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O ano de 2018 foi um período de consolidações para o 
Parque Tecnológico da UFRJ. Em meio às incertezas políticas 
e turbulências econômicas do Brasil, o projeto do Parque foi 
renovado e revalidado pela UFRJ, garantindo a formalização 
de todas as suas atividades e reforçando as ações definidas 
como prioritárias em seu Planejamento Estratégico para os 
próximos anos. Por isso, o tema governança foi o escolhido 
como o mais representativo de 2018, o ano em que iniciamos 
também nosso transbordamento para atuação em várias áreas 
do conhecimento e para além de seus limites geográficos atuais. 
No final do ano, por exemplo, o Parque iniciou a gestão do Polo 
de Biotecnologia da UFRJ. Foi também em 2018 que a Ambev 
inaugurou seu centro de pesquisa e desenvolvimento no Parque, 
trazendo para o ambiente novas conexões com grupos de 
pesquisa da UFRJ. Foram ainda firmadas parcerias estratégicas, 
como a realizada com o Atlantic Interactions Research Centre 
(AIR Centre), para desenvolvimento de tecnologias para a costa 
brasileira. O diretor do Parque Tecnológico da UFRJ, José Carlos 
Pinto, conta, na entrevista abaixo, como foi o caminho percorrido 
ao longo desse período, as conquistas realizadas e a expectativa 
para 2019.
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José Carlos Pinto,
Diretor Executivo do Parque Tecnológico da  UFRJ 
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POR QUE O TEMA 
GOVERNANÇA 

FOI O ESCOLHIDO 
COMO O MAIS 

REPRESENTATIVO 
PARA O ANO DE 

2018?

O NOVO REGULA-
MENTO TAMBÉM 

CONCRETIZA O TEMA 
DO TRANSBORDA-
MENTO, PREVISTO 

COMO FOCO DE 
ATUAÇÃO NO PLA-

NEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO DO PARQUE. 

QUAL A IMPORTÂNCIA 
DESSE TEMA PARA 

A INSTITUIÇÃO E DE 
QUE FORMA ESTA 

ATIVIDADE SE DEU NA 
PRÁTICA?

Em novembro de 2018, o regulamento do Parque foi renovado e 
revalidado na reunião do Conselho Universitário da UFRJ e, dessa 
forma, formalizamos, dentro do regimento da universidade, 
todas as práticas que o Parque desenvolveu ao longo dos 
últimos 20 anos. Entre elas, o Comitê Gestor de Articulações 
– que avalia a relação das empresas com a universidade e os 
projetos –; o Comitê de Avaliação de Desempenho – que opina 
sobre o desempenho do Parque; e a Comissão de Avaliação 
de Candidaturas – que emite pareceres sobre a qualidade das 
empresas e do potencial de relacionamento com a UFRJ. 
Em 2018 também foi formalizado o relacionamento do Parque 
com a fundação de apoio que abriga o projeto do Parque, a 
Fundação Coppetec. A atuação da Fundação como gestora do 
Parque já era prevista e, agora, há a formalização de como e 
de que forma esta gestão ocorreria.  Isso reduz a burocracia 
e permite que o Parque atue de forma mais segura junto aos 
órgãos de governo, empresas estatais e outros entes comerciais 
e institucionais. 

O novo regulamento concretiza um princípio basilar das áreas de 
inovação, que é não terem sua atuação limitada por uma fronteira 
geográfica, mas estarem definidas pelos interesses das instituições 
que os abrigam e onde houver oportunidade de relacionamento 
entre a academia e as empresas. E esse item, em particular, é muito 
importante porque a UFRJ atua em diferentes campi no estado do 
Rio de Janeiro e é extremamente relevante que o Parque transite 
por essas áreas. A UFRJ tem interesses potenciais em todos os 
lugares do mundo onde existem docentes, projetos, alunos de pós e 
de graduação, e o Parque também pode representar a UFRJ nessas 
múltiplas ações que a universidade tem em diferentes lugares. Prova 
concreta disso foi que, no final de dezembro de 2018, a Reitoria 
publicou portaria dando responsabilidade ao Parque de gerir o Polo 
de Biotecnologia da UFRJ, tendo em vista o final do convênio da 
universidade com a Fundação Bio-Rio. Além disso, devemos iniciar 
atividades em Macaé em um futuro próximo.
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NA OPINIÃO DO 
SENHOR, QUE 

OUTRAS CONQUISTAS 
O PARQUE 

CONTABILIZOU EM 
2018?

O ANO DE 2018 AINDA 
FOI UM PERÍODO 

DE INSTABILIDADES 
POLÍTICA E ECONÔMI-
CA, PORÉM COM UMA 

TÍMIDA RETOMADA 
DOS INVESTIMENTOS 
NO SETOR DE ÓLEO E 

GÁS, ONDE O PARQUE 
TEM RECONHECIDA 

ATUAÇÃO. QUAL A 
EXPECTATIVA PARA O 
ANO DE 2019 NESTE 

SETOR?

O número de instituições no Parque continuou aumentando 
em 2018 e, chegamos ao fim do ano, com 70 residentes. Uma 
inauguração muito importante foi a do centro de pesquisas 
da Ambev, que traz para o Parque de maneira mais intensa os 
temas da biotecnologia, da engenharia de alimentos, da química 
de materiais, reforçando um caminho recomendado do nosso 
planejamento: o da diversidade e das múltiplas conexões com 
grupos de pesquisa da UFRJ. Em 2018, tivemos também a 
diversidade dos tamanhos e da natureza dos empreendimentos 
e, não apenas, da temática.  Embora o Parque seja reconhecido 
pelos grandes centros de pesquisa que ele abriga, a maior 
parte dos nossos residentes é formada por pequenas e médias 
empresas. No ano passado realizamos a 2ª rodada do programa 
de aceleração Crowd Rio, em parceria com a Telefonica Open 
Future, e foram realizados projetos de inovação, como o 
desenvolvido pela empresa Vallourec, que acentuaram o papel 
do Parque na promoção da interação dos grandes e pequenos 
empreendimentos.

Depois de atravessar 2015, 2016, 2017 e boa parte de 2018 
falando das crises econômicas da Petrobras e do Estado do Rio, 
começamos a perceber uma mudança de humor, que teve início 
também por causa do sucesso dos leilões dos reservatórios do 
pré-sal. O Parque participou ativamente da Rio Oil & Gas, maior 
feira do setor, em setembro de 2018, e tivemos oportunidade 
de perceber um movimento que não víamos há alguns anos 
nessa feira no que se refere ao número de pessoas, empresas, 
oportunidades e negócios sendo travados. E a melhor notícia é 
que chegamos ao final de 2018 com várias grandes empresas 
que atuam no setor de óleo e gás, recomeçando a contratar 
projetos e pesquisadores, apontando para um futuro um pouco 
mais promissor, incluindo o Parque. 

A maior parte das empresas não espera que 2019 seja um 
ano maravilhoso, mas ele encaminha o 2018 para 2020, 
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e a expectativa é que, em 2020, sejam retomadas com 
grande intensidade as atividades de perfuração e produção. 
A expectativa é que 2019 seja um ano de regularização, de 
documentação, de qualificação dos poços, de análises e de 
preparação para essa retomada da produção em 2020. Estamos 
bastante otimistas com a trajetória das empresas residentes 
no Parque que atuam nesse setor e com expectativas de 
recebermos até outras empresas do mesmo segmento. 

Outro tema muito importante na área de inovação e, por causa 
da importância da Petrobras no sistema brasileiro de inovação, 
é o início do trabalho de simplificação dos regulamentos da 
ANP (Agência Nacional de Petróleo) e de consulta à comunidade 
sobre como facilitar o trâmite do fluxo de projetos. Existe uma 
expectativa positiva na comunidade de que, ao longo de 2019, 
vários desses procedimentos sejam simplificados e que, dessa 
forma, seja estimulada, em particular, a realização dos trabalhos 
conjuntos entre empresas prestadoras de serviço, academia e 
operadoras do setor de petróleo. 

Temos uma grande expectativa de que possamos reportar, ao 
final de 2019, um número ainda maior de residentes na área 
de óleo e gás. Além disso, a gestão do Polo de Biotecnologia 
da UFRJ pode também nos fazer alcançar, ao final de 2019, um 
número significativo de empresas do setor de biotecnologia, 
chegando ao nosso ambiente de inovação. O ano de 2019 é 
também um ano de incertezas. Teremos o processo sucessório 
na reitoria da UFRJ, além de uma nova política de ciência e 
tecnologia do governo federal, que ainda está se consolidando.

Outro foco de atuação, que é contínuo, é o esforço na inclusão 
de todos os atores da Universidade no projeto do Parque. Nossa 
missão é termos não somente a área de pesquisa propriamente 
dita, mas promover ações empreendedoras das mais variadas 
áreas do conhecimento. E, nesse sentido, nossa expectativa 

E, EM TERMOS 
GERAIS, QUAIS OS 

PRINCIPAIS FOCOS DE 
ATUAÇÃO DO PARQUE 

PARA 2019?
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é que 2019 seja o ano do Parque com um living lab, um 
laboratório vivo. O Parque não é somente um lugar onde se faz 
inovação e experimento. Ele também é um objeto de inovação 
e experimentação. Tivemos parcerias importantes firmadas, 
entre elas com o Atlantic Interactions Research Center (AIR Centre), 
para soluções e ações na Baía de Guanabara. Essa ação já foi 
merecedora de um projeto da Faperj para monitoramento das 
correntes marinhas, que estará disponível para acesso do público 
como um projeto-piloto no Parque. 

Além disso, nossa expectativa é que possamos assinar um 
convênio com o governo do Estado do Rio de Janeiro que 
transforme o Parque em um ambiente também de validação e 
homologação de tecnologias que venham eventualmente ser 
compradas pelos diferentes níveis de governo. A gente espera 
de 2019 que seja um ano em que o Parque possa consolidar 
sua atuação como um elemento integrado à cidade, sendo 
usado pelos diferentes níveis de governo e por toda UFRJ para 
ser objeto de estudos que resultem em projetos e serviços em 
benefício da sociedade do Rio de Janeiro.


