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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.
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A qualificação dos funcionários das empresas residentes, dos
laboratórios instalados no Parque e na Incubadora de Empresas
da COPPE está mostrada abaixo. Verificamos que 17% destes
funcionários são mestres ou doutores e 14% são graduados.

Perfil da mão de obra do Parque

Impostos para a cidade
As empresas instaladas no Parque são centros de pesquisas e
desenvolvimento, e por isso, a prestação de serviços ou realização
de vendas não são as suas prioridades. Contudo, por vezes, estas
atividades se correlacionam com atividades de P&D. Considerando
este fator, em 2017 as empresas instaladas no Parque geraram R$
432.778,69 em impostos estaduais (ICMS) e R$ 1.218.107,09 em
impostos municipais (ISS), totalizando aproximadamente R$ 1,6
milhão em tributos municipais e estaduais.

Conhecimento (propriedade Intelectual)
A quantidade das solicitações de título de propriedade intelectual
é um dos indicadores utilizados para avaliar a atividade inovativa
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nas organizações. No caso das empresas do Parque, existem
empresas que, ao invés de utilizar patentes, entendem ser mais
adequado trabalhar com a noção de segredo industrial.
Dito isto, verificamos numa pesquisa realizada com as empresas
residentes que, em 2017, dentre as empresas respondentes37, três
empresas, representando 14%, afirmaram ter solicitado algum
título, enquanto a maioria declarou não ter solicitado. Estas três
empresas depositaram 17 títulos na categoria de patentes e um
na categoria de marcas38. No acumulado, já foram depositados
130 títulos de propriedade intelectual em virtude de pesquisas
realizadas no Parque Tecnológico da UFRJ.

Fornecedores (G4-12, G4-13)
Os nossos fornecedores são selecionados observando as melhores
práticas de compras públicas, incluindo a Lei 8.666 (Licitações).
Todos os procedimentos (cadastro, averiguação de conformidade
dos mesmos com a legislação e contratação) são feitos pela
Fundação COPPETEC (que faz a gestão financeira do Parque).
Visando estimular o desenvolvimento local, o Parque procura
divulgar as suas demandas de compra para fornecedores locais, de
modo que os mesmos possam participar dos processos públicos
de concorrência (G4-12, G4-13). Para 2018, o Parque adotará uma
nova política de fornecedores, incorporando boas práticas de
compras sustentáveis.
Dos recursos alocados em 2017, 36% foram para contratação de
fornecedores. Ao longo do ano foram fechados 441 contratos com
fornecedores prestadores de serviços para eventos, material para
manutenção dos prédios, conversação dos espaços e paisagismo,
material de escritório, serviços de gráfica, consultoria, licenças e
software, serviço de coleta de resíduos, comunicação, telefonia,
dentre outros (G4-12, G4-13).
Em termos geográficos, verifica-se que 59% dos fornecedores
encontram-se no entorno do campus da Ilha da Cidade
Universitária (sendo 6% dos fornecedores localizados no bairro
Maré e na Ilha da Cidade Universitária) e 69% encontram-se na
zona norte (G4-12, G4-13).
Não foram obtidas respostas das seguintes empresas: Ambev; Baker Hughes e Siemens.
Para realização da pesquisa com as empresas foi solicitado que fosse indicado o número de solicitações de títulos de propriedade intelectual, não apenas no Brasil, mas também em outros locais.
37
38
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Responsabilidade Social
O Parque Tecnológico da UFRJ e suas empresas residentes39,
em 2017, apoiaram em torno de dez projetos que beneficiaram
diversos públicos localizados no entorno da Ilha da Cidade
Universitária.
Destacamos os seguintes projetos:

As empresas que forneceram informações foram: Dell EMC, Halliburton, Siemens, Superpesa, TechnipFMC e Vallourec.
40
As empresas que participaram foram: Ambidados, Aquafluxus, Couve flor, Dell EMC, GPE, Halliburton,
Hub de Inovação na UFRJ, Manserv, Mobicare, Neopath, Promec, Schlumberger, Shell, Siemens, TechnipFMC, Tenaris, Twist.
39
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Representatividade institucional (G4-16)
O Parque Tecnológico da UFRJ tem papel relevante nas atividades
que visam ao desenvolvimento cientifico e sócio econômico do Rio
de Janeiro e do Brasil. Atualmente, possui assento no Conselho
de Governança no Conselho de Tecnologia da Federação das
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Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e no Conselho
Consultivo da Associação Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC). Participa ainda
dos seguintes projetos: Comitê de Promoção da Relação entre
Grande e Micro e Pequenas e Médias Empresas como alavanca
da Inovação – ANPEI; Grupo Executivo do Complexo Industrial das
Ciências da Vida - GECIV RJ – Governo do Estado do Rio de Janeiro;
e Comitê Consultivo para projetos ABDI/Inmetro do “Ambiente de
Demonstração de Tecnologias para Cidades Inteligentes”.
O Parque Tecnológico da UFRJ é afiliado à International Association
of Science Parks and Areas of Inovation (IASP); à Associação
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (ANPROTEC); e à Associação Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI). Além disso
tem como principais parceiros o Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Rio Negócios,
Sebrae, Faperj, Prefeitura do Rio de Janeiro, Finep e o CNPq.

Visibilidade
O Parque Tecnológico da UFRJ é reconhecido, nacional e
internacionalmente, como um dos mais relevantes ambientes de
inovação do país. Além de possuir, em sua estrutura, organizações
de segmentos variados da economia, as iniciativas, produtos e
serviços gerados no Parque atraem a atenção de formadores
de opinião, imprensa, demais atores do setor de inovação e
empreendedorismo e sociedade em geral.
Em 2017, 648 pessoas visitaram o Parque meio do programa
de visitas da instituição, total 10% menor em relação ao ano de
2016. A redução está provavelmente relacionada ao fim do ciclo
dos grandes eventos no Rio de Janeiro, como a Copa do Mundo
de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Dos 648 visitantes, 521 eram
brasileiros. Dos demais países, Guatemala, Estados Unidos e
Alemanha foram os que enviaram mais representantes.
Fotografia: Beatriz Correa

100

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2017

Outra métrica utilizada para avaliar a visibilidade do Parque é a
aparição nas mídias tradicionais e sociais. Ao longo de 2017, o
Parque foi assunto em 345 matérias em jornais, veículos online,
rádios e Tvs de todo o país. Parte integrante das atividades do
Parque, a Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ também
alavancou a imagem do Parque. De janeiro a 31 de dezembro de
2017, foram publicadas 115 matérias ou citações de empresas
incubadas e graduadas na Incubadora.
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Ao longo do ano de 2017 o Parque participou ativamente de eventos
e ações de inventivo à retomada do crescimento do Rio de Janeiro,
entre eles o Movimento Reage, Rio!, uma série de debates organizada
pelo jornal O Globo para discutir o futuro do Rio de Janeiro.
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Para divulgar e difundir as informações das atividades realizadas
no Parque e na Incubadora de empresas da COPPE/UFRJ, é
enviada, mensalmente, desde 2015 uma Newsletter bilíngue que,
atualmente, conta com 965 inscritos. Esta ferramenta tem amplo
alcance – do público UFRJ, a representantes do governo federal,
formadores de opinião, representantes do setor de inovação,
entre outros. Outra ferramenta interna de divulgação das
atividades é o Inova Parque, canal no YouTube criado no final de
2016 e que, em 2017, contabilizou mais de 38 mil visualizações.
Para o ano de 2018, será foco da nossa atuação a reformulação da
estratégia de branding, além do investimento em novas mídias,
reformulação do site e ferramentas para aumentar a visibilidade
do Parque.

Incubadora de Empresas da Coppe/UFRJ
MISSÃO, VISÃO E VALORES

Fundada em 1994, a Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ é
um ambiente especialmente projetado para estimular a criação de
novas empresas baseadas no conhecimento tecnológico gerado
principalmente em grupos de pesquisa da UFRJ. Ao longo de seus
mais de 20 anos de existência, já foi responsável pela criação e
desenvolvimento de mais de 90 empresas. Em 31 de dezembro
de 2017, a Incubadora contava com 25 startups residentes em
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seu portfólio que, juntas, registraram faturamento de mais de R$
9 milhões. Estas empresas empregaram 157 pessoas - incluindo
os seus sócios -, sendo que 67 delas com títulos de mestres e
doutores em suas áreas de atuação. No ano passado, 4 empresas
se graduaram, sendo que uma delas, a Twist, passou a integrar o
portfólio de pequenas e médias empresas do Parque Tecnológico
da UFRJ.
A Incubadora de Empresas da COPPE / UFRJ tem papel relevante
na consolidação do Parque Tecnológico da UFRJ como fortalecedor
da cultura empreendedora na universidade e no desenvolvimento
tecnológico do País. Em 2017, a integração das atividades entre
Parque e Incubadora foi intensificada. Os treinamentos, palestras,
programas, eventos e capacitações dados aos empreendedores
da Incubadora foram estendidos às empresas dos programas de
pós-incubação e de aceleração do Parque (CrowdRio), além das
pequenas e médias empresas instaladas.
Através de capacitações, assessorias individuais e acompanhamento continuo, a Incubadora trabalha em cinco eixos principais: mercado, gestão, capital, tecnologia e empreendedor. Este conjunto
de serviços de desenvolvimento dos negócios incubados compõe
o Programa Decolar. As capacitações acontecem mensalmente no
auditório da Incubadora, e a cada encontro conta com a presença
de palestrantes temas pertinentes ao universo do empreendedorismo, passando pelos 5 eixos Cerne (melhores práticas sugeridas
pelo Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos):
mercado, gestão, capital, tecnologia e empreendedor. Ao longo de
2017, foram realizados 8 encontros Decolar.
A Incubadora, por meio de parceria com instituições renomadas
em suas áreas de atuação, proporciona também uma série de
programas voltados para o desenvolvimento de estratégias de
negócios. Em parceria com o COPPEAD, oferece o Programa de
Mentoring, que tem como objetivo estimular a reflexão estratégica
das startups através da orientação de profissionais de mercado
experientes, formados no Instituto COPPEAD de Administração.
Em parceria com o SEBRAE, o Programa Sebrae Negócios tem o
objetivo de analisar os modelos de negócios para compreender
suas dificuldades e limitações que impedem seu melhor posicionamento junto ao mercado.
De forma fixa, a Incubadora de Empresas da COPPE /UFRJ oferece
diversas assessorias às empresas residentes, entre elas, marketing,
comunicação e imprensa, programação visual, financeira, contábil,
de negócios e jurídica. Além disso, a Incubadora desenvolve o Pro-
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grama Radar Tecnológico, em que realiza prospecção de tecnologias desenvolvidas nos laboratórios da UFRJ com potencial para se
tornarem negócios promissores. Desde 2008, mais de 60 tecnologias foram mapeadas e estudos aprofundados de viabilidade foram
concretizados. O objetivo do programa é estimular o surgimento
de novas spinoffs acadêmicas e apoiá-las na Incubadora.
Outro ponto relevante em 2017 foi o investimento da Incubadora em atividades voltadas para o desenvolvimento de capital de
suas startups. Em 2017 foram realizados 6 eventos referentes à
atividades de aproximação de empreendedores e instituições ou
programas voltadas para investimentos em inovação e empreendedorismo. Anualmente a Incubadora realiza o Demoday, quando
apresenta suas empresas mais maduras e com negócios com potencial de atração de investimento para a comunidade de investidores de capital de risco - fundos de investimento e investidores
anjo, bem como para grandes empresas interessadas em se aproximar de starups. Previamente, preparam-se os empreendedores
para negociação (valuation) e apresentação (treinamento de pitch). O público de empresas que se apresentou no Demoday 2017
foi composto por empresas residentes na Incubadora e startups da
Pós-Incubação do Parque Tecnológico.

