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DESENVOLVENDO O RELACIONAMENTO
ENTRE AS EMPRESAS
Encontros no Parque
são ciclos mensais de
palestras e workshops e
Open Talk são ciclos de
eventos abertos para
que especialistas nãoresidentes explorarem
determinadas áreas do
conhecimento.

Um ecossistema de inovação se torna efetivo quando os
diferentes atores que o compõem interagem e, juntos, se
fortalecem. Assim, é importante que o Parque tenha um papel
relevante no estímulo às interações para que a relação entre
laboratórios, grandes, pequenas e médias empresas se torne
uma alavanca para a inovação bem como para a atração de novas
empresas para o Parque.

Interação entre empresas de vários portes
Para que o Parque seja um ambiente de inovação, é
importante que as empresas instaladas interajam não apenas
com a universidade, mas também entre si. Desta forma nos
aproximamos cada vez mais de um ecossistema de inovação
consolidado. Visando alcançar este objetivo, ao longo do ano de
2017 foram realizados 26 encontros, apresentados na próxima
tabela.
Além dos eventos Encontros no Parque e Open Talk, programas
iniciados em 2016, o Parque Tecnológico e a Incubadora de
Empresas fundaram um clube de oratória, o PitchMasters,
que tem como objetivo ser um espaço para aprender e
praticar técnicas de oratória de forma autodidata com auxílio
da metodologia toastmasters. Somado ao aprendizado, a
participação do clube promove a ampliação da rede de contatos
dos integrantes.
O ano de 2017 foi marcado por um aumento do número de
programas de relacionamento entre grandes empresas (não
necessariamente residentes) e startups. Nesse sentido, o Parque
promoveu e divulgou diversas iniciativas de CSE (Corporate-Startup
Engagement), entre elas: Chamada Startup Indústria, FINEP Startup,
Programa Energy Start e Programa Fibria Insight. A apresentação
dessas iniciativas no Parque Tecnológico é atrativa não somente
para startups, que almejam tornar-se parceiras das grandes
organizações; mas também ative o interesse de outras grandes
empresas na troca de experiências e na formatação de programas
de inovação aberta dentro das suas próprias companhias.
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A residente Vallourec lançou um programa de inovação aberta,
Vallourec Open, de mentoria e desenvolvimento voltado para
startups especializadas em data science. O interesse da Vallourec
era receber propostas de soluções para monitoramento online e
análise de grandes volumes de dados, tais como: machine learning,
reconhecimento de padrões, visualização de dados e suporte para
tomada de decisão. Uma das selecionadas para participação do
programa foi a empresa residente Twist.
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Para avaliar a percepção das empresas residentes sobre as
interações estabelecidas entre si, com as empresas incubadas
e com os laboratórios instalados no Parque, foi realizada uma
pesquisa cujo resultado será apresentado a seguir.
Do total de respondentes32 (21 empresas entre grandes e PMEs),
16 empresas estabeleceram algum tipo de interação com alguma
residente – seja empresa ou laboratório. Dessas interações, a
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maioria foi de caráter forte, significando que fecharam algum
acordo e/ou executaram alguma ação em conjunto.
Cinco empresas declararam não ter estabelecido qualquer tipo de
interação com outra empresa residente do Parque em 2017. Verificase que as interações entre as empresas em 2017 foram maiores do
que em 2016, conforme mostra gráfico a seguir, indicando aumento
das interações entre os entes residentes no Parque.

Quantidade de empresas por tipo de interação.

Outro ponto importante para avaliar o ecossistema de inovação
é entender o relacionamento entre as residentes do Parque
e as empresas das respetivas cadeias produtivas. Para avaliar
esta questão, as empresas do Parque foram questionadas se
haviam fornecido algum produto, serviço ou estabelecido alguma
cooperação técnica com a Petrobras em 2017.

As empresas que responderam foram: Ambev, Aquafluxus, Baker, Dell, GE Suez, GPE, Halliburton,
Manserv, Mobicare, Neopath, PAM, PROMEC, Schlumberger, Shell, Siemens, Stratura, Superpesa, TechnipFMC, Tenaris, Twist e Vallourec.
32
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Empresas que forneceram algum produto, serviço ou estabeleceram
alguma cooperação técnica com a Petrobras em 2017

Em 2016, 47% das empresas que responderam essa pesquisa33
tinham fornecido algum produto, serviço ou estabelecido alguma
cooperação técnica. Em 2017, este percentual caiu para 33%,
refletindo a crise econômica que se abateu sobre o país.

Diversificação de setores econômicos e
porte das empresas
A busca pela diversidade dos setores de atuação das empresas
é essencial para que o Parque Tecnológico da UFRJ mantenha
sustentabilidade no longo prazo. Para tanto, em 2017, foram
realizadas várias atividades para a atração de novas empresas.
Entre elas: promoção de eventos, atendimento a candidatos,
divulgação das atividades do Parque em mídias sociais e outros
veículos de comunicação, além da participação de fóruns e redes
de inovação e empreendedorismo.
Em 2016, 15 empresas responderam essa pesquisa. Em 2017 o número de empresas respondentes
aumentou para 21.
33
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Como resultado, em 2017 as empresas GE Suez, Superpesa e
Senai passaram a ser residentes do Parque, diversificando ainda
mais os setores econômicos que compõem o nosso ambiente de
inovação. Tecnologia da informação e comunicação (TIC), Oil&Gas,
engenharia, química, facilities, alimentos e bebidas, logística
e construção civil são os setores que compuseram o ambiente
Parque até o final de 201734.
Além disso, é desafio permanente a diversificação do porte das
empresas, com vistas a aumentar a quantidade de startups e PMEs
vinculadas, bem como apoiar no desenvolvimento e inserção
destas nas redes de valor das grandes empresas.
Em 2017, o esforço predominante de prospecção foi voltado
para atração de pequenas e médias empresas. O resultado foi o
ingresso da TWIST, empresa até então incubada na Incubadora de
Empresas da COPPE UFRJ, e de mais seis empresas que compõem
o programa CrowdRio.O CrowdRio é um Programa de Aceleração
de novos Negócios desenvolvido em parceria com a Telefônica
OpenFuture que visa acompanhar o desenvolvimento de startups
nas áreas de Negócios Digitais e IoT (Internet das Coisas).
O processo de aceleração tem duração de um ano, dividido
em três ciclos de 4 meses, que acompanham o estágio de
desenvolvimento de cada startup. Os três ciclos são: Get a Product
(Desenvolvimento do Produto); First Sales (Primeiras Vendas) e
Get Traction (Estruturação para o Crescimento).
Entre cada uma das etapas, as startups participantes são avaliadas
por um Comitê de Aceleração, e, de acordo com essa avaliação,
são consideradas aptas ou não para seguir para o ciclo seguinte.

Em cada uma das etapas, as startups participam de uma série
de atividades, entre workshops temáticos, discussões em grupo,
encontros com investidores, compartilhamento de experiências
34

Nessa análise não estão presentes os setores das startups residentes na Incubadora.
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com empreendedores, mentorias, entre outras. Todas essas
atividades são programadas de acordo com o estágio atual das
empresas e visam ao desenvolvimento de habilidades e ações
específicas.
Ao longo do ano de 2017, foram realizadas mais de 25 atividades
relativas aos dois primeiros ciclos vigentes. As atividades do
primeiro ciclo estavam direcionadas ao desenvolvimento dos
protótipos e validação do modelo de negócios, abordando temas
como design thinking, business model canvas, MVP, métricas para
novos negócios, desenvolvimento ágil. No segundo ciclo, foram
abordados temas ligados a comunicação, pitch, assessoria de
imprensa, monetização, análise de mercado, primeiras vendas e
marketing digital.
No ano de 2017 foram ofertadas 10 vagas. 24 startups se
inscreveram no programa e nove foram selecionadas para
ingressar no CrowdRio. Após o primeiro ciclo, seis startups
avançaram para o segundo ciclo (vigente até fevereiro de 2018).
As seis empresas são: Cartão Umclub, Xemex, Fest4, FooDivine,
Physiconect, Portal SPL.

DESENVOLVENDO A ECONOMIA E A REGIÃO
Geração de empregos
(G4-9)

Em 2017, o Parque teve ao todo 986 profissionais empregados
distribuídos na administração do Parque e da Incubadora, nas
empresas residentes, e nos laboratórios instalados tanto no
Parque quanto na Incubadora. Em relação ao ano de 2016, houve
uma redução de 8% nos empregos diretos, ainda reflexo da crise
político-econômica de caráter nacional e global.

35
36

São 48 funcionários próprios e 25 terceirizados.
Idem.

