos de viabilidade de parques tecnológicos, a tabela a seguir 

apresenta as propostas contempladas e os gráficos 10 e 11, a distribuição espacial e dos 

recursos nas regiões brasileiras. (MCTI, 2013) 
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Tabela 11 - Projetos aprovados pela Chamada Pública MTCI/CNPq nº 61/2013 para a 
elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para parques tecnológicos. 
Brasil: 2013 
 

Instituição Título do Processo e Parque 
Tecnológico 

Valor CNPq 
em reais 

Porcentagem 
do total 

investido 

Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento 
Tecnológico do Oeste do 
Paraná (PR) 

Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica para Implantação do 
Parque Tecnológico de Cascavel-PR - 
Eco Parque Digital 

 
550.000,00 

 

 
24,09% 

Fundação Centro de 
Pesquisa e 
Desenvolvimento em 
Telecomunicações CPqD 
(SP) 

Estudo de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental dos Parques 
Tecnológicos de Campinas 

 
429.056,00 

 

 
18,79% 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (RS) 

Elaboração do EVTE e Construção do 
Portfólio de Serviços do Parque 
Cientifico e Tecnológico da UFRGS 

 
300.400,00 

 

 
13,16% 

Universidade Católica de 
Brasília (DF) 

Apoio ao Estudo de Viabilidade 
Técnica e Econômica do Católica 
ParqTec 

 
280.000,00 

 

 
12,26% 

Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro 
(RJ) 

Elaboração do EVTE do Parque 
Tecnológico -UFRRJ como uma nova 
perspectiva para a Baixada 
Fluminense 

 
200.000,00 

 

 
8,76% 

Instituto de Tecnologia 
de Pernambuco (PE) 

Projeto Viabilização da EVTE do 
Parque Tecnológico em Metal-
Mecânica de Pernambuco 

 
200.000,00 

 

 
8,76% 

Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro 
(RJ) 

Parque Urbano Inteligente da Gávea. 
Parque da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio 

 
174.000,00 

 

 
7,62% 

Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia 
(AM) 

Estudo de viabilidade técnica e 
econômica para implantação de um 
Parque Tecnológico no INPA 

 
150.000,00 

 

 
6,56% 

Total dos investimentos: R$ 2.283.456,00 

Fonte: MCTI (2013). Elaboração da autora. 
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Gráfico 10 - Distribuição por região dos parques tecnológicos contemplados na Chamada 
Pública 61/2013 EVTE para parques tecnológicos. Brasil: 2013 
 

 

Fonte: MCTI (2013). Elaboração da autora. 

 

Gráfico 11 - Distribuição dos recursos da Chamada Pública 61/2013 EVTE para parques 
tecnológicos em porcentagem e por região. Brasil: 2013 
 

 

 Fonte: MCTI (2013). Elaboração da autora. 
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beneficiados nas regiões Sul e Sudeste, há o indicativo de que os parques estão sendo 

requeridos por regiões onde as iniciativas são bastante escassas.  

 Os investimentos governamentais aos parques tecnológicos, evidenciados a partir da 

exposição dos resultados das chamadas públicas já realizadas para o seu incentivo, 

impulsionam o surgimento de mais iniciativas de parques e revelam que seu planejamento 

também figura como uma opção para o desenvolvimento de P&D e inovação no país. 

Entretanto, tais investimentos não são possíveis de serem realizados espacialmente de 

forma homogênea.  A localização dos parques tecnológicos reflete a concentração/ausência 

de elementos imprescindíveis à composição dos parques, evidenciando, também por esta 

óptica, a grande desigualdade territorial brasileira. 

 Apesar de cada vez mais se almejar a instalação de um parque tecnológico, nem 

todos os lugares estão aptos para que esta estrutura seja instalada dentro dos objetivos 

propostos para um parque. Assim como para um NIT é imprescindível a existência de uma 

instituição de pesquisa e ensino, para um parque tecnológico há alguns requisitos para que 

os objetivos almejados com sua implantação sejam viáveis de serem alcançados. O parque 

tecnológico não constitui um modelo facilmente reproduzível de geração de inovações. Sua 

formação, apesar de deliberada e planejada, deve ser precedida de certas condições gerais 

de produção que são necessárias à sua constituição. 

As condições gerais de produção são as condições que viabilizam o processo de 

produção e circulação do capital. Lencioni (2007), recuperando este conceito desenvolvido 

por Marx, discorre que o consumo produtivo, que é um consumo coletivo, está ligado à 

reprodução dos meios de produção.  

 

O consumo de máquinas, matérias primas e energia, por exemplo, tanto 
quanto o de escolas e hospitais constituem formas de consumo produtivo 
e, enquanto consumo produtivo mantém relação com o conjunto do 
processo de produção e circulação do capital. Em outras palavras, devido a 
sua natureza “produtiva”, mantém relações com o processo de produção e 
circulação do capital. (LENCIONI, 2007 p. 4) 

 

 A mediação entre o consumo produtivo e o processo de produção e circulação do 

capital se dá pelas condições gerais de produção que, portanto, articulam o processo 

imediato de produção ao conjunto da produção e circulação do capital em geral. Elas 

conformam, de acordo com Lencioni (2007), as condições direta ou indiretamente ligadas ao 
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processo de produção: os bancos, as redes de circulação material e imaterial, por exemplo, 

são condições gerais de produção em conexão direta com o processo produtivo; as escolas, 

centros de lazer e de cultura, são exemplos de condições gerais de produção em conexão 

indireta com o processo produtivo.  

Para os parques tecnológicos, cujo objetivo de sua estrutura é gerar inovação, as 

condições gerais de produção necessárias a sua constituição devem atender às necessidades 

do processo inovador, sendo capaz de intensificar as interações entre as organizações 

inerentes a este processo.  

Faz-se necessário, desta forma, a presença de universidades e/ou institutos de 

pesquisa de excelência, cuja estrutura, tais como laboratórios, bibliotecas devidamente 

equipadas, corpo docente qualificado e inter-relações com demais instituições, além de 

possibilitar boa formação profissional, possa instigar o desenvolvimento científico e 

tecnológico. O compartilhamento de informações e o acesso às pesquisas desenvolvidas 

compõem aspectos também relacionados com a presença de universidades e institutos de 

pesquisa e que são relevantes para os parques tecnológicos.  

É também imprescindível a presença de serviços específicos que facilitem o processo 

inovador. A presença do Sebrae com seus serviços de assessoria, bem como a oferta de 

consultoria jurídica, financeira, de captação de recursos e desenvolvimento de produtos são 

exemplos de serviços importantes para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas 

inovadoras.  

As redes de circulação material e imaterial compõem outro elemento necessário à 

formação dos parques tecnológicos. A utilização de tecnologias da informação e a 

necessidade de circulação de bens e pessoas são atributos inerentes a maioria das empresas 

inovadoras, tornando sua presença indispensável à constituição dos parques. 

Para Rallet e Torre (1997), o uso das tecnologias da informação e comunicação - 

permitindo a proximidade organizacional - combinada com a mobilidade física dos agentes 

relacionados ao processo inovador, proporciona uma importante base de troca de 

conhecimento. Para os autores, as tecnologias da informação e comunicação não substituem 

o contato presencial, tendo em vista que estas tecnologias de comunicação mediadas por 

computador são caracterizadas pela presença social limitada e não retiram a importância do 

contato face a face.  
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Portanto, redes de circulação material e imaterial, universidades e/ou institutos de 

pesquisa de excelência e a presença de serviços específicos ao processo inovador são 

condições gerais de produção necessárias aos parques tecnológicos. Essas condições acabam 

por reduzir o número de municípios aptos a possuir e manter parques tecnológicos em 

operação. Ressaltamos que tais condições dão suporte à produção que se almeja nos 

parques - a produção de inovações – sem, contudo, garantir que esta finalidade seja 

efetivamente alcançada. Sua ausência, entretanto, implica em iniciativas de parques que 

certamente não atingem os objetivos esperados e podem acabar estagnadas, ou com seus 

propósitos alterados para, por exemplo, funcionarem como um condomínio industrial. 

Para Lencioni (2007 p.7), há um adensamento das condições gerais de produção 

ligadas às indústrias de alta tecnologia e inovadoras nas áreas metropolitanas, o que esboça 

uma “uma nova forma de desigualdade territorial, dada a densidade e aglomeração 

territorial dessas condições gerais”.  

 

No caso das condições gerais de produção voltadas para as atividades de 
ponta e para a viabilização da gestão do capital é importante destacar que 
essas condições necessitam de equipamentos coletivos de consumo 
relacionados ao trabalho (meios de consumo coletivos indiretamente 
relacionados à reprodução do capital), dado que é exigido por essas 
atividades uma certa densidade de profissionais qualificados. Nesse 
sentido, cabe destacar, ao lado das vias de circulação material e das redes, 
os centros formadores de pessoal altamente qualificado, tais como as 
universidades, centros de pesquisa e pólos tecnológicos. (LENCIONI, 2007 
p.8) 

 

 Medeiros, Mattedi e Marchi (1990), já apontavam os requisitos que devem anteceder 

o surgimento de NITs e pólos tecnológicos: pesquisas aptas a transformarem-se em 

inovações; instituições e pessoas que viabilizem essa transformação; empreendedores e 

lideranças locais; linhas de financiamento apropriadas; interesse comercial e mercado; áreas 

de especialização; comunidade científico-tecnológica e empresarial voltada à inovação; 

governo atuando no planejamento e co-financiamento. Quando tais condições não estão 

presentes:  

 

Surgem problemas quando um Núcleo ou um Pólo é implantado em 
instituições ou cidades que não possuem as pré-condições ou requisitos (...) 
os quais deveriam respaldar as duas estruturas organizacionais (...). Quando 
se constata essa artificialidade na implantação das iniciativas, estas tornam-
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se inócuas e dispensáveis. Acabam por transformar-se em estruturas 
burocratizadas, às vezes concebidas apenas para beneficiar algumas 
pessoas diretamente envolvidas, não atendendo aos objetivos que devem 
nortear sua implantação. (MEDEIROS, MATTEDI e MARCHI, 1990 p. 5) 

 

Atendo-se, portanto, às condições gerais de produção necessárias à implantação de 

parques tecnológicos no Brasil, a concentração espacial verificada nas regiões Sul e Sudeste 

possui explicação no processo de formação da Região Concentrada41, caracterizada, dentre 

outros aspectos, pela densidade técnica e informacional presentes nos estados destas duas 

regiões. Esta região, mais dotada de recursos, oferece mais possibilidades ao 

desenvolvimento do processo inovador, por exemplo, “quanto à pesquisa científica, dado 

basilar do período, embora se alastre pelo país, verifica-se uma presença maciça das maiores 

universidades e institutos de investigação na Região Concentrada”. (SANTOS & SILVEIRA, 

2001 p. 100) 

Conforme discorre Vale (2012), apesar de a distribuição da atividade econômica 

mundial estar mais dispersa espacialmente, como conseqüência da globalização da 

economia, as atividades de maior valor agregado e com maior conteúdo tecnológico 

encontram-se concentradas no espaço geográfico. Nossa análise da distribuição dos parques 

tecnológicos brasileiros e dos incentivos financeiros às iniciativas de parques evidencia esta 

concentração.  

Os dados da quantidade de universidades públicas e privadas e também dos 

dispêndios de P&D por estado federativo brasileiro, conforme observado na tabela a seguir, 

ilustram a concentração espacial destes dois aspectos que estão ligados ao desenvolvimento 

de parques tecnológicos. 

  

                                                           
41

 Denominação introduzida pelas pesquisas de Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro em O conceito de 
Região Concentrada, 1979. (SANTOS & SILVEIRA, 2001) 
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Tabela 12 - Número de universidades públicas e privadas e dispêndios em P&D por estado da federação. Brasil: 2012 
 

Região Estado da 
Federação 

Universidade 
Pública 

Universidade 
Privada 

Total 
Universidades por região 

Dispêndios em P&D 
(em milhões de reais) 

Total de dispêndio em P&D por 
Região (em milhões de reais) 

 
Sul 

PR 9 5  
46 

539,0  
835,6 RS 7 12 89,2 

SC 11 2 207,4 

 
Sudeste 

ES 1 1  
80 

23,4  
8.150,5 MG 13 9 296,4 

RJ 6 12 696,9 

SP 8 30 7.133,8 

 
Centro-
Oeste 

DF 1 1  
14 

29,8  
150,7 GO 3 1 59,4 

MS 3 2 39,7 

MT 2 1 21,8 

 
 
 

Nordeste 

AL 3 -  
 
 
 

37 

16,8  
 
 

507,7 

BA 6 2 192,1 

CE 5 1 100,8 

MA 3 1 25,5 

PB 3 - 57,8 

PE 4 1 72,4 

PI 2 - 2,7 

RN 3 1 32,3 

SE 1 1 7,3 

 
 

Norte 

AC 1 -  
 
 

16 

1,8  
 
 

137,6 

AM 2 1 61,9 

AP 2 - 1,4 

PA 4 1 67,9 

RO 1 - 0,4 

RR 2 - 1,6 

TO 2 - 2,6 

Fonte: INEP (2012); www.mct.gov.br/riecti_indicadores_estaduais/2012/auto/DISP_TOT.html (2014). Elaboração da autora.
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 Nota-se que a presença de universidades públicas e privadas é mais densa na região 

Sudeste, sendo São Paulo o estado que possui a maior quantidade de estabelecimentos. A 

região Sul figura como a segunda região com maior quantidade de universidades, seguida da 

região Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A concentração de iniciativas de parques 

tecnológicos, conforme observado nas figuras 9 e 10 (pág. 177 e 178), também segue esta 

mesma tendência: uma grande concentração nas regiões Sul e Sudeste, com destaque para 

o estado de São Paulo, ente com o maior número de iniciativas. 

 Ressaltamos, corroborando com Vale (2012), que para as empresas sustentarem sua 

dinâmica de inovação, a produção e transferência de conhecimento são elementos 

fundamentais. Neste aspecto, as universidades desempenham importante papel na geração 

de conhecimento, especialmente nos setores baseados em pesquisa científica.   

 Os dados dos dispêndios em P&D esboçam a importância atribuída a estas atividades. 

Apesar de cada estado possuir capacidade financeira diferenciada, refletindo no montante a 

ser gasto em P&D, evidencia-se nestes dados, além da discrepância do estado de São Paulo, 

a densidade presente na Região Concentrada, uma vez mais oferecendo possibilidades de 

incentivo ao processo inovador. 

 Estes dois dados – universidades e dispêndios em P&D – evidenciam a presença de 

condições gerais de produção necessárias à constituição dos parques – universidades - e 

indicam a possibilidade de estabelecimento de outras formas de consumo produtivo ligado a 

atividades inovadoras – dispêndios em P&D - de forma mais efetiva na Região Concentrada, 

denotando que nas demais regiões tais condições, quando presentes, aparecem de forma 

mais pontual.  

 O estado de São Paulo é emblemático no que tange à concentração das condições 

gerais de produção necessárias à constituição dos parques e é também o ente federativo 

com o maior número de iniciativas de parques tecnológicos do Brasil. O grande número de 

parques tecnológicos é também resultado da política empreendida pelo SPTec, responsável 

por investimentos vultosos para sua implantação e expansão. A análise da formação desses 

fatores que impulsionam a criação de parques tecnológicos no estado de São Paulo, bem 

como das possibilidades de inovação geradas por essas estruturas, é de grande importância 

uma vez que seu pioneirismo é considerado um modelo para todo o território brasileiro. 
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 O processo de industrialização do estado de São Paulo teve papel fundamental na 

formação das condições gerais de produção necessárias aos parques tecnológicos. Para 

compreendermos como este estado se torna o ente federativo com o maior número de 

iniciativas de parques no Brasil, além de analisarmos as ações políticas atuais de fomento 

aos parques, é também necessário retomarmos ao início do processo de sua 

industrialização.  

 A concentração espacial das indústrias no estado de São Paulo vincula-se aos 

primórdios da industrialização brasileira concebida, neste estado, a partir da economia 

cafeeira. O período anterior ao ciclo do café foi marcado pela presença de indústrias 

dispersas espacialmente, sem conformar uma produção capitalista no território. É a partir do 

desenvolvimento da cultura cafeeira que são criadas condições necessárias ao 

desenvolvimento industrial no país, sendo São Paulo o estado em que foram engendrados os 

requisitos para o surgimento da grande indústria. 

 Cano e Guimarães Neto (1986) elucidam que: 

 

(..) era em São Paulo que se criavam condições para uma acumulação 
capitalista diversificada: não se acumulava apenas em café, mas também 
em estradas de ferro, bancos, indústria, comércio, eletricidade e outros. 
Assim, desdobrava-se o capital cafeeiro em múltiplas faces. (CANO e 
GUIMARÃES NETO, 1986 p. 175) 

 

 Estas transformações proporcionadas pela economia cafeeira, tanto econômica 

quanto espacialmente, conduziram à industrialização e à intensa concentração industrial 

principalmente na cidade de São Paulo e seu entorno ao longo do século XX. Nos anos 1970, 

o percentual do valor de transformação industrial (VTI) da indústria de transformação atinge 

o mais alto índice de concentração no estado de São Paulo. Na tabela 13 (pág. 199) é 

possível verificar os dados de como o VTI se distribuía espacialmente nesta década: em 1970 

a indústria paulista somava 58,1% do VTI brasileiro, sendo que a área metropolitana 

representava 43,4%. Campolina Diniz (2000) acrescenta que nesta mesma década este 

estado concentrava 40% da renda nacional e 20% da população. 

4.1.1- Estado de São Paulo: território de adensamento de parques 
tecnológicos
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 Negri (1996) discorre: 

A produção industrial e de serviços concentrou-se na Região Sudeste, em 
especial em São Paulo e na sua região metropolitana, onde as unidades 
produtoras adotavam, sempre que possível, tamanho e dimensões 
produtivas para operar em escala nacional. Aliado a isso tivemos, também, 
uma constante melhora no sistema de transportes, principalmente o 
rodoviário, a partir do Plano de Metas. Nas áreas mais atrasadas, 
realizaram-se investimentos em unidades de produção e distribuição com 
menores escalas, na proporção de seus mercado consumidores. (NEGRI, 
1996 p. 139) 

 

 O crescimento industrial paulista e sua concentração espacial refletem décadas de 

desenvolvimento das relações capitalistas de produção iniciadas com a expansão da 

atividade cafeeira. O auge desta concentração é seguido por um período em que os demais 

estados brasileiros (excetuando Rio de Janeiro e Pernambuco) apresentam taxas de 

crescimento superiores às de São Paulo (CAMPOLINA DINIZ, 2000). Como resultado deste 

processo, começa a ser desenhado um novo período para a industrialização brasileira 

marcado pela dispersão industrial e consequente diminuição da concentração industrial no 

estado de São Paulo, mais especificamente na metrópole.  

 Campolina Diniz (2000 p. 33) pondera que a retomada do crescimento industrial na 

metade dos anos 1960 conduziu a um “processo de reversão da polarização industrial da 

área metropolitana de São Paulo e, consequentemente, de perda de sua participação 

relativa na produção industrial do país”.  Apesar da reversão da polarização na metrópole de 

São Paulo não ter se concretizado, tendo em vista que “a decisão e controle do processo de 

valorização do capital não só continuam concentrados social e espacialmente, como são 

reiteradamente reforçados” (LENCIONI, 1994 p. 57), a diminuição da produção industrial é 

comprovada por diversos indicadores, como por exemplo, pela diminuição do percentual do 

VTI, conforme mostra os dados da tabela 13.  
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Tabela 13 - Distribuição percentual do VTI da indústria de transformação no estado de São 
Paulo entre 1970 e 1990 
 

 1970 1975 1980 1985 1990 

Estado de São Paulo 58,1 55,9 54,4 51,9 49,2 

 Área metropolitana 43,4 38,8 34,2 29,4 26,2 

 Interior 14,7 17,1 20,2 22,5 23,0 

Fonte: Negri (1996) 

 

 Selingard-Sampaio (2009 p. 228) evidencia o início do processo de desconcentração 

industrial da metrópole de São Paulo entre as décadas de 1960 e 1970, quando os dados de 

pessoal ocupado (PO) e valor da produção industrial (VPI) em relação ao restante do estado, 

decaíram de 55,79% e 51,47%, respectivamente, em 1960, para 49,67% e 43,66%, em 1970. 

A autora também apresenta os dados dos Censos do IGBE relativos ao número de 

estabelecimentos (NE), pessoal ocupado (PO) e valor da transformação industrial (VTI) no 

município de São Paulo entre 1970 e 1980 e evidencia que “suas parcelas dos totais 

industriais nacionais decaem de 12,46% (relativos ao NE), 23,83% (PO) e 28,00% (VTI), em 

1970, para, respectivamente, 11,43%, 14,62% e 18,21%, em 1980”. 

Analisando o valor da produção da indústria de transformação no estado de São 

Paulo entre os anos 1940 e 1980, Lencioni (1991) apresenta a progressiva diminuição da 

região metropolitana de São Paulo e da capital em relação à participação do interior 

paulista. É possível verificar, conforme consta na tabela a seguir, que há um crescimento 

econômico no interior cuja marca é o avanço da estrutura industrial. 

 

Tabela 14 - Valor da Produção Industrial no estado de São Paulo entre 1940 e 1980 (%) 
 

 1940 1956 1960 1970 1980 

Região Metropolitana 64,5 66,6 71,1 70,7 58,6 

Capital 53,9 54,2 51,7 43,7 30,1 

 Interior 35,5 33,6 28,9 29,3 41,3 

Fonte: FIBGE-Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (LENCIONI, 1991) 
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 Conforme já mencionado, estes dados da desconcentração industrial não conduziram 

à reversão da polarização (LENCIONI, 1994). Há uma diminuição no ritmo de crescimento da 

região metropolitana de São Paulo em relação a algumas áreas do interior do estado. Para 

Sposito (2007), a metrópole paulista: 

 

(...) foi se especializando em atividades do setor terciário e nos serviços de 
alta tecnologia, como é comum às grandes metrópoles contemporâneas no 
mundo atual. Assim, não é correta a idéia de que estaria havendo um 
processo de desindustrialização da Grande São Paulo, pois a indústria 
metropolitana especializou-se nas atividades mais complexas e 
competitivas que exigem o emprego mais apurado de novas tecnologias, 
superando a diminuição da capacidade industrial desconcentrada (SPOSITO, 
2007 p. 11) 

 

 Buscando explicar as políticas que levaram à desconcentração industrial, Negri (1996) 

traz à discussão os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs). Como explica o autor, o I 

PND incentivou o desenvolvimento a partir de incentivos fiscais, principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste, manifestando as políticas de desconcentração de forma implícita. 

Entretanto, o II PND aborda explicitamente o desenvolvimento industrial em outras regiões, 

estabelecendo a continuidade de alguns programas e criando outros programas fora de São 

Paulo, o centro mais desenvolvido.  

 Conforme pondera Piquet (2007 p. 68), para atingir as metas setoriais programadas 

no II PND, o discurso político da necessidade de “integração nacional” e “desconcentração 

industrial” foi utilizado para endossar a nova lógica de localização espacial. Tal fato se 

concretiza e em 1974 o Conselho de Desenvolvimento Industrial “passa a incluir entre seus 

critérios seletivos a questão da localização, e o BNDE estabelece taxas de juros diferenciadas 

(...) a fim de estimular a aplicação de parcelas mais significativas de recursos nas regiões 

menos desenvolvidas”. 

 Cabe observar que o aumento industrial verificado nas demais regiões do Brasil a 

partir dos anos 1970 ocorre devido às políticas de incentivo praticadas pelo governo federal 

e ao então momento econômico, que favorecia seu crescimento. Selingard-Sampaio (2009) 

assevera que não houve perdas absolutas das fábricas localizadas em São Paulo, mas sim a 

intensificação e extensão das demais aglomerações territoriais da indústria (ATIs) 

preexistentes neste estado. 
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 O crescimento industrial do interior do estado de São Paulo, e a consequente 

desconcentração da metrópole se deu a partir de políticas projetadas em escala nacional, 

estadual e também municipal. Tais políticas expandiram as condições gerais de produção 

necessárias à constituição dos parques tecnológicos para outras regiões do estado além da 

capital.  

A nível federal, a criação do Proálcool e a instalação das refinarias de petróleo – em 

Paulínia e São José dos Campos – impulsionaram, respectivamente, a indústria de bens de 

capital e a estruturação de complexos territoriais petroquímicos. Negri (1992) ainda 

acrescenta que o governo federal investiu: 

 

(...) em institutos de pesquisas e centros tecnológicos nas áreas de 
informática, microeletrônica e telecomunicações na região de Campinas, 
próximos à Unicamp, que estimularam a instalação de unidades industriais 
nessas áreas e a implantação, no Vale do Paraíba, do complexo 
aeronáutico para fins civis e militares e de indústrias de material bélico que 
foram estimuladas e/ou apoiadas também pelo governo federal. (NEGRI, 
1996 p. 38) 

 

 No que tange à ação do governo estadual para a desconcentração da metrópole de 

São Paulo, o incentivo à dispersão industrial foi enfatizado por sucessivos governos, como 

pode ser observado no quadro 8. Formulou-se assim, uma clara política para a melhoria das 

infraestruturas do estado, principalmente das rodovias de ligação interior-metrópole, 

incentivando o deslocamento industrial para as regiões que mais recebiam tais 

investimentos. 

O conjunto das políticas estabelecidas, com investimentos em indústrias, centros de 

pesquisa e em infraestrutura, delineou as regiões do interior do estado em que sua presença 

formaria as condições gerais de produção necessárias à futura instalação dos parques 

tecnológicos.   

 

Quadro 8 - Políticas estaduais de incentivo ao adensamento industrial no interior do 
estado de São Paulo entre os anos 1970 e 1980  
 

GOVERNO AÇÃO OBJETIVO RESULTADO 

Governo Abreu 
Sodré (1967-
1971) 

Criação do Grupo de 
Análise Territorial 
(GAT) 

Propor medidas para 
descongestionar a 
área metropolitana a 
partir de políticas de 

Indicação para: criação de 
distritos industriais; possibilidade 
de incentivos fiscais nos ‘eixos’ 
de industrialização; política 
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descentralização* 
industrial 

agrícola complementar; e 
industrialização do setor primário 

Governo Laudo 
Natel (1971-1975) 

Política de 
Interiorização do 
Desenvolvimento 

Conhecer os 
principais eixos de 
penetração industrial 

Criação de Escritórios Regionais 
de Planejamento (Erplan’s); 
criação do órgão ‘Balcão de 
Projetos’ para promover a 
industrialização do interior; 
criação da CETESB que se tornou 
instrumento de controle de 
novas instalações industriais; 
criação do Plano Rodoviário de 
Interiorização do 
Desenvolvimento (Proinde) para 
implantar e ampliar a rede de 
estradas, notadamente para o 
interior 

Governo Paulo 
Egydio Martins 
(1975-1978) 

Política de 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

Ordenar a expansão 
metropolitana; 
organizar as formas 
de organização das 
redes urbanas; criar 
alternativas para a 
localização industrial 
no interior 

Criação do Programa Cidades 
Médias, visando melhorar o 
saneamento básico, 
abastecimento de água e 
transportes urbanos; Programa 
Macroeixo Rio-São Paulo; 
Programas de Cidades Pequenas; 
Política de Desconcentração e 
Descentralização Industrial; 
Programa de Estâncias 
Hidrominerais, Climáticas e de 
Interesse Turístico; Programa do 
Pontal do Paranapanema 

Governo Franco 
Montoro (1983-
1986) 

Investimentos no 
sistema viário estadual 

Encurtar a distância 
interior-metrópole; 
dar continuidade aos 
investimentos 
industriais e 
agroindustriais no 
interior 

Duplicação de rodovias; 
realização de mais de 4 mil km de 
estradas vicinais; obras na rede 
ferroviária, como a modernização 
da ferrovia Campinas-Santos; 
construção de eclusas no rio 
Tietê 

Governo Quércia 
(1987-1991) 

Criação dos 
documentos: ‘A 
Interiorização da 
Indústria no Estado de 
São Paulo’; ‘Política de 
Industrialização do 
Estado de São Paulo – 
Financiamento ao setor 
privado ’; ‘Política de 
Industrialização do 
Estado de São Paulo – 
Coordenação 
Financeira’ 

Apontar áreas 
preferenciais e 
prioritárias para 
novas indústrias, 
principalmente 
próximo à metrópole 
e às principais 
rodovias: Dutra, 
Anhanguera, 
Bandeirantes, Castelo 
Branco, etc. 

Expansão e modernização do 
sistema de transportes do 
interior: conclusão da hidrovia 
Tietê-Paraná; mais de 5 mil km 
de estradas vicinais; duplicação e 
extensão da Castelo Branco, 
Anhanguera, Washington Luiz, 
Dom Pedro I e outras 

Fonte: Negri (1996); Selingard-Sampaio (2009). Elaboração da autora. 
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 Os municípios do interior paulista, por sua vez, também contribuíram para maior 

interiorização da indústria ao por em prática “políticas de atração industrial” que se 

baseavam especialmente na isenção de impostos e taxas municipais, doação de terrenos, 

criação de distritos industriais e ressarcimento dos gastos com infraestrutura (LENCIONI, 

1994; NEGRI, 1996).  

 Todos estes aspectos convergiram para o adensamento das indústrias no interior do 

estado de São Paulo gerando: a instalação de novas fábricas – de capital internacional e de 

capital nacional (paulista e de outros estados) no interior; a transferência de fábricas da 

metrópole para o interior, juntamente com a sede da empresa; a transferência de fábricas 

da metrópole para o interior, mantendo a sede na metrópole. (SELINGARD-SAMPAIO, 2009) 

 Segundo Negri (1992 p. 45), o desenvolvimento industrial foi mais intenso em certas 

regiões administrativas do interior paulista: Campinas se destacou nos anos 1970, com 

expressivo crescimento de sua indústria de transformação e, na década de 1980, se 

consolida como “o maior parque industrial do interior paulista”. As regiões do Vale do 

Paraíba, Ribeirão Preto e Sorocaba também ampliaram suas participações na produção 

industrial, conformando, juntamente com a região de Campinas, as regiões de maior 

destaque do interior.  

 Dados do emprego na indústria, entre 1970 e 1988, comprovam o aumento 

percentual no interior e revelam regiões específicas em que tal aumento ocorre. As regiões 

administrativas do Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto e Bauru foram as 

que tiveram maior aumento no percentual do emprego na indústria passando de 24,8% em 

1970 para 32,9% em 1988, enquanto a região metropolitana registrou 70,0% em 1970 e 

61,6% em 1988 (LENCIONI, 1994). 

 Nota-se que os investimentos estaduais em infraestruturas, especificamente nas 

rodovias, facilitaram a dispersão industrial da metrópole para o interior – com destaque para 

as regiões administrativas de Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e Vale do Paraíba, servidas 

pelas rodovias Dutra, Anhanguera e Castelo Branco. Estas regiões, conjuntamente com a 

região administrativa Central, são as regiões que possuem parques tecnológicos atualmente 

em operação - Parque Tecnológico São José dos Campos, Parque Tecnológico de Sorocaba, 

Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, Parque Tecnológico de Piracicaba, São Carlos Science 

Park, Parque Tecnológico CPqD (em Campinas), Parque Tecnológico UNIVAP (em São José 

dos Campos) e Techno Park Campinas – e também são regiões reconhecidas pela presença 
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de importantes universidades e institutos de pesquisa, aspecto indispensável à formação dos 

parques tecnológicos. 

Tratando especificamente de São Carlos e São José dos Campos, municípios em que 

se localizam os parques tecnológicos analisados por esta pesquisa, verifica-se que o processo 

de desconcentração industrial do estado de São Paulo, aliado a investimentos em 

universidades e institutos de pesquisa, compõem a base para a conformação das condições 

gerais de produção necessárias aos parques tecnológicos. 

Em São Carlos, o processo de industrialização é intensificado a partir da década 

de1950, quando se verifica um maior desenvolvimento das indústrias de material elétrico e 

de comunicações. Devido à grande influência exercida por empresários do município, a 

cidade recebe investimentos do governo estadual e federal atraindo importantes indústrias 

e recebe um campus da USP (Universidade de São Paulo), em 1948 e a UFSCar (Universidade 

Federal de São Carlos), em 1967. 

Já em meados dos anos 1960, São Carlos passa a conceder favores e criar vantagens 

comparativas para atrair novas indústrias, o que gera um grande desenvolvimento industrial 

entre 1970-1975. Nesses anos, a produção industrial de São Carlos cresceu 253,5%, sendo 

que a média nacional foi de 110,5%. (DEVESCOVI, 1987 apud DOZENA, 2001) 

Nos anos 1980 o município já se beneficia amplamente do processo de dispersão 

industrial paulista devido: “a estrutura anterior construída a partir de capitais e de iniciativas 

locais, assim como da existência de infra-estrutura econômica e de ensino e pesquisa” 

(FERNANDES e CORTÊS, 2000 p. 179). A presença das universidades e desta base industrial 

estabelecida impulsiona a criação da Fundação ParqTec, entidade gestora do São Carlos 

Science Park criada com o Programa de Implantação de Parques Tecnológicos, em 1984. 

As duas grandes universidades presentes em São Carlos – USP e UFSCar – dão 

destaque ao município quanto à qualificação de mão de obra e à realização de pesquisas 

científicas. Em 2010, de acordo com um levantamento feito pelo Departamento de 

Estatística da UFSCar, o município contava o maior número per capita de doutores do país: a 

proporção foi de um titulado com doutorado para cada 180 habitantes, diante de uma 

média nacional de um para cada 5.423 habitantes. (SÃO CARLOS, 2011) Este aspecto tem 

proporcionado ao município a presença significativa de empresas de base tecnológica e 

também a atração de empresas que necessitam de mão de obra qualificada para 

desenvolver suas atividades, como ocorre com as empresas do São Carlos Science Park. 
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 A criação do Parque Tecnológico São José dos Campos reflete a história do próprio 

município, marcado por grandes investimentos do governo federal. A presença de 

importantes institutos de pesquisa do setor aeronáutico desde meados do século XX gera 

desdobramentos no processo de industrialização de São José dos Campos. Este processo, 

iniciado com a criação do CTA (Centro Tecnológico da Aeronáutica), em 1949, e do ITA 

(Instituto Tecnológico da Aeronáutica), em 1950, além de proporcionar destaque nacional à 

cidade dá início à formação das condições gerais de produção necessárias à constituição de 

parques tecnológicos. 

 A presença do CTA impulsiona a criação de outros diversos institutos de pesquisa, 

ligados a ele, como: a Comissão Coordenada do Programa Aeronave de Combate (COPAC); o 

Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE); o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial 

(IFI); o Instituto de Estudos Avançados (IEAv); o Grupamento de Infraestrutura e Apoio de 

São José dos Campos (GIA-SJ); o Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV); o Centro de 

Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica de São José dos Campos (CPORAER-SJ); a 

Prefeitura de Aeronáutica de São José dos Campos (PASJ); o Centro de Lançamento de 

Alcântara (CLA); e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI).  

 A escolha de São José dos Campos para a instalação desses centros se deu pela sua 

situação geográfica. O município encontra-se próximo à capital do estado (são 86 km de 

distância) e conta com a rodovia Presidente Eurico Gaspar Dutra para fazer a ligação entre 

São José dos Campos e São Paulo. A facilidade de comunicação e obtenção de energia, bem 

como a proximidade ao Porto de São Sebastião, ponto de desembarque de máquinas e 

equipamentos para a montagem dos laboratórios do CTA, também influenciaram na escolha 

deste município para abrigar importantes institutos de pesquisa do setor aeronáutico42. 

 Os investimentos das décadas seguintes no município - a implantação do INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) em 1961, da Embraer (Empresa Brasileira de 

Aeronáutica), em 1969, e da REVAP (Refinaria Henrique Lage), em 1980 – garantiram 

condições favoráveis ao processo de industrialização. Nos anos 1970, momento de 

desconcentração industrial da metrópole paulista, São José dos Campos recebe muitas 

indústrias modernas, dentre elas, General Motors, Detroit Diesel, National, Kodak, Philips e 

                                                           
42

 Fonte: www.cta.br (2011)  
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Monsanto. Nos anos 1980 sua produção industrial permanece em crescimento 

“principalmente em função da expansão de unidades industriais existentes e, em menor 

intensidade, pela atração de novas”. (NEGRI, 1992 p.63) 

 Forjaz (2013 p. 5) ressalta que Embraer e várias outras empresas tiveram origem no 

CTA, como: Avibrás, principal empresa brasileira do setor de defesa; Tecnasa, empresa de 

equipamentos de comunicação e navegação; Mectron, de produção de mísseis; e ESCA, 

integradora de sistemas. No entanto, “algumas destas empresas sucumbiram com o tempo 

em decorrência da inexistência de uma política industrial robusta para o setor de defesa”. 

O autor também discorre que a presença do CTA e do ITA, em São José dos Campos, 

influenciou não só a instalação de grandes empresas, mas também um número bastante 

expressivo de empresas de engenharia e consultoria, indicando resultados significativos 

obtidos com a criação dos institutos de pesquisa no município. 

 Selingard-Sampaio (2009) aponta que estavam em formação “complexos territoriais 

industriais” em São José dos Campos e entorno, caracterizados por serem: de alta 

tecnologia, devido à presença do CTA; de material militar-bélico, a partir da instalação da 

Avibrás e Engesa; e automotivo, com a presença da General Motors e Detroit Diesel em São 

José do Campos e da Volkswagen, em Taubaté. 

A presença dos institutos de pesquisa e também de importantes empresas, tal qual a 

Embraer, possibilitou a realização das primeiras parcerias responsáveis pela consolidação do 

projeto do Parque Tecnológico São José dos Campos. Atualmente, verificam-se muitos 

vínculos estabelecidos entre empresas e universidades/institutos de pesquisa no âmbito do 

parque tecnológico, principalmente na composição dos CDTs. Este fato, além do esforço 

desempenhado pela gestão do parque, deve-se notadamente à presença das condições 

gerais de produção necessárias aos parques no município de São José dos Campos. 

Visto que o estado de São Paulo concentra as iniciativas de parques tecnológicos no 

Brasil e compreendendo que os municípios paulistas onde se localizam os parques em 

operação possuem as condições gerais de produção necessárias à formação de parques 

tecnológicos, pressupomos que este estado consiste no melhor exemplo a ser analisado para 

verificar a existência de meios inovadores a partir destas estruturas. Assim, partindo dos 

parques tecnológicos São Carlos Science Park e Parque Tecnológico São José dos Campos, 

refletiremos sobre as ações desses parques na indução da inovação a partir dos elementos 

dos meios inovadores.  
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 Partindo do conceito de meio inovador, apresentado no primeiro capítulo da tese, 

reconhecemos a existência de características que podem induzir a um contínuo processo de 

geração de inovações, objetivo perseguido pelos parques tecnológicos. Maillat (2002) 

elucida que o comportamento específico de um meio inovador, composto por recursos 

materiais, recursos imateriais e agentes, bem como a lógica organizacional, marcada pela 

conformação de redes de cooperação, e ainda a dinâmica de aprendizagem do meio, sendo 

capaz acompanhar mudanças e permanecer inovador, são as principais características dos 

meios inovadores.  

 Para a análise da constituição de meios inovadores nos parques tecnológicos 

brasileiros partimos de duas dessas características, sua composição - que denominamos 

estrutura interna - e sua lógica organizacional. A recente trajetória dos parques pesquisados 

não permite uma análise coerente a respeito da dinâmica de aprendizagem do meio. Apesar 

de os parques tecnológicos São José dos Campos e São Carlos Science Park serem 

considerados pioneiros no estado de São Paulo, suas ações ainda estão voltadas para 

expansão ou consolidação de suas estruturas, tornando difícil compreender sua capacidade 

de modificar seu comportamento perante transformações tecnológicas ou de mercado, e 

continuarem inovadores. 

 Analisando primeiramente a estrutura interna apresentada pelos parques 

tecnológicos, verificamos que mesmo possuindo elementos específicos que identificam os 

parques, cada projeto possui características próprias, como o que ocorre com o Parque 

Tecnológico São José dos Campos e o São Carlos Science Park, que possuem composições 

distintas. 

Em São Carlos, o parque tecnológico foi construído para abrigar e expandir as ações 

do ParqTec, incluindo a incubadora de empresa, mas neste momento este objetivo ainda 

não foi realizado. As duas empresas presentes no parque ocupam todo seu espaço físico 

construído e o projeto de expansão da Amdocs parece comprometer instalações futuras que 

poderiam servir de base às ações do ParqTec, para poder atender sua demanda por uma 

área maior. Assim, parte da composição pertinente a um parque, como a presença das 

4.2 - POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO DE MEIOS INOVADORES A 
PARTIR DOS PARQUES TECNOLÓGICOS PAULISTAS
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instalações administrativas da entidade gestora, a incubadora de empresas e laboratórios, 

não estão efetivamente no parque tecnológico. 

Ademais, as duas empresas instaladas no São Carlos Science Park não estabelecem 

interação com a gestão do parque ou demais instituições vinculadas ao ParqTec para 

promover seu processo inovador. Ou seja, cada empresa trabalha com suas próprias 

estruturas para o desenvolvimento de suas atividades. A partir do questionário expandido 

aplicado nestas duas empresas apresentamos nas figuras a seguir as informações obtidas.   
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Figura 11 - Características dos vínculos estabelecidos e das inovações desenvolvidas na empresa Leica Geosystems 
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Figura 12 - Características dos vínculos estabelecidos e das inovações desenvolvidas na empresa Amdocs 
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Leica Geosystems e Amdocs possuem uma relação com o São Carlos Science Park 

similar ao que encontrariam em um condomínio industrial ou empresarial. Apesar de a Leica 

Geosystems utilizar a área do parque para a realização de testes em seus equipamentos, 

nenhuma das duas empresas considera o parque tecnológico um fator diferencial ou 

facilitador de suas atividades, sejam elas inovadoras ou não. Para ambas, estar no parque ou 

fora dele não influenciaria no desenvolvimento das atividades desta unidade da empresa. A 

escolha da instalação da empresa vincula-se ao município e suas universidades 

conceituadas. 

 A lógica organizacional da qual se refere o conceito de meio inovador também não se 

aplica às ações dessas duas empresas para com o São Carlos Science Park e vice-versa. Não 

há uma rede de cooperações. As duas empresas não possuem vínculos entre si e a relação 

estabelecida com universidades, quando existente, refere-se à aquisição de mão de obra e 

utilização de laboratórios para teste, sem o estabelecimento de parcerias voltadas à 

inovação. 

 Constatando essas características no São Carlos Science Park, não podemos 

considerar sua estrutura atual como sendo condizente a um parque tecnológico. Também 

não podemos compreendê-lo como um meio inovador, pois não há indução e geração do 

processo a partir de seus elementos constituintes. Tal constatação não visa diminuir a 

importante presença do ParqTec, cujas ações remontam à própria história das iniciais 

tentativas de constituição de parques tecnológicos no Brasil e que tece relações entre 

empresas e universidades desde meados dos anos 1980 no município de São Carlos. 

 Contudo, esta ambígua situação - presença de um parque tecnológico sem sua 

operacionalização como tal – tem canalizado recursos das esferas estadual e federal, através 

das chamadas públicas e do SPTec, para uma finalidade que não consiste na promoção da 

inovação, objetivo primordial dos programas públicos voltados aos parques tecnológicos. 

Torna-se imperativo redirecionar as ações do São Carlos Science Park para que se torne 

condizente aos objetivos almejados por um parque tecnológico e com políticas as quais ele 

tem se beneficiado. 

 Já as ações empreendidas no Parque Tecnológico São José dos Campos 

compreendem formas de expansão de sua estrutura, e assim nos fornece mais 

possibilidades referentes à análise de um possível meio inovador. Neste parque tecnológico, 

o CITS constitui o único Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT) a possuir maior 
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proximidade com as ações desenvolvidas pela entidade gestora do parque. Os demais CDTs, 

como já discorremos, são geridos por grandes empresas, e estas não precisam do auxílio que 

o parque tecnológico pode oferecer no fomento da inovação. Estas empresas âncoras 

também não possuem parcerias entre elas e nem com as empresas do centro empresarial, 

mesmo com algumas das pequenas e médias empresas podendo participar de alguma forma 

do processo produtivo por estarem dentro do mesmo ramo de atividade. 

 A característica de certa auto-suficiência das grandes empresas e as dificuldades em 

se estabelecer com elas novas parcerias não é verificada no CITS. Por não se tratar de uma 

empresa, e sim de uma associação continuamente aberta à inclusão de novos associados, 

este CDT é mais permeável ao estabelecimento de cooperações.   

Seu intuito norteador, o de desenvolver novas tecnologias na área da saúde, é 

realizado a partir de projetos de pesquisa submetidos aos órgãos de fomento para provê-los 

de recursos. Desde sua inauguração, em 2009, até julho de 2014, a gestão geral do CITS 

contabiliza 15 projetos que foram submetidos pela Cité e aprovados por órgãos de fomento. 

Destes projetos desenvolvidos, duas patentes foram registradas.  

Também através dos órgãos de fomento o CDT tem se equipado com laboratórios 

para o desenvolvimento de suas atividades, e o fato do CITS ser movido pelos recursos 

obtidos em tais órgãos torna fundamental o auxílio prestado pelo parque tecnológico. Em 

projetos encaminhados pelo CDT o parque tecnológico aparece como gestor do projeto, 

cabendo a realização à Cité. Do ponto de vista institucional tais projetos adquirem também 

mais visibilidade se o Parque Tecnológico São José dos Campos estiver vinculado. E no que 

tange à demanda administrativa e jurídica envolvendo os projetos encaminhados pelo CDT, 

cabe ao parque tecnológico suprir tais exigências. Neste sentido, a gestão geral do CITS 

enfatiza a necessidade de o parque tecnológico aumentar a capacidade de geração de 

projetos, buscando compor uma equipe maior responsável por essas funções tidas como 

estratégicas.  

Ainda em relação às relações diretas entre CITS e parque, a Cité tem promovido 

alguns eventos científicos, como congressos e simpósios, no parque tecnológico. Nestes 

eventos, a Cité aparece entre os organizadores e o parque tecnológico participa do processo 

apoiando sua realização. Estas iniciativas fortalecem as ações desenvolvidas pelo CDT e 

também aproximam instituições e pesquisadores de fora do parque à estrutura e 

composição do parque e também das empresas, notadamente das pequenas e médias 
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empresas, localizadas no centro empresarial. Neste ínterim, abre-se a possibilidade de novos 

contatos e parcerias, auxiliando também a formação de uma rede de cooperação para as 

atividades de pesquisa desenvolvidas pelo CITS. 

As relações estabelecidas entre CITS e universidades são bem próximas. Sua própria 

formação, a partir de um grupo de pesquisadores da Unicastelo estabelece vínculo direto 

com esta universidade. O programa de programa de mestrado e doutorado em engenharia 

biomédica, e o mestrado profissional em engenharia, que operam no CDT, estão vinculados 

a esta universidade. Com esta relação tão próxima, o CDT acaba mantendo relações com 

todos os campus da Unicastelo – São Paulo, Fernandópolis e Descalvado – estabelecendo 

vínculos com indústrias destes municípios quando da existência de projetos vinculados. 

A gestão geral do CITS enfatiza que há a busca por parceiros que possam financiar os 

próprios mestrados e doutorados, que tenham aplicação direta e que possam gerar patentes 

e serem aplicados diretamente na indústria. Deste o início do programa de pós-graduação, 

aprovado pela CAPES no final de 2009 foi contabilizado uma patente registrada e uma 

empresa que surge a partir das pesquisas desenvolvidas no CDT. 

Além da Unicastelo, o CITS possui relações com: Unifesp, que está implantado um 

campus no parque tecnológico abrindo curso de biomédicas, dentro da linha que o CDT atua, 

e que há colaboração na área de pós-graduação; Unesp, através de projetos de pesquisa; e 

com a Fatec, na colaboração para a realização de eventos científicos. 

As relações entre CDT e as empresas instaladas no centro empresarial são ainda 

iniciais. A especificidade de atuação do CDT restringe o estabelecimento de parcerias com as 

empresas, no entanto, três projetos puderam ser formulados: uma empresa possui projeto 

submetido à Fapesp conjuntamente com o CITS; outra empresa auxiliou o CITS em um 

modelamento, num projeto de pós-graduação que deve ser encaminhado para a Fapesp; e 

há o registro de uma empresa que submeteu um projeto em parceria com o CDT ao BNDES, 

porém não foi aprovado.  

Estas relações estabelecidas pelo CITS podem ser visualizadas na figura 13. E para 

ampliar as parcerias entre o CITS e as empresas instaladas no parque tecnológico o objetivo 

da Cité é aumentar o número de associados e de laboratórios multiusuários. Estes 

laboratórios, assim como o LEL inaugurado no CDT da aeronáutica, poderiam prover serviços 

a mais empresas, uma vez que seu acesso, sob condições a serem estabelecidas, não seria 

restrito apenas ao CDT. Desta forma, os laboratórios estariam em consonância com a Lei da 
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Inovação que, conforme discorremos no capítulo 3, cria facilidades para que instituições de 

ciência compartilhem suas instalações.  
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As ações do CITS dentro do Parque Tecnológico São José dos Campos visam uma 

maior integração do CDT com os demais agentes do parque. Sua forma de gestão, sendo 

uma associação sem fins lucrativos ao invés de uma empresa, caracteriza uma maior 

permeabilidade para que novos agentes e o próprio parque possam se aproximar e 

estabelecer parcerias. Contudo, verifica-se que desta proposição pouco se tem como 

resultado de iniciativas cooperativas. Os laboratórios e os projetos desenvolvidos pelo CDT 

estão vinculados quase que totalmente aos pesquisadores do próprio CITS e ao programa de 

pós-graduação da Unicastelo, sem alongar-se de forma significativa às empresas do parque 

tecnológico. A própria relação estabelecida entre CITS e parque tecnológico está resumida a 

um papel auxiliar do parque, seja na promoção de eventos seja como parte integrante, 

porém não decisiva, na condução de projetos aprovados por órgãos de fomento. Ainda não 

foram estabelecidas ações conjuntas entre o parque, o CITS e as empresas residentes 

capazes de responder pelo fomento do processo inovador.  

Não podemos, entretanto, deixar de reconhecer que há uma condução propícia ao 

desenvolvimento de inovações pelo CITS. Há registros de patentes e até mesmo empresa 

gerada a partir das pesquisas desenvolvidas no CDT e, os projetos de serem constituídos 

laboratórios multiusuários podem abrir mais possibilidades de geração de redes de 

cooperação, algo ainda bastante inicial e restrito às universidades. 

Além dos CDTs, a presença de empresas inovadoras e de base tecnológica no Parque 

Tecnológico São José dos Campos é tida, pela entidade gestora, como um dos pilares da 

constituição e identidade do parque. Conforme exposto na caracterização geral das 

empresas presentes no centro empresarial I, todas as empresas se encaixam nos requisitos 

do parque: desenvolvem novos produtos, processos ou serviços, a partir das atividades 

realizadas dentro do parque. 

Cabe agora compreendermos se o parque tecnológico desempenha papel diferencial 

para as atividades dessas empresas fomentando, a partir de sua estrutura interna e lógica 

organizacional, a geração de mais inovações e de redes de cooperação para a inovação, ou 

seja, se o parque tecnológico atua como estrutura de apoio à inovação e como estrutura 

capaz de suscitar inovação, compondo assim um meio inovador. 

A compreensão dos motivos que levaram as empresas a se estabelecer no parque 

tecnológico revela suas expectativas em relação a que um parque tecnológico pode 

oferecer. O baixo custo do aluguel, comumente utilizado para atrair empresas, a presença de 
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outras empresas inovadoras, o ambiente de sinergia anunciado pelo parque e a localização 

geográfica dentro do município foram motivações aventadas por esta pesquisa e que 

poderiam explicar a escolha das empresas a se instalarem no parque. Somado a estas 

opções, as empresas indicaram outros motivos para a escolha de localização no parque: o 

status do parque tecnológico dando visibilidade à empresa; a localização no município de 

São José dos Campos (em relação a outras cidades brasileiras); e sua configuração como pólo 

tecnológico, propiciando desenvolvimento à empresa 

Como mostra o gráfico a seguir, das 19 empresas que responderam ao questionário 

nove delas indicaram o ambiente de sinergia de um parque tecnológico como sendo a maior 

motivação para sua instalação. Quatro empresas apontaram o status do parque, 

possibilitando maior visibilidade à empresa e obtenção de clientes, como sendo a mais 

relevante motivação. A presença de outras empresas e a localização do parque tecnológico 

no município de São José dos Campos, em relação a outros municípios do Brasil, foram 

fatores apontados por quatro empresas, duas para cada opção. A localização do parque 

dentro do município e o fato do parque ser também um pólo tecnológico, propiciando o 

desenvolvimento da empresa, foram opções que receberam uma indicação cada. 

 

Gráfico 12 - Motivos que levaram a empresa a se estabelecer no Parque Tecnológico São 
José dos Campos: 2014 
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o parque tecnológico, no momento de lançamento do primeiro edital de seleção de 

empresas, utilizou também este recurso para atrair empresas.  

A localização do parque dentro do município foi apontada por apenas uma empresa, 

que apresenta a singularidade de possuir nas proximidades do parque alguns de seus 

parceiros. Algumas empresas comentaram que a localização do parque dentro do município 

é um motivo desfavorável, pois ele se encontra distante do centro de São José dos Campos e 

também de serviços básicos, como farmácia e correios. 

 O aspecto mais mencionado para o estabelecimento das empresas no parque 

tecnológico foi o ambiente de sinergia. A maioria das empresas, portanto, entende que em 

um parque tecnológico há uma proposta diferencial e que pode influenciar positivamente no 

desenvolvimento da empresa. Há uma expectativa por parte das empresas de que estando 

no parque tecnológico, novas oportunidades – de parcerias empresariais, vínculos ou acesso 

a recursos - se tornem uma realidade mais tangível, justamente por contarem com a 

proximidade física de instituições e empresas, e também por contarem com a gestão do 

parque propiciando o ambiente de sinergia e o desenvolvimento empresarial. 

 De fato, a proximidade física de agentes ligados ao processo inovador, no Parque 

Tecnológico São José dos Campos, está posta: há presença de universidades, institutos de 

pesquisa em parceria com centros de P&D de empresas, empresas inovadoras de todos os 

portes, incubadora de empresas e serviços específicos. Contudo, para um parque 

tecnológico espera-se que as consequências benéficas dadas pela possibilidade da 

proximidade física no que tange ao processo de transferência de tecnologia e geração de 

inovações já estejam presentes e sejam expansíveis para as empresas que no parque 

venham a se estabelecer.  

 O segundo aspecto mais apontado pelas empresas se refere ao status que o parque 

tecnológico possui, proporcionando maior visibilidade à empresa e também a obtenção de 

clientes. Neste caso, a expectativa de retorno que o parque tecnológico pode proporcionar a 

empresa é mais preciso, pois as empresas estão contando com o que o parque já possui – 

centro empresarial, núcleo do parque, CDTs – para melhor divulgar sua imagem auxiliando 

em seu desenvolvimento. 

 O Parque Tecnológico São José dos Campos possui empresas instaladas desde 2010, 

o que nos permite esclarecer se a localização das empresas no parque tem influenciado em 

seu crescimento. A maioria das empresas, 14 delas, acredita que sua localização no interior 
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do parque beneficia seu crescimento. Quatro empresas afirmam que seu crescimento não se 

relaciona com sua localização no parque e uma empresa não sabia se havia relação ou não. 

No que se refere ao parque tecnológico ser considerado um fator diferencial/facilitador para 

o desenvolvimento de suas atividades inovadoras das empresas, elemento que refina nossa 

análise a respeito da possível existência de um meio inovador, novamente a maioria das 

empresas, 11 delas, responderam que o parque constitui um fator diferencial, e oito delas 

acreditam que não.  

 

Figura 14 - Relação Parque Tecnológico São José dos Campos e empresas residentes 

 

 

Apesar de a maioria das empresas acreditarem que o parque tecnológico constitui 

fator diferencial/facilitador das atividades inovadoras, oito delas - o dobro do número de 

empresas que não relacionam crescimento da empresa e influência do parque - não 

consideram o parque um fator diferencial para as atividades inovadoras. Portanto, a 

estrutura interna no parque – sua composição física e institucional - auxilia no crescimento 

geral da empresa, mas a relação do parque com as atividades inovadoras, apesar de ter sido 

citada positivamente pela maioria, não parece tão clara para boa parte das empresas.  

 

                                                                                     SIM - 14 empresas                   

A localização da empresa no 

Parque Tecnológico São José dos Campos         NÃO – 4 empresas   

influencia o crescimento da empresa? 

                                                                                     NÃO SABE – 1 empresa 

 

O Parque Tecnológico São José dos Campos  

é considerado um fator diferencial/facilitador             SIM – 11 empresas 

para o desenvolvimento das  

atividades inovadoras da empresa?                                 NÃO – 8 empresas 
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As empresas que responderam considerar o parque tecnológico um fator 

diferencial/facilitador de suas atividades inovadoras mencionaram ser importante os 

seguintes aspectos proporcionados pelo parque: a organização de palestras, treinamentos e 

cursos, incluindo os cursos oferecidos pelo Sebrae; o acolhimento de eventos e de visitas de 

empresas e universidades, permitindo novos contatos com as empresas;  e o auxílio ao 

acesso a órgãos de fomento. Verifica-se a que oferta de serviços específicos às empresas - 

elemento presente na conceituação de parque tecnológico - apesar de ainda pouco 

diversificado no Parque Tecnológico São José dos Campos já recebe indicação de sua 

importância para o desenvolvimento de atividades inovadoras.  

Para avaliarmos a formação de redes de cooperação e complementarmos nossa 

análise sobre a importância da estrutura interna do parque tecnológico, a compreensão 

sobre os vínculos que as empresas estabelecem com universidades ou centros de pesquisa 

torna-se fundamental. O entendimento do tipo de vínculo e sua formação (antes ou após a 

instalação da empresa no parque), a influência do parque tecnológico para o 

estabelecimento do vínculo e os resultados em inovação e transferência de tecnologia por 

eles gerados são importantes para nossa reflexão sobre um possível meio inovador. Os 

dados obtidos junto às empresas do centro empresarial estão apresentados na figura a 

seguir. 
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A EMPRESA POSSUI VÍNCULO 

COM UNIVERSIDADES? Utilização de laboratórios: 3 

Mão de Obra: 3 

Projetos em parceria: 7 

Universidade é cliente da 

empresa: 2  

Empresa realiza palestras na 

universidade: 2 

Vínculo surge antes ou 

após a instalação da 

empresa no parque? 

Parque influenciou ou 

intermediou o 

estabelecimento do 

vínculo? 

Tipo e quantidade de vínculos 

/ Quantidade 

Vínculo é responsável por 

inovação? 

Vínculo é responsável por 

transferência de 

tecnologia? 

SIM: 6 

NÃO: 6 

SIM: 6 

NÃO: 6 

ANTES: 50% 

APÓS: 50% 

SIM: 25% 

NÃO: 75% 

Figura 15 - Características dos vínculos estabelecidos pelas empresas do Parque Tecnológico São José dos Campos com universidades 

 

 

12

7

SIM

NÂO



222 
 

 
 

Das 19 empresas que responderam ao questionário, 12 delas possuem vínculo com 

alguma universidade. A maior parte desses vínculos43 são projetos realizados em conjunto. A 

utilização de laboratórios e obtenção de mão de obra especializada também são vínculos 

que receberam indicações: três para cada uma das opções. Uma empresa apontou que as 

universidades são clientes da empresa e que também realiza palestras em universidades 

sobre as atividades/produtos da empresa. Outras duas empresas também mencionaram 

uma dessas duas opções como sendo o tipo de vínculo estabelecido com universidades. 

O fato de serem empresas inovadoras e de base tecnológica faz da presença de 

vínculos com universidades algo mais comum que nas demais empresas inovadoras 

brasileiras. Porém, o simples estabelecimento de vínculos não significa necessariamente que 

inovações e transferência de tecnologia ocorram, o que torna necessário esclarecer os 

resultados desses vínculos. Para o Parque Tecnológico São José dos Campos, seis empresas 

do centro empresarial afirmaram que o vínculo é responsável pela geração de inovações e a 

mesma quantidade de empresas, seis das que responderam ao questionário, também 

afirmou que o vínculo com universidades ou centros de pesquisa é responsável por 

transferência de tecnologia. 

E para nortearmos nossa análise para a influência do meio na geração de inovação, 

cabe compreendermos o papel do parque tecnológico no estabelecimento desses vínculos. 

Apenas três empresas apontaram alguma influência do parque no estabelecimento do 

vínculo e, no que tange à quando o vínculo foi estabelecido, 50% dos vínculos já existiam 

antes de sua instalação no parque, e outros 50% surgiam após. Nesta última opção, duas 

empresas apontaram vínculos antes e após, denotando continuidade e expansão do vínculo 

como um recurso para a empresa. 

Percebemos que o parque tecnológico não possui grande influência ou exerce 

fortemente o papel de intermediário no estabelecimento de vínculos entre universidades e 

empresas. Das três empresas que apontaram o parque como de alguma forma responsável 

pelo vínculo, em apenas uma delas o parque auxiliou o estabelecimento do vínculo, sendo 

que as outras duas apontaram o ambiente do parque, ou seja, a proximidade física das 

                                                           
43

 Em algumas empresas o vínculo estabelecido corresponde a mais de uma opção das que constam no 

questionário e, portanto a quantidade de vínculos não corresponde à quantidade de empresas. 
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universidades instaladas na área do parque como sendo o que suscitou o estabelecimento 

do vínculo. 

Outro aspecto que denota a formação de redes de cooperação se refere às parcerias 

entre as empresas situadas no parque tecnológico. A compreensão dos vínculos 

estabelecidos e seu surgimento em relação ao tempo de operação da empresa no parque, 

bem como a influência do parque nesta relação e os resultados em inovação e transferência 

de tecnologia, nos fornece elementos para refletirmos sobre a possibilidade de o parque 

tecnológico conformar um meio inovador. Na figura 16 apresentamos os dados referentes a 

tais questionamentos. 
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 A EMPRESA POSSUI PARCERIA 

COM OUTRAS EMPRESAS DO 

PARQUE? 
Fornecedor: 4 

Projetos em parceria: 4 

Cliente: 4 

Utilização de 

laboratório/equipamentos: 2  

Prestação de serviços: 2  

Parceria comercial: 1 

Parcerias surgem antes ou 

após a instalação da 

empresa no parque? 

Parque influenciou ou 

intermediou o 

estabelecimento da 

parceria? 

Tipo e quantidade de 

parcerias entre as empresas 

Parceria é responsável por 

inovação? 

Parceira é responsável por 

transferência de 

tecnologia? 

SIM: 2 

NÃO: 11 

SIM: 2 

NÃO: 11 

ANTES: 17,6% 

APÓS: 82,4% 

SIM: 12 

NÃO: 1 

Figura 16 - Características das parcerias entre as empresas situadas no Parque Tecnológico São José dos Campos  

Empresas realizam 

parceria com empresa do 

CDT ou do centro 

empresarial? 

12 empresas:- parceria com 

empresas do centro 

empresarial 

1 empresa: parceria com CDT 

e centro empresarial 

11 empresas: o 
ambiente do 

parque gerou a 
parceria 

  
1 empresa: 
ambiente e 

administração do 
parque geraram a 

parceria 

13

6

SIM

NÂO
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A maioria das empresas possui parcerias com outras empresas situadas no parque: 

13 delas afirmaram a existência do vínculo. Destas empresas apenas uma realiza parceria 

com empresa âncora. As demais parcerias estabelecidas são com empresas do próprio 

centro empresarial, e os principais tipos de relações estabelecidas44 são: projetos em 

parceria – registrando a ocorrência de quatro vínculos estabelecidos; e fornecedores, 

também registrando quatro vínculos entre as empresas.  

Das parcerias estabelecidas entre as empresas, aproximadamente 82% delas 

surgiram após a instalação da empresa no parque, e aproximadamente 18% já estavam 

estabelecidas antes da empresa iniciar suas atividades no parque tecnológico. O fato da 

maior parte das parcerias terem surgido após a instalação da empresa no parque nos leva a 

pensar que o parque tecnológico – estrutura interna e lógica organizacional – possui papel 

ativo na promoção de tais vínculos. Contudo, das empresas que afirmam a 

influência/intermediação do parque nos vínculos entre as empresas, apenas uma credita à 

estrutura do parque e à sua gestão o papel de indutor do processo. Todas as demais 

identificam apenas a influência do ambiente do parque como indutor, destacando a 

proximidade física enquanto gerador principal.  

Para a formação de um meio inovador é importante compreender se tais parcerias 

estão sendo responsáveis pela geração de inovações. Neste aspecto, as parcerias entre as 

empresas geraram pouca inovação e transferência de tecnologia: apenas duas parcerias 

geraram inovações e outras duas, transferência de tecnologia. Mesmo com o considerável 

número de empresas que possuem parcerias e que em sua grande maioria foram geradas a 

partir do ambiente do parque tecnológico, tais parcerias ainda não são amplamente 

responsáveis por engendrar processos inovadores.  

Para um parque tecnológico entendemos que o ambiente de sinergia a ele creditado 

pressupõe, além da existência da proximidade física entre os agentes que o estrutura, a 

existência de cooperações entre tais agentes. Assim, a possibilidade de o conhecimento 

tácito localizado gerar dinâmicas exclusivas devido à combinação única dos elementos e 

agentes do processo inovador presentes no lugar (VALE, 2012), já consistiria uma realidade 

própria da dinâmica do parque tecnológico. O ambiente de sinergia já pressupõe a existência 

                                                           
44

 Apenas uma empresa afirmou possuir várias parcerias com empresas do centro empresarial – cliente, 
fornecedor, utilização de laboratório/equipamento e projetos – surgidos antes e após sua instalação no 
parque. Por tal motivo, o número de indicações nestas questões não corresponde ao número de empresas que 
afirmaram possuir parceria. 
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de redes de cooperação estabelecidas e, neste aspecto, acreditamos que uma ação mais 

incisiva da entidade gestora pode levar a um maior dinamismo das atividades empresariais, 

conformando o estabelecimento de mais vínculos.  

O ambiente de sinergia se aproximaria do conceito de fertilização cruzada que 

Faberon (1990) e Benko (1991) utilizam para conceituar os tecnopolos. Há a proximidade 

física de organizações ligadas ao desenvolvimento das atividades intensivas em 

conhecimento e tal proximidade provoca uma sinergia que induz novas ideias, inovações 

tecnológicas e a criação de empresas.  

Ainda que as empresas não possuam tal entendimento conceitual, o pressuposto de 

o parque tecnológico ter como intuito ser um ambiente de sinergia denota uma 

diferenciação frente a demais lugares que a empresa poderia estar sediada, o que inclusive 

justifica ser este fator - o ambiente de sinergia - a principal motivação para a localização da 

maioria das empresas que residem no parque. Espera-se não apenas a co-localização com 

demais empresas, mas também a existência de um ambiente de cooperação para o 

desenvolvimento das atividades empresariais.  

Esta diferenciação exclusiva aos parques tecnológicos, referente à existência de um 

ambiente de sinergia, é reconhecida por 11 empresas das 19 participantes do questionário. 

Para estas empresas, o ambiente de sinergia favorece seu desenvolvimento e, portanto, sua 

localização do interior do parque a beneficia mais que em outros lugares fora deste 

ambiente. Entretanto, oito empresas não relacionam o ambiente de sinergia do parque 

influenciando o desenvolvimento de suas atividades. Destas oito empresas, apenas três 

reconhecem o ambiente de sinergia, mas acreditam que isso não seja fator de influência 

para suas atividades. As demais cinco empresas afirmaram não existir um ambiente de 

sinergia no parque tecnológico. Para estas empresas, sua presença no parque é similar a 

estar em um condomínio empresarial, ou seja, suas atividades não estão relacionadas a 

nenhum dos agentes ou ações diferenciais que o parque tecnológico promove. 

 Com tais dados, podemos verificar a pouca diferença numérica entre as empresas 

que acreditam na existência e influência do ambiente de sinergia e as que não acreditam ou 

as que afirmam não existir ambiente de sinergia. Desta forma, apesar de os dados 

mostrarem que a quantidade de empresas que realizam parceria entre si e que possuem 

vínculos com universidades sejam consideráveis, tendo em vista que se trata de apenas 

quatro anos de funcionamento do Parque Tecnológico São José dos Campos, não podemos 
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afirmar a existência de um meio inovador, uma vez que o intuito maior deste conceito, gerar 

inovações a partir dos elementos do lugar, ainda não apresenta mostras significativas de sua 

presença. 

 O Parque Tecnológico São José dos Campos, diferentemente do São Carlos Science 

Park, apresenta os elementos essenciais necessários à constituição de um parque 

tecnológico e atua visando estabelecer mais vínculos que possam incentivar o 

desenvolvimento das empresas nele instaladas, porém tais ações ainda não geraram 

resultados esperados no processo inovador para além das atividades já desempenhadas 

pelas suas empresas residentes. 
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 Podemos dizer que apesar das muitas iniciativas de parques tecnológicos no Brasil, 

esta experiência em constituir ambientes específicos para empresas inovadoras, buscando 

também conjugar universidades e serviços específicos, é uma realidade bastante recente no 

país. Apesar do grande número de iniciativas advindas nos anos 2000, os parques 

tecnológicos efetivamente em operação e com certa trajetória de funcionamento não são 

tão numerosos, fato que pudemos constatar a partir dos parques tecnológicos paulistas. 

 Mesmo com a trajetória de desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro 

apontar uma importante base construída, as descontinuidades nas políticas empreendidas 

para as atividades de P&D, a distância entre empresas e universidades, o investimento ainda 

aquém em P&D (em relação aos países com maior PIB) e também a importância que a 

produção de commodities sempre obteve das políticas brasileiras, conformam aspectos que 

enveredam nossa economia à geração de produtos de baixo valor agregado.  

 Os parques tecnológicos, ainda que em processo de afirmação no Brasil, possuem 

objetivos que buscam suplantar, em parte, tais características. Compreendendo parque 

tecnológico como um ambiente especialmente planejado para gerar uma sinergia capaz de 

fomentar maior interação entre empresas e universidades, abrigando empresas inovadoras 

e motivando a constante germinação de inovações, sua constituição pode auxiliar o 

aumento de uma maior autonomia tecnológica, objetivo almejado pelo governo brasileiro. 

 Entretanto, a desigual presença das condições gerais de produção necessárias à 

constituição dos parques tecnológicos no território tem mostrado que nem todos os lugares 

estão aptos a constituir esta estrutura dentro de seus princípios. Há uma clara concentração 

das iniciativas de parques na Região Concentrada, compatível com a presença mais densa 

das condições gerais de produção indispensáveis aos parques, nesta região. As 

possibilidades de inovação a partir dos parques tecnológicos não são, portanto, iguais em 

todos os lugares, o que resulta no maior investimento governamental também na Região 

Concentrada, quando visa à constituição de parques tecnológicos. 

 O caráter seletivo que as políticas voltadas ao fomento de parques tecnológicos no 

Brasil pode gerar deve ser corrigido pela presença de um projeto nacional de 

desenvolvimento, pautado na diminuição das desigualdades sociais e territoriais. Isto 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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promoveria uma melhor distribuição das condições gerais de produção necessárias aos 

parques tecnológicos, possibilitando que demais lugares também estejam aptos a gerar 

inovações a partir de parques.  

 No estado de São Paulo, ente federativo com o maior número de iniciativas de 

parques tecnológicos, além da concentração das condições gerais de produção necessárias 

aos parques, há uma política especialmente planejada para o incentivo ao seu 

desenvolvimento - o SPTec – o que tem impulsionado o aumento da quantidade de parques. 

Contudo, a análise dos parques tecnológicos paulistas em operação e com credenciamento 

definitivo no SPTec demonstrou que nem todas as iniciativas estão norteadas e atuando 

para tais finalidades. Apesar de os parques constituírem uma opção cada vez mais acionada 

pelos governos federal, estadual e municipal, constata-se ser necessários ajustes para que 

seus princípios realmente norteiem as ações das entidades gestoras dos parques 

tecnológicos. 

 Nossa pesquisa empírica, baseada na observação das ações empreendidas no Parque 

Tecnológico São José dos Campos e no São Carlos Science Park, constatou a distinta 

realidade destes dois parques tecnológicos. Mesmo possuindo credenciamento definitivo no 

SPTec e contando com certa trajetória de funcionamento, inclusive com registro de apoio 

dos governos federal e estadual em diversas etapas da constituição de tais parques, 

podemos dizer que apenas o Parque Tecnológico São José dos Campos busca uma atuação 

coerente a um parque tecnológico. As ações empreendidas pela entidade gestora do São 

Carlos Science Park, bem como as relações entre as empresas e a gestão, não estão 

conjuntamente formadas para o incentivo à inovação a partir das ações no parque 

tecnológico. As empresas são inovadoras, porém suas ações independem de sua presença 

no parque. 

 A hipótese da formação de meios inovadores nos parques tecnológicos, que vem 

coroar os princípios defendidos na constituição de um parque, não corresponde ao que 

constatamos no São Carlos Science Park. Entretanto, o Parque Tecnológico São José dos 

Campos possui características contundentes que nos possibilita aprofundar a análise sobre a 

possível formação de meios inovadores. 

 Para esta análise nos pautamos em dois aspectos que compõem a formação de um 

meio inovador: a estrutura interna, que faz referência aos recursos materiais, imateriais e 

aos agentes responsáveis pela dinâmica da inovação; e a lógica organizacional, marcada pela 
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conformação de redes de cooperação para a inovação. Aplicando questionários nas 

pequenas e médias empresas presentes no Parque Tecnológico São José dos Campos e 

também abrangendo as ações da Cité (Associação Cidade da Ciência, Tecnologia e 

Educação), buscamos compreender a forma de atuação do parque tecnológico no fomento 

da inovação, como estrutura de apoio à inovação e como estrutura capaz de suscitar 

inovação. 

 As grandes empresas presentes no Parque Tecnológico São José dos Campos, as 

chamadas empresas âncoras - Vale, Embraer, Ericsson e Sabesp - diferentemente da Cité, 

não estabelecem relações diretas com as atividades parque. Por se tratarem de grandes 

empresas, elas conseguem empreender seu processo inovador de maneira autônoma, sem a 

necessidade de estabelecer demais parcerias fora de sua já formada rede de relações. 

A relação de cooperação entre empresas instaladas no centro empresarial e CDTs é 

apontada por apenas uma empresa, denotando que a presença das grandes empresas gera 

mais visibilidade que parcerias para o parque tecnológico. Espera-se que a utilização do LEL 

(Laboratório de Estruturas Leves), montado no interior do CDT da aeronáutica e que contou 

com auxílio do parque para a obtenção de recursos junto ao governo para sua construção, 

seja também utilizado pelas pequenas e médias empresas do centro empresarial ou demais 

empresas que dele possam se beneficiar. Desta forma, os investimentos realizados poderiam 

ser expandidos também para os demais agentes do parque tecnológico e não apenas para 

uso de suas âncoras: Embraer e IPT. 

A única âncora de CDT que mantém proximidade com as ações da gestão do Parque 

Tecnológico São José dos Campos é a Cité, que não constitui uma empresa, mas sim uma 

associação. De suas ações no parque tecnológico, podemos inferir que há um esforço em 

equipar o CDT – verificado com a construção de mais laboratórios - e de buscar mais 

associados visando empreender cada vez mais pesquisas científicas. Os resultados já obtidos 

apontam para uma tênue relação entre este CDT e as pequenas e médias empresas do 

centro empresarial. Ao parque compete o papel de gestor dos projetos encaminhados pela 

Cité, cabendo à sua relação com universidades a mais forte relação de cooperação 

estabelecida. 

Há uma grande expectativa por parte da Cité para que novas relações de parceria 

sejam construídas, principalmente a partir da criação de laboratórios multiusuários. Ainda 

que com esta perspectiva bastante clara, acreditamos que a entidade gestora do parque 
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tecnológico deva atuar de modo mais decisivo, articulando interesses, principalmente 

devido à presença de empresas de variados setores de atuação no parque tecnológico. Esta 

ausência de identidade setorial no parque tecnológico sem a contrapartida de articulação da 

gestão do parque pode reduzir, ao menos inicialmente, possibilidades de parceria com 

relações diretas às atividades desenvolvidas pelo CDT. Desta forma, as ações verificadas no 

CITS – Centro de Inovação Tecnológica em Saúde – apesar de constituírem atividades 

inovadoras, não estabelecem redes de cooperação para a inovação para além da relação 

com universidades.  

 Com relação às pequenas e médias empresas do centro empresarial, pouco mais da 

metade delas afirmam que o parque tecnológico é considerado um fator diferencial ou 

facilitador de suas atividades inovadoras. Neste caso há uma tendência de que o parque, a 

partir de sua estrutura interna, influencie o processo inovador da empresa. Entretanto, ao 

analisar se os resultados das parcerias com universidades e entre empresas do parque são 

geradoras de inovação, vemos que as relações entre as empresas geraram pouca inovação e 

transferência de tecnologia.  Já as parcerias com universidades, elemento primordial do 

conceito de parque tecnológico e de meio inovador, geraram inovações e transferência de 

tecnologia para metade das empresas que com elas estabeleceram vínculos. 

 Assim, mesmo nas pequenas e médias empresas o ensejo do processo inovador 

ocorre mais intensamente a partir de sua própria composição, como por exemplo, em seus 

próprios laboratórios e centros e pesquisa, e com a mão de obra que a empresa possui. 

Apesar de compreendermos que o processo inovador pode ser sistêmico e interativo, nos 

parques tecnológicos analisados a inovação vincula-se à concepção convencional de 

inovação, possuindo a empresa como o centro principal gerador das inovações.  

 A influência do parque tecnológico para o estabelecimento dos vínculos entre 

empresas e entre empresas e universidades foi apontada por poucas empresas, cabendo ao 

ambiente do parque o protagonista no estabelecimento das relações. Neste caso, verifica-se 

que a proximidade física responde pela maior parte das parcerias desenvolvidas no interior 

do parque tecnológico.  

 Acreditamos, contudo, que o fato de os parques tecnológicos possuírem uma 

entidade gestora coordenando seus interesses e auxiliando na manutenção dos objetivos do 

parque é um elemento que deve ser mais bem explorado. À entidade gestora pode recair o 

papel de coordenar intencionalmente um processo inovador sistêmico, interativo, sem 
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apenas pautar-se no apoio a empresa inovadora. Há a possibilidade de a gestão 

desempenhar um papel articulador e mediador, tendo em vista que ela concentra 

informações das atividades desenvolvidas pelas empresas e que os agentes que no parque 

se encontram foram por ela aceitos e com os quais determinados vínculos foram 

estabelecidos. A articulação de interesses visando o estabelecimento de cooperações entre 

empresas e entre empresas e universidades, bem como a ampliação dos serviços que 

auxiliem o processo inovador, pode intensificar a geração de inovação nos parques 

tecnológicos.  

Ressaltamos que, ainda que a proximidade tenha sido apontada pela maioria das 

empresas do Parque Tecnológico São José dos Campos como a responsável pela geração de 

vínculos entre empresas e entre empresas e universidades, apenas a proximidade e a atual 

ação da entidade gestora não tem possibilitado a consecução do objetivo almejado pelo 

parque tecnológico, o de ser gerador de inovação. Assim, novas formas de desenvolvimento 

de cooperações devem ser aventadas que não somente pela espontaneidade da 

proximidade física.  

 Deste modo, podemos inferir que o Parque Tecnológico São José dos Campos atua 

como um instrumento de apoio às empresas inovadoras. A prestação de serviços, a 

conformação do ambiente físico do parque e a participação direta no estabelecimento de 

vínculos entre empresas e entre empresas e universidades, ainda que pouco numerosa, 

compreende ações de apoio à maior parte das empresas participante da pesquisa desta 

tese. Contudo, o efeito de suas ações no que tange à geração de inovações a partir do 

parque tecnológico apresenta resultados pouco expressivos, inviabilizando a afirmação de 

que o parque suscita inovações ou conforma um meio inovador neste momento de sua 

trajetória. 

A partir da análise do São Carlos Science Park e do Parque Tecnológico São José dos 

Campos podemos inferir que os parques tecnológicos são estruturas criadas para abrigar e 

apoiar empresas inovadoras, conformando um ambiente de proximidade física entre 

agentes que conformam o processo inovador, podendo levar a formação de redes de 

cooperação. 

 Devemos, entretanto, considerar que as iniciativas de parques tecnológicos no Brasil 

não estão devidamente consolidadas. O fato da operacionalização e incentivos 

governamentais aos parques possuírem uma trajetória relativamente recente nos faz 
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ponderar sobre os futuros desdobramentos que estas iniciativas ainda poderão gerar. Há, 

todavia, a necessidade de acompanhar o desenvolvimento de tais propostas evitando que 

possíveis modismos em se construir parques enveredem seus objetivos a princípios difusos, 

canalizando importantes recursos públicos sem a contrapartida do fomento à inovação. 

Enfatizamos que os parques tecnológicos podem desempenhar importante papel de 

incentivo ao processo inovador, tendo em vista que sua estrutura foi deliberadamente 

criada para gerar inovações e há uma entidade responsável pela gestão que coordena as 

ações a serem desenvolvidas nos parques. A posição mediadora e articuladora que a gestão 

do parque pode assumir - agindo entre pequenas, médias e grandes empresas, e 

universidades e instituições de pesquisa – deve estimular a geração de redes de cooperação 

para a inovação. Os parques tecnológicos, assim organizados e compostos por recursos 

específicos, poderão constituir meios inovadores e contribuir com inovações de alto valor 

agregado, objetivo firmemente buscado para um melhor desenvolvimento brasileiro.  
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Questionário ampliado para empresas do São Carlos Science Park 

 

Nome da empresa:  

Ramo de atividade: 

Ano de instalação no Parque:___________ 

 

1. Por que a empresa escolheu o parque tecnológico de São Carlos para se instalar? 
1.1. Houve incentivos ou isenção de impostos para a empresa se instalar? 

2. Quais são as ações da empresa no parque? 
2.1. Quantos funcionários trabalham na unidade do São Carlso Science Park? 

3. Quais são os projetos futuros da empresa no parque tecnológico? 
4. A empresa possui laboratórios ou centros de pesquisa e inovações no parque? 

4.1.  Há previsão de construção/ampliação? 
5. O parque tecnológico é considerado um fator diferencial para o desenvolvimento das 

atividades da empresa?  
6. A estrutura física do parque tecnológico e/ou a rede de relações que o parque possui 

tem influenciado no crescimento e desempenho da empresa? 
 

 
1) Esta empresa é inovadora? (   ) sim (   ) não 

Produto (   ) Novo para a empresa (   ) Novo para o mercado nacional (   ) Novo para o 
mercado internacional 
Processo (   ) Marketing (   ) Organização (   ) Outros (  ) 

A empresa registrou alguma patente? (   ) sim (   ) não  

2) O parque tecnológico é considerado um fator diferencial/facilitador para o 
desenvolvimento das atividades inovadoras da empresa? (   ) sim (   ) não 

Se sim, citar principais fatores diferenciais/facilitadores que o parque proporciona:  

___________________________________________________________________________ 

2) A empresa possui algum vínculo com universidades ou centros de pesquisa?  
Como é este vínculo?  
(   ) Utilização de laboratórios (   ) Mão de obra (   ) Projetos em parceria  
Outros:________________________________________________________________ 
O vínculo surge antes ou após a instalação da empresa no parque? (   ) antes (   ) após  
O parque tecnológico influenciou ou intermediou o estabelecimento deste vínculo?  
(   ) sim (   ) não 
Esse vínculo é responsável por alguma inovação na empresa? (   ) sim (   ) não 
Esse vínculo é responsável por transferência de tecnologia? (   ) sim (   ) não 

3) A empresa possui vínculos com a outra empresa situada no parque? (   ) sim (   ) não 
Este vínculo surge antes ou após a instalação da empresa no parque? antes (   ) após (  ) 
Este vínculo gerou algum tipo de inovação?  (   ) sim (   ) não 
Qual tipo de inovação? (   ) produto (   ) processo (   ) marketing (   ) organização 

4) A empresa possui vínculos com outras empresas de São Carlos e região? (   ) sim (   ) não 
Em que consiste este vínculo? Fornecedor (   ) Consumidor (   ) Outros:_____________ 
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Nome da empresa: 

Ramo de atividade: 
Ano de instalação no Parque:___________ 
 

1) A empresa surgiu de uma incubadora de empresas? (   ) sim (   ) não 

2) Esta empresa é inovadora? (   ) sim (   ) não 

(   ) Produto (   ) Novo para a empresa (   ) Novo para o mercado nacional (   ) Novo 
para o mercado internacional 
(   ) Processo (   ) Marketing (   ) Organização (   ) outro 
A empresa registrou alguma patente? (   ) sim (   ) não Quantidade:_____________ 

3) O que levou a empresa a se estabelecer no parque? 

(   ) Baixo custo do aluguel (   ) Presença de outras empresas (   ) Ambiente de sinergia 
(   ) Localização geográfica no município. Outros motivos: ________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4) A localização da empresa no parque tecnológico influencia o crescimento da empresa? 

(   ) sim (   ) não (   ) não sabe (   ) não se aplica 

5) O parque tecnológico é considerado um fator diferencial/facilitador para o 
desenvolvimento das atividades inovadoras da empresa? (   ) sim (   ) não 

Se sim, citar principais fatores diferenciais/facilitadores que o parque proporciona:  
___________________________________________________________________________ 

6) A empresa possui vínculo com universidades ou centros de pesquisa? (   ) sim (   ) não  
Como é este vínculo?  
(   ) Utilização de laboratórios (   ) Mão de obra (   ) Projetos em parceria  
Outros:________________________________________________________________ 
O vínculo surge antes ou após a instalação da empresa no parque? (   ) antes (   ) após  
O parque tecnológico influenciou ou intermediou o estabelecimento deste vínculo?  
(   ) sim (   ) não 
Esse vínculo é responsável por alguma inovação na empresa? (   ) sim (   ) não 
Esse vínculo é responsável por transferência de tecnologia? (   ) sim (   ) não 

7) A empresa possui parceria com outras empresas situadas no parque? (   ) sim (   ) não  
(   ) Empresa do centro empresarial (   ) Empresa do CDT:_________________________ 
Como é a parceria? 
(   ) Utilização de laboratórios/equipamentos (   ) Projetos em parceria (   ) Cliente 
(   ) Fornecedora.Outros:___________________________________________________ 
Este vínculo surge antes ou após sua instalação no parque? (   ) antes (   ) após  
O parque tecnológico influenciou/intermediou o estabelecimento deste vínculo?  
(   ) sim (   ) não  
Este vínculo gerou algum tipo de inovação?  (   ) sim (   ) não 
Esse vínculo gerou transferência de tecnologia? (   ) sim (   ) não 

8) O ambiente de sinergia do parque influencia no desenvolvimento das atividades da 
empresa? (   ) sim (   ) não (   ) não, não existe sinergia (   ) não sabe (   ) não se aplica 

 Questionário para empresas do Centro Empresarial Parque Tecnológico São José dos Campos 



247 
 

 

 

Anexo II  

 



248 
 

 
 

 

PARQUE PROCESSO O B J E T O D O C O N V Ê N I O 
DATA DE 

ASSINATURA 
VALOR 

(R$) 
VIGÊNCIA ATÉ 

PAGAMENTOS 
EFETUADOS 

 
ESTÁGIO ATUAL 

S
ã

o
 C

a
rl

o
s
 –

 P
a

rq
T

e
c

 

139/03 

Obras civis - Implantação do Núcleo 
Operacional do Parque Tecnológico 
de São Carlos – Construção do 
Solar da Inovação 

30/12/2003 650.097,00 Encerrado 

Recursos 
totalmente 
liberados 

Projeto concluído 
Processo encerrado 

262/07 

Aquisição de um equipamento 
importado (máquina de 
prototipagem e acessórios) para o 
Núcleo de Design do Parque 
Tecnológico. 

27/12/2007 553.903,20 Encerrado 
Recursos 

totalmente 
liberados 

Projeto concluído 
Processo encerrado 

242/08 
Implantação de infra-estrutura para 
o funcionamento do São Carlos 
Science Park 

16/12/2008 
 

1.308.799,00 
 

15/06/2014 
Recursos 

totalmente 
liberados 

Em execução 

73/13 

Conclusão da infra-estrutura do São 
Carlos Science Park e construção 
do “Innovatorium Armando Dias 
Tavares” com 2500 m². 

27/12/2013 

 
 

1.250.368,22 
 

 

27/12/2014 
1ª parcela 

 R$ 625.184,11 
Em execução 

Soma R$ 3.763.167,42 
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PARQUE PROCESSO O B J E T O D O C O N V Ê N I O 
DATA DE 

ASSINATURA 
VALOR 

(R$) 
VIGÊNCIA ATÉ 

PAGAMENTOS 
EFETUADOS 

ESTÁGIO ATUAL 

P
ir

a
c
ic

a
b

a
 

414/09 

Estudos: Planejamento do Parque 
Tecnológico de Piracicaba por meio 
de análise de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental com revisão 
do estudo de ciência, tecnologia e 
inovação. 

28/12/2009 213.060,00 Encerrado 
Recursos 

totalmente 
liberados 

Projeto concluído 
Processo encerrado 

138/08 

Obras civis- Construção da 
Incubadora de Empresas e Prédio 
de Laboratórios do Parque 
Tecnológico de Piracicaba 

16/12/2008 

6.166.978,07 

Encerrado 
Recursos 

totalmente 
liberados 

Projeto concluído 
Processoencerrado 

Aditamento de recursos para a 
conclusão das obras civis objeto do 
convênio acima ref. processo SD 
138/08 – aditamento assinado em 
13/12/2011 

1.178.189,85 

 

Total – R$ 7.558.227,92 
 

PARQUE PROCESSO O B J E T O D O C O N V Ê N I O 
DATA DE 

ASSINATURA 
VALOR 

(R$) 
VIGÊNCIA ATÉ 

PAGAMENTOS 
EFETUADOS 

ESTÁGIO ATUAL 

R
ib

e
ir

ã
o

 
P

re
to

 

139/10 

Obras civis - construção de uma 
edificação com três pavimentos, 
com área total construída de 
1.585,81 m², para a implantação 
do Parque Tecnológico de Ribeirão 
Preto, no campus da USP de 
Ribeirão Preto 

08/10/2010 2.000.043,36 08/07/2014 
Recursos totalmente 

liberados 
Em execução 
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338/10 

Obras civis - realização de obras 
civis para a construção de uma 
edificação com três pavimentos, 
com área total construída de 3.160 
m², para a implantação do Centro 
Tecnológico do Parque Tecnológico 
de Ribeirão Preto, no campus da 
USP de Ribeirão Preto 

20/12/2010 4.593.917,75 09/05/2014 
Recursos totalmente 

liberados 
Em execução 

 

352/13 

Elaboração do projeto executivo de 
infraestrutura da fase II da 
implantação da Supera Parque 
Tecnológico de Ribeirão Preto 

27/12/2013 437.820,00 27/12/2014 

 
1ª parcela 

R$ 145.940,00 
Em execução 

 Total – R$ 7.031.781,11 

 

PARQUE PROCESSO O B J E T O D O C O N V Ê N I O 
DATA DE 

ASSINATURA 
VALOR 

(R$) 
VIGÊNCIA ATÉ 

PAGAMENTOS 
EFETUADOS 

 
ESTÁGIO ATUAL 

S
o

ro
c
a

b
a

 

227/08 

Desenvolvimento de estudos para 
estabelecer as bases para o Plano 
de Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Parque Tecnológico de 
Sorocaba. 

16/12/2008 141.390,00 Encerrado 
Recursos totalmente 

liberados 
Projeto concluído 

Processo encerrado 

46/10 

Obras civis – construção do Núcleo 
do Parque Tecnológico de 
Sorocaba, com 6.656 m² (seis mil, 
seiscentos e cinqüenta e seis 
metros quadrados), em área 
situada no final da Av. Itavuvu, nas 
proximidades do km 92 da Rodovia 
Castello Branco. 

01/12/2010 6.003.901,42 Encerrado 
Recursos totalmente 

liberados 

Projeto concluído 
Prestação de Contas no 

DAF para exame 
administrativo 

677/11 
Obras civis para a implantação do 
Núcleo do Parque Tecnológico de 
Sorocaba – Fase II 

27/12/2011 6.000.877,10 Encerrado 
Recursos totalmente 

liberados 

Projeto concluído 
Prestação de Contas no 

DAF para exame 
administrativo 
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050/12 

Apoio Financeiro para realização do 
evento intitulado: Conferência 
Internacional de Inovação em 
Parques Tecnológicos 

28/05/2012 150.000,00 Encerrado 
Recursos totalmente 

liberados 
Projeto concluído 

Processo encerrado 

688/12 
Planejamento Estratégico do 
Parque Tecnológico de Sorocaba 

19/12/2012 350.000,00 18/06/2014 
1ª parcela 

R$ 140.000,00 
Em execução 

692/12 
Aquisição de equipamentos para o 
auditório do Parque Tecnológico de 
Sorocaba 

19/12/2012 150.000,00 19/12/2013 
Recursos totalmente 

liberados 

Encerrado – Aguardando 
documentação 

complementar da 
prestação de contas final 

Soma: R$ 12.796.168,52 

Demanda para 2014 

18/14 
Construção da Fase 2 do Núcleo do 
Parque Tecnológico de Sorocaba 

- 13.500.000,00 32 meses - 
Aguardando 

documentação 
complementar 

TOTAL: R$ 26.296.168,52 

 

PARQUE PROCESSO O B J E T OD O   C O N V Ê N I O 
DATA DE 

ASSINATURA 
VALOR 

(R$) 
VIGÊNCIA ATÉ 

PAGAMENTOS 
EFETUADOS 

ESTÁGIO ATUAL 

S
ã

o
 J

o
s
é

 d
o

s
 

C
a

m
p

o
s

 99/06 

Obras civis – Reforma e adaptação 
de prédio para a instalação do 
Núcleo do Parque Tecnológico de 
São José dos Campos, de uma 
Fatec e de um laboratório do IPT. 

06/10/2006 2.000.000,00 Encerrado 

Recursos 
totalmente 
liberados 

Projeto concluído 
Processo encerrado 

264/07 

Obras civis - construção e 
instalação de um novo pavilhão 
para abrigar o Condomínio 
Empresarial e Central de 
Incubadoras do Parque Tecnológico 
de São José dos Campos. 

27/12/2007 3.000.000,00 Encerrado 

Recursos 
totalmente 
liberados 

Projeto concluído 
Processo encerrado 
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342/08 

Obras civis - reforma e adaptação 
do Prédio no Parque Tecnológico de 
São José dos Campos para 
implantação do Laboratório de 
Estruturas Leves 

16/12/2008 2.548.699,75 15/12/2014  
1ª parcela 

R$ 2.000.000,00 

Em execução. 
Aditamento em tramitação 

na Casa Civil desde 
27/03/2014. 

155/11 
Convênio objetivando a construção 
do Centro Empresarial II de 
Pequenas e Médias Empresas 

27/12/2011 6.000.000,00 27/06/2014 
Recursos 

totalmente 
liberados 

Em execução 

Soma: R$ 13.548.699,75 

Demanda para 2014 

443/13 
Estudo urbanístico da Zona Especial 
do Parque Tecnológico – 
Modelamento Jurídico 

- - - 810.000,00 - - - - - - 
Aguardando 

documentação 
complementar 

Não 
autuado 

Estruturação do Centro de 
Inovação do Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica – Fundação 
Casimiro Montenegro Filho 

- - - 3.015.565,35 - - - - - - Em análise na SCTI 

Total: R$ 17.374.265,10 
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