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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)
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Verifica-se que 61% dos profissionais empregados no Parque são 
do sexo masculino e 39% são do sexo feminino. 

Mascu-
lino % Femini-

no % Total %

Empresas e Laboratórios do Parque 764 59,64 517 40,36 1281 100,00

Empresas e Laboratórios da 
Incubadora 173 70,61 72 29,39 245 100,00

Administração do Parque 43 59,72 29 40,28 72 100,00

Administração da Incubadora 5 45,45 6 54,55 11 100,00

Total 985 61,22 624 38,78 1609 100,00

A qualificação dos funcionários do Parque – empresas e 
laboratórios residentes tanto do Parque quanto da incubadora, 
bem como se suas administrações –, são em sua maioria de 
graduados e graduandos (57%), e 22% dos trabalhadores do 
Parque têm mestrado e doutorado, conforme figura a seguir.

Dou-
tores/ 
douto-
randos

Mes-
tres/ 
mes-

trandos

%

Gradu-
ados/ 
gradu-
andos

%

Ensino 
médio 

comple-
to/ em 
curso

%
Infe-
rior a 
médio

% Total %

Empresas e 
Laboratórios do 
Parque

117 114 18,26 762 60,24 272 21,50 0 0,00 1265 100,00

Empresas e 
Laboratórios da 
Incubadora

124 50,61 121 49,39 0 0,00 0 0,00 245 100,00

Administração 
do Parque 3 3 8,33 22 30,56 32 44,44 12 16,67 72 100,00

Administração 
da Incubadora 0 2 18,18 3 27,27 5 45,45 1 9,09 11 100,00

Total 244 119 22,79 908 57,00 309 19,40 13 0,82 1593 100,00
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Impostos para a cidade

As empresas instaladas no Parque são centros de pesquisas 
e desenvolvimento, e, por isso, não realizam vendas ou a 
prestação de serviços. Contudo, por vezes, essas atividades 
se correlacionam com atividades de P&D. Considerando esse 
fator, em 2018, as empresas instaladas no Parque geraram R$ 
1.027.035,40 em impostos estaduais (ICMS) e R$ 2.188.821,19 
em impostos municipais (ISS), totalizando aproximadamente R$ 
3,2 milhões em tributos municipais e estaduais. Comparando 
com o ano anterior, houve um aumento de arrecadação de 100%.

Conhecimento (propriedade Intelectual)

A quantidade das solicitações de título de propriedade intelectual 
é um dos indicadores utilizados para avaliar a atividade inovativa 
nas organizações. No caso das empresas do Parque, existem 
empresas que, em vez de utilizar patentes, entendem ser mais 
adequado trabalhar com a noção de segredo industrial.  

Dito isso, verificamos – em uma pesquisa realizada com as 
empresas residentes em 2018 – que 46% delas, ou seja, doze 
empresas, solicitaram algum título de propriedade intelectual, 
enquanto 54% (14 empresas) declaram não o ter solicitado. 
Foram depositados 33 títulos na categoria patente e um na 
categoria marcas. Em comparação com o ano anterior, verifica-
se um aumento de 50%. No acumulado, já foram depositados 
164 títulos de propriedade intelectual em virtude de pesquisas 
realizadas no Parque Tecnológico da UFRJ.

Fornecedores

Os nossos fornecedores são selecionados observando as 
melhores práticas de compras públicas, incluindo a Lei 8.666 

(GRI 102-9, 102-10)
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(Licitações). Todos os procedimentos (cadastro, averiguação 
de conformidade deles 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 eles possam participar dos 
processos públicos de concorrência (GRI102-9). Para 2018, a 
meta do Parque era ter uma política para cadeia de fornecedores 
incorporando boas práticas de compras sustentáveis. Para 2019, 
a meta é definir os parâmetros necessários para estabelecer 
uma política de cadeia de fornecedores.

Dos recursos alocados em 2018, 33% foram para contratação de 
fornecedores. Ao longo do ano foram fechados 555 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, entre outros (GRI 102-9).

Número de contratações por região no estado do Rio de Janeiro
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No que se refere aos aspectos geográficos, verifica-se que 86% 
dos fornecedores residem no Rio de Janeiro, sendo a grande 
maioria deles residentes no entorno da Cidade Universitária31 
(77%) – sendo 3% dos fornecedores localizados no bairro da Maré 
e na Ilha da Cidade Universitária).  (GRI 102-10). 

Responsabilidade Social

O Parque Tecnológico da UFRJ e suas empresas residentes, 
em 2018, apoiaram em torno de 10 projetos que beneficiaram 
diversos públicos localizados no entorno da Ilha da Cidade 
Universitária.

Destacamos os seguintes projetos:

Maré Olímpica

O projeto visa estimular os alunos das escolas públicas da Maré 
a participarem das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP). 

Projeto fundado em 2017, em 2018 contou com a parceria 
de 8 empresas residentes e da 4ª Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE). Como resultado, 4.640 alunos foram inscritos 
para a primeira fase das Olimpíadas – 163% a mais de alunos 
que no ano anterior –, com 227 aprovados para a segunda fase. 
Como premiação aos alunos que passaram para a segunda fase, 
o Parque organizou uma visita ao seu ambiente para demonstrar 
a importância da matemática no dia a dia. A visita ocorrerá em 
abril de 2019. 

31  Zona Norte e Central da Cidade do Rio de Janeiro.
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O projeto visa estimular os alunos das escolas públicas da 
Maré a participarem das Olimpíadas Brasileiras de Matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP). As empresas residentes no 
projeto em 2018 foram: Neopath, Twist, DELL EMC, Halliburton, 
Schlumberger, Promec e SENAIS-CETIQT.

Miniempresa Dell

Projeto de voluntariado da empresa Dell EMC cujo objetivo é 
apoiar alunos de escolas públicas do ensino médio a montarem 
uma miniempresa de tecnologia. Os voluntários da empresa 
mentoreiam as atividades que ocorrem em um único dia da 
semana.

Dogs no Parque

Ação de voluntariado promovida pelas empresas do Parque, 
servidores e alunos da UFRJ, funcionários da incubadora, para 
tratar, resgatar, castrar, hospedar e promover a adoção dos cães 
abandonados no Parque Tecnológico. Ao longo de 2018 foram 
resgatadas cinco fêmeas, sendo quatro doadas; sete filhotes, 
sendo seis doados; dois machos, sendo um doado. Em 2019, o 
Parque apoiará os voluntários na campanha e feira de adoção 
dos animais.

Projeto infantil “Python Girls” 

A empresa DELL EMC forneceu alimentos e logística para receber 
as crianças de escolas públicas que iniciaram o aprendizado 
de python. O objetivo do projeto é dar todo ferramental para 
que elas saibam aplicar seus conhecimentos em uma grande 
empresa de tecnologia.
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Campanha de Páscoa

A empresa residente Halliburton arrecadou chocolates e doces 
para serem doados a instituições de caridade na época de 
Páscoa.

Gincana Sustentável na Vila Residencial da UFRJ

Durante a semana do meio Ambiente, a empresa Siemens 
mobilizou a ação de conscientização de crianças e jovens para com 
o meio ambiente por meio de uma Gincana Sustentável. A Gincana 
consistiu em ações e brincadeiras, transmitindo o aprendizado 
ecológico, tais como: economia de água, reciclagem, coleta 
seletiva, conhecimentos gerais sobre o meio ambiente, etc.

Ação de Cidadania na Vila Residencial da UFRJ

A empresa TechnipFMC levou para a Vila no Dia de Cidadania (5 
de outubro de 2018) as seguintes atividades: corte de cabelo; 
confecção da Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) em 
ação com o Ministério do Trabalho; e Emissão de Documentos de 
Identidade com a participação do Detran.

Campanha de doação de roupas, itens de higiene e material 
escolar

Em outubro de 2018, o Parque mobilizou a sua comunidade para 
doação de roupas, fraudas, itens de higiene, colchão, mantimentos, 
etc., para os moradores de duas casas da Vila Residencial que foram 
destruídas por causa de um incêndio. As empresas que aderiram à 
campanha foram: AMBEV, Dell EMC, GPE, Halliburton, Siemens e 
Superpesa, além do laboratório LabOceano.
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Além de participar dessa campanha, a empresa residente 
AMBEV realizou também uma campanha de produtos de 
higiene para doação para moradores em situação de rua – ONG 
Contagiados pelo Bem – da Ilha do Governador.

A TechnipFMC realiza anualmente o projeto Colibri, voltado para 
arrecadação de roupas e sapatos, doados – desde 2017 – para 
Associação de Moradores da Vila Residencial.

A empresa Halliburton realizou campanhas de doação de 
agasalhos e roupas de frio para doação a instituições de 
caridades de Macaé. 

Campanha de dia das crianças

A empresa Halliburton arrecadou brinquedos para doação a 
instituições que cuidam de crianças e adolescentes carentes 
de instituição em Macaé. Já a empresa DELL EMC organizou o 
evento no Dia das Crianças em parceria com a ONG Health Child 
Restart Recomeçar, que atuava até esse ano no Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira do Centro de Ciências 
da Saúde da UFRJ – IPPMG.

Campanha de Natal 

A empresa TechnipFMC fez uma campanha interna para 
doação de brinquedos para a Vila residencial da UFRJ. Ao todo, 
foram arrecadados 200 brinquedos para as crianças da Vila. 
Já a empresa AMBEV apadrinhou 40 crianças – doação de 
brinquedos e roupas para o Natal - de uma comunidade de São 
Gonçalo. A Halliburton arrecadou, para a sua campanha de natal, 
material escolar para doação a instituições de Macaé que cuidam 
de crianças e adolescentes carentes. 
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Representatividade Institucional

O Parque Tecnológico da UFRJ tem papel relevante nas 
atividades que visam ao desenvolvimento cientifico e 
socioeconômico do Rio de Janeiro e do Brasil. Atualmente, possui 
assento no Conselho de Governança no Conselho de Tecnologia 
da Federação das 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 tem sua imagem consolidada, 
interna e externamente, como um dos mais relevantes 
ambientes de inovação do País. As tecnologias aqui 
desenvolvidas, os produtos e serviços gerados, além do potencial 
de interação com a universidade, atraem a atenção de um 
público com características bem variadas. Entre eles, formadores 

(GRI 102-13)
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de opinião, imprensa nacional e internacional, influenciadores 
digitais, discentes e docentes, empresários e empreendedores, 
investidores, governos, demais atores do setor de inovação e 
empreendedorismo e sociedade em geral. Para tanto, o setor 
de Comunicação possui várias frentes de atuação para que as 
informações alcancem os públicos de acordo com seu perfil e 
com a ferramenta mais adequada.

Eventos e atividades institucionais 

Ao longo do ano de 2018, o Parque participou ativamente de 
eventos e de atividades institucionais de reforço de imagem 
interna e externamente. O destaque foi para a participação do 
Parque, em setembro, na feira Rio, Oil & Gas, a maior do setor na 
América Latina, com estande próprio e atividades com empresas 
residentes/ampliação de networking.
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Durante quatro dias, centenas de pessoas visitaram o estande 
do Parque Tecnológico da UFRJ, na Rio Oil & Gas 2018, principal 
evento do setor na América Latina, onde foram apresentadas 
tecnologias inovadoras de empresas, startups e laboratórios 
da instituição. No estande do Parque, foi montada uma parede 
interativa, utilizando Arduino, sensores de pressão e mapping, 
para contar a história do desenvolvimento tecnológico no 
setor de óleo e gás no Brasil. No evento paralelo, na TechWeek, 
o diretor do Parque, José Carlos Pinto, participou de debate 
com palestra sobre como a inovação tecnológica é capaz de 
impulsionar e transformar o setor.  



RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE  |  2018122

Demais atividades

Iniciamos, em 2018, ações proativas para relacionar a imagem do 
Parque a eventos de interesse. Dessa forma, o Parque apareceu 
como apoiador dos seguintes eventos como contrapartida à 
divulgação em suas mídias e ao seu público interno.

• “Impulsionando o ambiente de inovação para tecnologia”, 
promovido pela AMCHAM em abril.

• Hacking Rio, em julho.

• TED UFRJ (como (re) construir a universidade?), em julho.

• Parceria institucional com Rio Conventios Bureau – Parque 
é fonte oficial de informação da instituição em Newsletter 
sobre o Rio para mailing qualificado.

• 5ª Conferência Brasileira de Venture Capital (ABVCAP), em 
setembro.

• Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade 
(FITS 2018), em novembro.
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Programa de visitação

O programa de visitas do Parque Tecnológico da UFRJ recebeu 
517 pessoas no ano de 2018 em 44 grupos de 13 diferentes 
nacionalidades. Em relação a 2017, o número de visitantes caiu 
cerca de 20%, queda relacionada à diminuição da procura por 
parte de visitantes estrangeiros. 2.581 visitantes vieram em 
grupo e procuraram o Parque espontaneamente via inscrição no 
site da instituição.

Mídias tradicionais e sociais 

Outra métrica utilizada para avaliar a visibilidade do Parque é a 
aparição nas mídias tradicionais e sociais. Ao longo de 2018, o 
Parque foi assunto em 394 matérias em jornais, veículos on-line, 
rádios e TVs de todo o País. Apesar da restrição de divulgação 
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por causa da legislação eleitoral, a aparição do Parque na mídia 
foi 10% maior que em 2017, com destaque para matérias sobre 
a inauguração do centro de pesquisas da Ambev, do sistema de 
correntes desenvolvido pelo LabOceano e pela colocação da UFRJ 
como líder no ranking de inovação da Folha de S. Paulo.

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 2018, foram publicadas 81 matérias ou citações 
de empresas incubadas e graduadas na Incubadora.
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Newsletter

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 1.019, total 5% 
superior ao contabilizado em dezembro 
de 2017. 
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Mídias digitais e sociais

O Parque Tecnológico da UFRJ e a Incubadora de Empresas da 
COPPE iniciaram, no final de 2018, a implantação de estratégia 
de atuação no ambiente digital para aumentar sua comunicação 
com o público influenciador, além de melhorar a navegabilidade 
em suas redes, principalmente em seu site institucional. 

Até o dia 31 de dezembro, a página do Parque no Facebook 
registrava 4.816. Em dezembro de 2017, contabilizava 3.893 
curtidas. O FB da Incubadora contabilizou no mesmo período 
5.143 curtidas. As atuações no LinkedIn e YouTube também 
tiveram relevância, porém em menor escala. 

Para o ano de 2019, foi contratada uma plataforma de contatos de 
influenciadores digitais para que sejam desenvolvidas atividades 
de relacionamento com este público de forma qualificada. Dessa 
forma, a ideia é aumentar nossa participação nas mídias digitais e 
dar conhecimento amplo das atividades aqui desenvolvidas.
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