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Iniciativas da UFRJ são projetos enviados 
pela universidade para receberem 
investimentos das empresas. Para que 
isso ocorra é necessário que esses projetos 
passem pelo Comitê Gestor de Articulação 
e sejam enquadrados como projetos a 
serem contabilizados como cooperação de 
empresa com a UFRJ.

Em 2018, foram submetidas 25 propostas de Iniciativas da 
UFRJ ao Comitê Gestor de Articulação, sendo 24 enquadradas 
como cooperação. Comparando ao ano de 2017, o número de 
solicitações de apoio às iniciativas da UFRJ diminuiu em 4%.

Das propostas enquadradas como cooperação, 58% eram 
eventos; 17%, projetos de P&D; 13%, projetos de extensão; e os 
12% restantes eram relativos à bolsa de estudos e ensino.

Das iniciativas aprovadas e enviadas para apreciação das empresas 
residentes, cinco foram apoiadas. Duas das iniciativas receberam o 
recurso em 2018, e as outras três receberão em 2019. 

Desenvolvendo as empresas

Um ecossistema de inovação se torna efetivo quando os 
diferentes atores que compõem essa rede interagem e, juntos, 
se fortalecem. Quando se pensa no que motiva as diversas 
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instituições a integrarem um ambiente de Parque, considera-
se o seguinte: as oportunidades de troca de conhecimentos, 
a localização estratégica, o potencial de interação com 
outros agentes da cadeia produtiva e a oportunidade de 
internacionalização – quando se é uma pequena empresa.

Em 2018, fizemos uma pesquisa27 para entender a percepção 
que as nossas residentes têm com relação ao impacto de se estar 
dentro do ambiente de inovação do Parque Tecnológico da UFRJ.

Verifica-se que, no ano de 2018, 67% das empresas de pequeno 
porte identificam que ser uma empresa do Parque contribui 
muito para que sua organização fosse mais inovadora. Apenas 
17% identificam que estar em nosso ambiente contribui pouco, 
e o mesmo percentual identifica que é indiferente estar no 
Parque. Com relação às empresas de médio porte, identifica-se 
que 1/3 percebe que estar em nosso ambiente contribui muito 
para que sua organização seja mais inovadora; 1/3 percebe 
que é indiferente, e 1/3, que contribui pouco. Já relativamente 
às empresas de grande porte residentes no Parque, verifica-
se que 60% percebe que estar nesse ambiente contribui muito 
para que ela seja inovadora. Os demais 40% são distribuídos 
igualitariamente entre as seguintes percepções: indiferente, 
pouco e nada.

27  Essa pesquisa foi realizada com as empresas residentes no Parque, com exceção das empresas incubadas. Responderam a essa pesquisa 
as seguintes empresas: Ambev, Dell EMC, EMBRAPII, Fiocruz, GE SUEZ, GPE, Halliburton, Manserv, MJV, Mobicare, Neopath, Oceanpact, PAM 
Membranas, PROMEC, Schlumberger, Senai CETIQT, Siemens, Superpesa, TechnipFMC, Tenaris, Twist, Vallourec, Wikki.

Foto: Jady Louise
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Número de empresas residentes que percebem que ser uma empresa do Parque tem contribuído 
para que sua organização seja mais inovadora

Com relação às tecnologias desenvolvidas pelos centros de 
pesquisas instalados no Parque tecnológico, verifica-se que, em 
sua maioria, são de abrangência global: 80% das tecnologias das 
grandes empresas são de abrangência global, sendo 10% de nível 
nacional e 10% de nível local; 67% das tecnologias das médias 
empresas são de abrangência global, sendo os demais 33% de 
nível nacional; e 100% das tecnologias das pequenas empresas 
são de nível global.
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Abrangência das tecnologias desenvolvidas pela unidade instalada no Parque Tecnológico

Interação entre as empresas de vários portes

Tema material:   (GRI 103-1)

Um ecossistema de inovação se torna efetivo quando os diferentes 
atores que o compõem interagem e, juntos, se fortalecem. Quando 
desenvolvemos o relacionamento entre as empresas, estamos 
promovendo o aumento contínuo da capacidade de inovação do 
ecossistema – objetivo finalístico do Planejamento Estratégico 
2016-2045 do Parque. Assim, é importante que o Parque tenha 
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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.

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. Dessa forma nos aproximamos cada vez mais 
de um ecossistema de inovação consolidado. Visando alcançar este 
objetivo, ao longo do ano de 2018, o Parque Tecnológico da UFRJ e 
a Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ realizaram 67 encontros, 
apresentados na próxima tabela.

Tema Programa Data do Evento Palestrante

1 Ambev Interação Grandes e Startups 08/01/2018
Bruno Nunes Caldeira 
Stefani

2
Conversas individuais com startups para 
possíveis interações

Interação Grandes e Startups 08/01/2018 Interno

3 Apresentação Inova VLI Divulgação 09/01/2018 Alexandre Gallotti

4
Apresentação FINEP - Segunda Cha-
mada

Divulgação 09/01/2018 Alexandre Cabral

5
Apresentação Programa de Inovação 
Aberta Inova VLI.

Interação Grandes e Startups 09/01/2018 Interno

6 WS Marketing Digital Decolar/Crowd 11/01/2018 RD Station - Enzo

7 WS Primeiras Vendas Decolar/Crowd 16/01/2018 Leonam Jesus

8 Apresentação do Programa Mining Lab Divulgação 01/02/2018 Mateus Farias

9
Visita para conhecer INC. Não conversou 
com as empresas.

Interação Grandes e Startups 06/02/2018 Interno

10
Reunião Lucimar na empresa. (Quer inte-
ração com a universidade)

Interação Grandes e Startups 19/02/2018 Interno

11
Apresentação do Programa Inovativa 
Brasil

Divulgação 22/02/2018 Fábio Marcio Dias

12 Apresentação do Programa VetorAG Divulgação 26/02/2018 Clarisse Gomes
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13
CTE - Apresentação rede Construção 
Digital

Interação Grandes e Startups 26/02/2018 Francine

14 Apresentação do Programa VetorAG Interação Grandes e Startups 26/02/2018 Interno

15
Apresentação da Rede Digital da Cons-
trução 

Interação Grandes e Startups 26/02/2018 Interno

16
Divulgação do Programa Shell Startup 
Challenge Brasil

Divulgação 01/03/2018 Marcelo Mofati

17
Divulgação do Programa Shell Startup 
Challenge Brasil

Interação Grandes e Startups 01/03/2018 Interno

18 O Alvorecer de Energia do Hidrogênio Open Talk 08/03/2018
Professor Paulo 
Emílio Valadão de 
Miranda

19 Mulher, Envelhecimento e Carreira Trajetória X 08/03/2018 Márcia Tavares

20 Evento Matchmaking Mentoring Mentoring 13/03/2018
Ângela Lins - Co-
ppead

21 WS Propriedade Intelectual Decolar/Crowd 13/03/2018 Atém e Sá

22 Decolar Contabilidade para leigos Decolar/Crowd 15/03/2018 Fred L.A.

23
Conversa com Empreendedor - Respon-
de Aí

Crowd Talk 20/03/2018 Paulo Monteiro

24 Metrô Rio Interação Grandes e Startups 21/03/2018
Leonardo Blasi Ro-
drigues

25
Conversa em grupo com startups para 
possíveis interações

Interação Grandes e Startups 21/03/2018 Interno

26 Vale Interação Grandes e Startups 26/03/2018 Leonardo Crespo

27 WS Finanças para Empreendedores Decolar/Crowd 26/03/2018 Vicente - Coppead

28
Conversa em grupo com startups para 
possíveis interações

Interação Grandes e Startups 26/03/2018 Interno

29 Futuro inteligente além da inovação Encontros no Parque 27/03/2018 Gil Giardelli

30 Chamada SENAI-Shell - 02/04/2018
Instituto SENAI de 
Inovação -  Sistemas 
Virtuais de Produção

31 Video Training Decolar/Crowd 05/04/2018 Danielle Lua

32 Peer Review Crowd 09/04/2018 -

33 Workshop 'Melhores Práticas Tributárias' Crowd/Decolar 09/04/2018
Nós 8 - Marcelo 
Figueira
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Tema Programa Data do Evento Palestrante

34
Workshop 'Mitos e Verdades sobre 
Startups'

Crowd/Decolar 16/04/2018 Nós 8 - Helder Galvão

35 Peer Review Crowd 16/04/2018 -

36 Recursos para Investimento Social Open Talk 18/04/2018 Eliane Damasceno

37 Acordo de Cotistas Decolar 19/04/2018 Felipe Herrera

38
NISSAN e UFRJ – 1ª rodada - Desafio 
NISSAN e Competências UFRJ

Workshop de Interação 19/04/2018
Luis Felipe Clavel 
e Clara - NISSAN / 
Diversos UERJ

39 IP Day Encontros no Parque 24/04/2018 Diversos

40 Peer Review Crowd 30/04/2018 -

41 Peer Review Crowd 07/05/2018 -

42
WS Aspectos Jurídicos do Processo de 
Investimento e Desinvestimento

Crowd 07/05/2018 -

43 Peer Review Crowd 15/05/2018 Telefônica - Ana Fusco

44 Lançamento Chamada 2018 Crowd 15/05/2018 Telefônica - Ana Fusco

45 WS Crowd Valouation Crowd 21/05/2018 -

46
Como Transformar Técnico em Vende-
dor?

Open Talk 22/05/2018
7 Consulting - Ramon 
Calvo

47 WS Cenários Econômicos Encontros no Parque 24/05/2018 Guilherme Mercês

48
NISSAN e UFRJ - Apresentação de 
Propostas

Workshop de Interação 24/05/2018
Robson Dias (PEE), 
Suzana Kahn e Mau-
ricio Aredes (PEE)

49
AMBEV e UFRJ - Apresentação das 
Capacidades da UFRJ

Workshop de Interação 25/05/2018

Yola Miranda - Ambev 
Diversos (PEMM, 
PEE, PEQ, EQ, NCE, 
IMA)

50 II Money Morning Encontros no Parque 13/06/2018 -

51 Apresentação do Vallourec Open Brasil Divulgação 21/06/2018 -

52 Apresentação do Edital Finep 2018 Divulgação 16/07/2018 Roberto Chiacchio 
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Tema Programa Data do Evento Palestrante

53
Sustentabilidade Corporativa: Desafios 
Atuais

Open Talk 25/07/2018 Leonardo Marques

54
Apresentação do Edital de Inovação 
Para a Indústria e do Desafio de Star-
tups Petrobras Distribuidora

Divulgação 09/08/2018
Pessoas da BR e da 
Firjan

55
Apresentação do Edital de Apoio a Pro-
jetos da Fundação Grupo Boticário                        

Divulgação 10/08/2018
Willian De Avila 
Almeida 

56 Valuation e Finanças Decolar 16/08/2018 -

57 Demoday Corporativo Demoday 28/08/2018 -

58 Apresentação do Hackathon Ambev Divulgação 30/08/2018 Ambev

59 Apresentação do diretor na Rio Oil & Gas Feira 24/09/2018 Interno

60 Indústria 4.0 - Conversa Inicial Interação Grandes e Startups 03/10/2018 Interno

61
Sustentabilidade Corporativa: Desafios 
Atuais

Workshop Ambev 05/10/2018 -

62
Novos Negócios Internacionais - Casos 
Brasileiros de Sucesso

Open Talk 18/10/2018
Prof. Renato Cotta de 
Mello e Prof.ª. Clarice 
Secches Kogut

63 Apresentação do Innova Trends Open Talk 31/10/2018 Mariana Doria

64 40+in Divulgação 13/11/2018 -

65 Decolar Governança  22/11/2018 -

66 Diretora Technion Divulgação 26/11/2018
Dana Sheffer; Ricardo 
Lomaski

67
Impacto da Lei Geral de Proteção de 
Dados nos negócios

Encontros no Parque 28/11/2018 -

Para avaliarmos a percepção das empresas residentes sobre as 
interações estabelecida entre si, com as empresas incubadas 
e com os laboratórios instalados no Parque, foi realizada uma 
pesquisa cujo resultado será apresentado a seguir.
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Do total de respondentes28 - 28 empresas distribuídas entre 
grandes, médias e PMEs -, 19 empresas estabeleceram algum 
tipo de interação com alguma residente – seja empresa, seja 
laboratório. Dessas interações, a maioria foi de caráter forte, 
significando que fecharam algum acordo e/ou executaram 
alguma ação em conjunto.

28  As empresas que responderam foram: Ambev, CEGN, Dell EMC, EMBRAPII, Fiocruz, Fundo Verde, GPE, Halliburton, LabNeo - Laboratório 
Coppe/UFRJ, LabOceano, LAMCE -  Laboratório Coppe/UFRJ, Manserv, MJV, Mobicare, Neopath, Oceanpact, Painel Brasileiro de Mudanças 
Climáticas (PBMC), PAM Membranas, PROMEC, Schlumberger, Senai CETIQT, Siemens, Superpesa, TechnipFMC, Tenaris, Twist, Vallourec, Wikki.
29  Estamos apurando o motivo para a redução do número de interações.

Nove empresas declararam não ter estabelecido qualquer tipo 
de interação com outra empresa residente do Parque em 2018. 
Verifica-se que o número de empresas que interagiram em 
2018 foi maior que em 2017, porém o número de interações 
diminuiu29, conforme mostra gráfico a seguir.

Comparativo do número de empresas que interagiram com outras organizações 
residentes do Parque nos anos de 2017 e 2018Tecnológico



Comparativo do número de interações fortes e fraca nos anos de 2017 e 2018

Empresas que forneceram algum produto, serviço ou estabeleceram 
alguma cooperação técnica com a Petrobras em 2018

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 2018. 
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Em 2018, 31% das empresas que responderam a essa pesquisa30 
tinham fornecido algum produto, serviço ou estabelecido alguma 
cooperação técnica. Todas elas participavam da cadeia produtiva 
de petróleo e gás de alguma forma.

Diversificação de setores econômicos e porte das 
empresas

Tema material:   (GRI 103-1)

Programa CrowdRio

Em parceria com a Telefônica Open Future, o Parque Tecnológico 
oferece o programa CrowdRio para desenvolvimento de negócios 
digitais e IoT. O programa oferece suporte para a transformação 
de ideias em empreendimentos ou para o fortalecimento dos 
negócios já existentes. 

O programa de pré-aceleração de startups, baseado na metodologia 
Lean Startup, está estruturado em três ciclos de quatro meses, 
conforme esquema abaixo, e permite que ideias sejam validadas e, 
no decorrer do período, se transformem em empresas.

30  Em 2016, 15 empresas responderam a essa pesquisa. Em 2017 o número de empresas respondentes aumentou para 21.
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O primeiro ciclo é o de Modelagem do Negócio, que tem como 
objetivo trabalhar o amadurecimento do modelo de negócios 
das startups, a partir da construção de uma proposta de valor. 
Incluem-se, ainda nessa fase, atividades para o fortalecimento 
da composição das equipes e dos acordos societários entre os 
seus membros.

O segundo ciclo, Construção do MVP, compreende a utilização de 
metodologias ágeis de desenvolvimento para que seja criado um 
protótipo inicial de solução (MVP) com foco na experiência do usuário. 

O terceiro ciclo, Inserção Comercial, abrange a construção de 
estratégias para o alcance das primeiras vendas. Isso inclui a 
definição do modelo de monetização e precificação, a seleção 
das estratégias de marketing e comunicação e a capacitação em 
vendas e negociações. 

Ao longo da evolução dos três ciclos apresentados, ocorrem as 
etapas de validação, que são processos interativos realizados 
pelas startups para testar e confirmar suas hipóteses de solução. 
No ano de 2018, houve a execução de duas turmas no CrowdRio. 
Até o mês de junho, foram executadas atividades do segundo e 
terceiro ciclos do programa, e participaram as startups da turma 
iniciada em 2017 listadas abaixo.
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A partir de junho, deu-se início à seleção de novos participantes 
para a turma de 2018. Ao todo, 28 candidatos submeteram 
suas candidaturas, oito startups foram aprovadas e iniciaram 
as atividades do programa no mês de agosto. O processo de 
seleção contou com seis avaliadores externos ao Parque e à 
Telefônica, que são empreendedores bem-sucedidos e oriundos 
da Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ.  Os participantes da 
edição 2018 são os apresentados a seguir. 

Startup Breve Descrição

4Mart
Desenvolvimento de arquitetura para soluções de automação, utilizando-se técnicas de machine 
learning e IA, criação de sistemas embarcados IoT, baseando-se na plataforma Arduino e Raspberry PI 
integradas com sistemas de localização em tempo Real na nuvem. 

Bela Horta

A Bela Horta promove alimentação sem agrotóxico na zona urbana por meio de plantio feito em caixas 
de feira. É uma fábrica de hortas, localizada na zona urbana do Rio de Janeiro que utiliza produtos 
recicláveis e sustentáveis para a confecção de nossas pequenas fazendas urbanas. A terra para o 
plantio e as mudas da semana são 100% orgânicas, vindo direto dos produtores rurais das regiões de 
Guapimirim, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, certificados pela ABIO / Orgânicos do Brasil. As 
hortas são 100% artesanais.

Champz
Champz é uma plataforma social que permite que pessoas patrocinem atletas amadores e semipro-
fissionais e acompanhem seus resultados por meio de um fantasy game.

Football for a cause Plataforma de leilão de objetos usados por atletas de futebol.

Gestão de Eventos Financiamento Colaborativo de Eventos para casa de festas e formandos 

Genuine Language Nova solução, por meio de eventos poliglotas presenciais, para aprender e fazer manutenção de idiomas. 

Sr. Francisco
Plataforma que conecta idosos com seus familiares de forma não invasiva, conservando sua privaci-
dade e aumentando seu vínculo afetivo.

Yplus
O desenvolvimento de uma rede segura de compartilhamento de recursos baseada na tecnologia 
Blockchain, protocolos P2P e criptografia forte.
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Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ
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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 cerca de 100 empresas e, em 31 
de dezembro de 2018, contava com 30 startups residentes, dos 
mais variados setores, entre eles: telecomunicação, petróleo e 
gás, ciência de dados, inteligência artificial, realidade virtual e 
aumentada, agronegócio, biotecnologia, saúde animal, energia, 
construção civil, otimização de processos, robótica, simulação, 
tecnologia da informação e comunicação, etc.

Essas empresas empregaram 245 pessoas - incluindo os seus 
sócios -, e 124 delas com títulos de mestres e doutores em suas 
áreas de atuação. 

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.
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Desde de 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, como é o caso do 
Programa Decolar e do Programa Mentoring.

Por meio de capacitações, assessorias individuais e 
acompanhamento contínuo, a Incubadora trabalha em cinco eixos 
principais: mercado, gestão, capital, tecnologia e empreendedor 
– eixos que compõem o Cerne (melhores práticas sugeridas pelo 
Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos). Esse 
conjunto de serviços de desenvolvimento dos negócios incubados 
compõe o Programa Decolar.  As capacitações, que acontecem 
mensalmente no auditório da Incubadora, a cada encontro contam 
com a presença de palestrantes que proferem exposições sobre 
temas pertinentes ao universo do empreendedorismo, passando 
pelos eixos Cerne descritos acima. Ao longo de 2018, foram 
realizados 9 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 por meio 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 no mercado.

De forma fixa, a Incubadora de Empresas da COPPE /UFRJ 
oferece diversas assessorias às empresas residentes, entre 
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elas, marketing, comunicação e imprensa, programação 
visual, financeira, contábil, de negócios e jurídica. Além disso, a 
Incubadora desenvolve o Programa 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 2018 foi o investimento da Incubadora 
em atividades voltadas para o desenvolvimento de capital de 
suas startups. 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 2018 foi composto por empresas residentes na 
Incubadora e startups da Pós-Incubação do Parque Tecnológico.
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Abaixo listamos os programas desenvolvidos pela incubadora em 
2018.

Nome dos 
programas

O que é cada pro-
grama O que ele visa desenvolver Qual o público-alvo Quais os resultados 

dos programas

Mentoring Sessões de mentoria 
individual

Na atividade, ex-alunos do Co-
ppead orientam empresários 
residentes em seus desafios 
estratégicos. O programa 
proporciona uma oportunidade 
para o mentor oferecer sua 
experiência de mercado além 
da ampliação de networking.

Empresas residentes 
na incubadora e PMEs 
residentes no Parque 
Tecnológico

Realização de uma 
média de 240 en-
contros individuais 
de mentoria. Além 
da realização de um 
grande evento de 
abertura do Programa 
na Incubadora.

Decolar Ciclo de palestras 
mensais

Os serviços de desenvolvi-
mento dos negócios incubados 
são denominados Progra-
ma Decolar. As ações são 
desenvolvidas em cinco eixos: 
Mercado, Capital, Gestão, Em-
preendedor e Tecnologia

Empresas residentes 
na incubadora e PMEs 
residentes no Parque 
Tecnológico

Realização de 10 
palestras no ano

Demoday 
Corporativo

Apresentação das 
startups a grandes 
empresas

O programa visa estimular 
a interação entre starups e 
grandes empresas a fim de 
gerar parcerias entre as partes

Empresas residentes na 
incubadora e empresas 
pós- incubadas residen-
tes no Parque Tecno-
lógico (15 empresas 
participantes)

1 evento anual rea-
lizado

Programa de 
Padrinhos

Sessões de orientação  

Empreendedores mais expe-
rientes orientam os novatos 
na incubadora em questões 
práticas relativas ao dia a dia 
de uma empresa

Empresas residentes 
recém-chegadas à 
Incubadora (6 empresas)

Realização de uma 
média de 18 encontros 
individuais  

Programa 
Trajetórias 
Empreende-
doras

Encontros em grupo 
para desenvolvimento 
pessoal do empreen-
dedor

Palestras e dinâmicas de gru-
po que visam apoiar o empre-
endedor em seu planejamento 
de vida profissional e pessoal, 
bem como entender melhor 
o ecossistema em que está 
inserido, players e tendências 
(pesquisa de setor).

Empresas residentes 
recém-chegadas à 
Incubadora (6 empresas)

Realização de 3 encon-
tros em grupo. 

Programa 
40+IN

Promoção de enga-
jamento e fortaleci-
mento do networking 
cuja iniciativa  visa 
identificar talentos 
com mais de 40 anos 
que enxergam no em-
preendedorismo uma 
oportunidade para se 
reinventar ou crescer 
na carreira atual.

Encontros periódicos
Empresas e profis-
sionais maduros com 
experiência de mercado

Um primeiro encontro 
realizado.
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Cabe ressaltar que a Incubadora cria um ambiente de match para 
as suas startups residentes e grandes empresas. Periodicamente 
reuniões (individuais ou em grupo) são realizadas para que as 
grandes empresas apresentem suas demandas e as startups 
apresentem soluções para os problemas elencados.  Para o 
público de empresas graduadas pela Incubadora, são elas 69 
startups, a Incubadora atua por meio da divulgação de eventos e 
promoção de conexões.

Desenvolvendo a Economia e a Região

Geração de empregos

Em 2018, o Parque teve ao todo 1.609 profissionais 
empregados, distribuídos na administração do Parque e da 
Incubadora, nas empresas residentes e nos laboratórios 
instalados tanto no Parque quanto na Incubadora. 

2016 2017 2018

Empresas e Laboratórios do Parque 841 743 1281

Empresas e Laboratórios da 
Incubadora 159 154 245

Administração do Parque 73 73 72

Administração da Incubadora 13 13 11

Total 1086 983 1609

Em relação ao ano de 2017, houve um aumento de 64% na mão 
de obra empregada no Parque. Isso demonstra que, ao longo do 
ano, as empresas e laboratórios residentes foram contratados 
para desenvolver novos produtos e serviços.

(GRI 102-7)


