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DESENVOLVENDO A UNIVERSIDADE
Integração empresas-universidade

Razão de ser do Parque, a integração empresas-universidade 
visa fortalecer a missão da própria UFRJ. O relacionamento entre 
universidade, governo e empresas é um elemento fundamental 
para o avanço da capacidade inovadora do país, pois ajuda a 
concretizar um modelo de desenvolvimento baseado na ciência, 
na tecnologia e na inovação. No ambiente de inovação do Parque, 
aproximamos a capacidade de criação das universidades com a de 
inovação das empresas em prol do desenvolvimento de soluções e 
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da geração de valor para a comunidade.

As ações realizadas pelo Parque no intuito de integrar as empresas 
residentes e a universidade foram:

A partir de reuniões de acompanhamento individual das 
organizações residentes, denominadas Células de Interação, as 
empresas expõem seus desafios de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (P, D&I) e a equipe do Parque identifica os parceiros 
potenciais dentro da universidade que possam atender às 
demandas. A articulação pode ser com grupos de pesquisa na 
UFRJ; com iniciativas empreendedoras do corpo discente da 
UFRJ (Hub de Inovação na UFRJ); ou com as demais empresas 
residentes no Parque e na Incubadora. As negociações ocorrem no 
âmbito empresa-UFRJ.

Vale destacar que o Parque estimulou e promoveu algumas 
interações interdisciplinares que ajudaram a melhorar a qualidade 
de vida no Parque.  O fruto deste trabalho foi o estabelecimento 
de duas parcerias: A Galeria Curto Circuito de Arte Pública e o 
Concurso de Ideias – Painel no Centro de Pesquisas da Ambev30. 

O resultado das conexões realizadas entre empresas e 
universidade em 2017, foi a contratação, por parte das empresas, 
de 55 projetos31 no valor de R$ 63.287.623,00 em cooperação 
com a universidade, sendo R$ 61.400.905,00 em pesquisa e 
desenvolvimento nos seguintes temas:

30    Sobre a Galeria Curto Circuito de Arte Pública ver página 46. O Concurso de Ideias – Painel no Centro 
de Pesquisas da Ambev visou à seleção de um projeto de intervenção artístico-visual de um painel den-
tro do Centro de Pesquisas da empresa. Participaram do concurso estudantes dos cursos da Escola de 
Belas Artes da UFRJ.
31    Vale destacar que existe interação entre as empresas e a UFRJ que não envolvem diretamente 
desembolso financeiro. Em 2017, essas modalidades foram: (i) Coorientação de dissertações e teses de 
alunos da UFRJ; (ii) Coorientação de projetos finais de cursos de alunos da UFRJ; (iii) Estímulo à capaci-
tação de funcionários em atividades acadêmicas na UFRJ (graduação e pós); (iv) Contribuições técnicas 
(profissional sênior) não financeiras a pesquisas na UFRJ; (v) Realização de aulas e palestras na UFRJ; e 
(vi) Visitas técnicas e recepção de alunos/professores da UFRJ com finalidade didática.
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Esse valor (R$ 61.400.905,00), investidos em pesquisa e 
desenvolvimento, representa 97% da cooperação realizada ao 
longo do ano. O restante das interações com a universidade 
foi investido em serviços, evento, ensino, doação, extensão 
universitária e na Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ. 

Desde 2010, as 
empresas resi-

dentes do Parque 
Tecnológico da UFRJ 

contrataram 486 
projetos de coope-
ração com a UFRJ, 
investindo, nesses 
últimos oito anos, 

o valor acumulado 
de 221.202.323,00. 

Sendo desembol-
sados até 2017 o 

valor acumulado de 
R$ 147.824.562,00.

Investimento em cooperação/interação Empresas-Universidade
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Destaca-se ainda, além do aumento do valor das cooperações, a 
ampliação dos temas pesquisados, como pode ser visto no gráfico 
a seguir.

A maior parte dos investimentos contratados (52%) foi 
direcionada para o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 
(CCMN). O Centro de Tecnologia (CT), que até o momento estava 
em primeiro lugar no ranking de aporte de investimento, teve 47% 
dos investimentos contratados. O 1% restante ficou com o Centro 
de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), Reitoria/Parque, Pró-Reitoria de Pós-graduação e 
Pesquisa (PR-2) e Centro de Letras e Artes (CLA).

Analisando o investimento por unidade da UFRJ verifica-se que 
metade do valor contratado foi para o Instituto de Geociências 
(IGEO), do CCMN, e 47% foi para a COPPE, conforme podemos ver 
a seguir:

Investimento em cooperação/interação por Decania UFRJ

Foram envolvidos 
152 profissionais 

da UFRJ como 
coordenadores 
de projetos de 

cooperação com as 
empresas residentes 

do Parque.

O valor contratado 
em cooperação 
nem sempre é 
desembolsado 

no mesmo ano. 
Até o dia 31 de 

dezembro de 2017, 
foi desembolsado 

em cooperação R$ 
9.073.992,00.

Investimento em cooperação/interação por unidade

O mapa das interações do Parque Tecnológico da UFRJ com a 
universidade, em 2017, pode ser vista na figura a seguir
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1. 

Em 2017, foram submetidas 35 propostas de Iniciativas da 
UFRJ ao Comitê Gestor de Articulação da UFRJ-Empresas/Par-
que. Comparando ao ano de 2016, o número de solicitações 
de apoio às iniciativas da UFRJ diminuiu em 26%.

Das propostas, 49% enquadravam-se na categoria eventos, 
29% em projetos de infraestrutura, 17% em projetos de ex-
tensão, e os 9% restante relativos a projetos de P&D, bolsa de 
estudos e ensino.

Destas, 26 foram aprovadas e enviadas para apreciação das 
empresas residentes. Três iniciativas foram apoiadas por três 
empresas residentes, totalizando um apoio de R$ 149.931,23.

2. 

No ano de 2017, o Parque realizou algumas ações de aproxi-
mação entre empresas não residentes e a UFRJ. Nessa linha, 
foi sede de um importante programa de capacitação de em-
preendedores.

As ações de aproximação entre não residentes e UFRJ foram:

Iniciativas da UFRJ 
são projetos envia-

dos pela universida-
de para receberem 
investimentos das 

empresas. Para que 
isso ocorra é neces-
sário que esses pro-

jetos passem pelo 
Comitê Gestor de 

Articulação e sejam 
enquadrados como 

projetos a serem 
contabilizados como 

cooperação de em-
presa com a UFRJ.

O Parque Tecnológico viabilizou a aproximação entre o Ins-
tituto Der Partner, spin-off do Instituto Fraunhofer, (Alema-
nha) e professores da UFRJ a partir da organização de um 
workshop em torno dos temas de energias renováveis, efi-
ciência energética e armazenamento, e energia inteligente.

A UFRJ foi representada por diversos departamentos, entre 
eles: COPPE (Programa de Engenharia Mecânica, Programa 
de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Programa de En-
genharia Naval e Oceânica, Programa de Engenharia Química, 
Programa de Engenharia de Transportes, Programa de Pla-
nejamento Energético), Escola Politécnica (Departamento de 
Engenharia Elétrica e Eletrônica), Escola de Química, Instituto 
de Química e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Além 
da universidade, representantes da FIRJAN, Sebrae, Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, Casa 
Civil do Estado do RJ, Câmara de Comércio e Indústria Brasil-
-Alemanha, as empresas Siemens e Radix, também estiveram 
presentes.

O Parque apoiou a execução do programa Lean Launchpad 
que, em sua edição no Rio de Janeiro, contou com a parceria 
do Instituto Coppead de Administração da UFRJ.

Trinta equipes de empreendedores de diversas áreas de atua-
ção – biotecnologia, internet das coisas, desenvolvimento 
sustentável, entre outras – participaram do treinamento de 
sete semanas durante os meses de maio a julho de 2017.

O Parque Tecnológico apoiou a organização da Semana de 
Telecomunicações da Oi, que abordou o tema “Experiência e 
Design” na perspectiva empresa versus produtos e serviços 
versus clientes. O circuito contemplou palestras de antropo-
logia do consumo, experiência do usuário, jornada do cliente, 
design de serviços, design de experiências e design thinking. 

A metodologia Lean 
Launchpad, desenvolvida 

pela Universidade da 
Califórnia – Berkeley, busca 

desenvolver startups de 
base tecnológica e acelerar 
projetos inovadores dentro 

de grandes empresas, por 
exemplo. 
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Foram envolvidos professores e pesquisadores do Programa 
de Engenharia de Produção da COPPE, Instituto Coppead de 
Administração e Agência UFRJ de Inovação.

O Parque Tecnológico apoiou o Seminário Lógica Fuzzy, uma 
semana de conferências, palestras, mesas redondas, ações 
de grupos de trabalho, workshops e master classes em torno 
do tema. O evento foi promovido pelo Laboratório de Lozzica 
Fuzzy da COPPE UFRJ.

O Parque Tecnológico apoiou o curso teórico-prático organi-
zado pela Fiocruz e pela empresa AMT, intitulado “Análise de 
Dados Genômicos utilizando Computação de Alto Desempe-
nho”.

Aproximação das empresas Tudus e VTEX com respectivos 
grupos de pesquisa de interesse para desenvolvimento tec-
nológico.

Aproximação da empresa Rufus com alunos de graduação da 
UFRJ para validação do modelo de negócios e busca de talen-
tos.


