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Parques tecnológicos têm como prerrogativa a dinamização de 
economias regionais e nacionais, agregando-lhes conteúdos 
de conhecimento e inovação tecnológica. O Parque Tecnológico 
da UFRJ esforça-se diariamente para cumprir o seu papel 
e impulsionar a criação e o desenvolvimento de empresas 
inovadoras, para promover a interação dessas empresas 
com a UFRJ e outros centros de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, além de ajudar a difundir uma nova cultura 
empreendedora e inovadora na região. A seguir apresentamos os 
impactos das nossas atividades para a UFRJ, para as empresas 
residentes e para a região onde o Parque se encontra.

Desenvolvendo a UFRJ

O Parque contribui para o desenvolvimento dos alunos da 
UFRJ, ao gerar oportunidade qualificadas de emprego, ao 
proporcionar o contato com desafios reais que são enfrentados 
pelo setor privado e ao trazer o tema da inovação para o dia da 
universidade. 

Instituto HUB

O Instituto HUB é o espaço na UFRJ para aqueles que desejam 
inovar, experimentar, prototipar e interagir com diversas áreas do 
conhecimento. O projeto, cocriado com alunos da UFRJ, Parque 
Tecnológico da UFRJ e Agência UFRJ de Inovação, está localizado 
no Parque Tecnológico da UFRJ, tratando-se de um espaço de 
interações entre a indústria e a universidade. Seus esforços são para 
servir como um ambiente onde os atores do ecossistema local e 
regional de inovação e empreendedorismo possam contribuir para a 
geração de conhecimento de forma produtiva, em especial para os 
desafios cada vez mais urgentes de nossa sociedade. 
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Os principais objetivos do HUB são: Formar conexões - redes 
dentro das redes - com laboratórios, universidades, empresas, 
museus, etc.; estimular e apoiar a inovação no ensino e 
aprendizagem de STEAM25; ser um catalisador para mudanças 
transformadoras e um sistema de apoio para esforços locais, 
regionais e estaduais; e promover um ecossistema integrado que 
seja dinâmico, sinérgico e que esteja em contínuo aprendizado.

O público-alvo vai além das fronteiras da UFRJ, disponibilizando o 
acesso ao seu espaço físico para estudantes, artistas, pequenas 
empresas, pesquisadores, empresários e qualquer pessoa que 
queira criar ou fazer algo sob medida.

Em 2018, as principais atividades desenvolvidas foram:

25  Science Technology Engineering Art Math (STEAM) é traduzido como Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática.

Foto: Arthur Rivelo
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Projetos

Desenvolvimento de protótipo de baixo custo para a empresa L’Oreal

Touchwall (stand Parque Tecnológico da UFRJ) - Touchwall no stand Parque Tecnológico da UFRJ desenvolvi-
do pelo Mirabilis Studio para a feira Rio Oil & Gas 2018 que aconteceu no RioCentro.

Palestras

Palestra Jamboré 2018

Soluções sustentáveis para problemas sociais - Palestra oferecida por Pim van Baarsen na sala G209 - 
Centro de Tecnologia | UFRJ. A palestra foi uma parceria entre o USIS/PEP, Parque Tecnológico da UFRJ, o 
consulado dos Paíse-Baixos e o HUB

Data Dramatisation - Palestra oferecida por Ruben van de Ven no Auditório da CPM/ECO | UFRJ. A palestra 
foi uma parceria entre o MediaLab UFRJ, PPTLCOM, LAVITS, ECO-Pós, Parque Tecnológico

da UFRJ, o consulado dos Países-Baixos e o HUB

Democratizar a ciência: O futuro dos microscópios - Palestra oferecida por André Chagas/Prometheus 
Science no Espaço HUB (sala 108 - CETIC/ Parque Tecnológico da UFRJ). A palestra foi uma correalização do 
HUB com o Conector Ciência e a Rede de Pesquisadores.

Salt City, tecnologia, inovação e sustentabilidade - Palestra oferecida por Eric Geboers no auditório do 
Instituto de Arquitetos do Brasil. A palestra foi uma parceria entre o IAB, LAMO, Parque Tecnológico da UFRJ, 
o consulado dos Países Baixos e o HUB

Ciência e educação para transformação social - Palestra oferecida por Edgar Morya sobre Neuroengenharia 
em Macaíba no Auditório do Parque Tecnológico da UFRJ

Democratizar a ciência: Microscópio nas escolas - Palestra oferecida por Filipe Oliveira/Conector Ciência no 
Espaço HUB (sala 108 - CETIC/ Parque Tecnológico da UFRJ). A palestra foi uma correalização do HUB com o 
Conector Ciência e a Rede de Pesquisadores.

Mecanismos de apoio aos movimentos de inovação de base - Palestra oferecida pelo HUB na Semana Aca-
dêmica de Administração Pública da UNIRIO sob o tema: “O Futuro da Administração”.

Mecanismos de apoio aos movimentos de inovação de base - Palestra oferecida pelo HUB no II Simpósio de 
Nanociência e Nanotecnologia no Campus Xerém UFRJ.

Inovação Tecnológica Nas Empresas – Considerações Práticas Sobre Aspectos Tributários e Contábeis - Pa-
lestra oferecida por Antonio Romano Soares e David Aires, no Auditório do Parque Tecnológico da UFRJ.

Oficinas

Raspagem de Dados Públicos com Python - Não é bruxaria é pandas! - Workshop com Fernando Masanori 
Ashikaga. Palestra de Judite Cypreste, no Startup RIO.

Fundamentos de Computação Gráfica 3D e Animação Digital - Oficina oferecida por Maurício Vidal (Estúdio 
Consequência) no Espaço HUB

Serigrafia e Xilogravura - Oficinas oferecidas por Thais Freitas e Gabriel Menezes no Espaço HUB
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Cursos

Impressão 3D - Curso oferecido pela Maker Factore no Espaço HUB

Python para Biologia - Curso oferecido pela Osíris no Espaço HUB

Arduino - Curso oferecido pela Osíris no Espaço HUB

Arduino - Curso oferecido por Ignácio Ricart no Espaço HUB

Biotecnologia Industrial - Curso oferecido pela Osíris no Espaço HUB

Princípios da formação biofarmacêuticas - Curso oferecido pela Osíris no Espaço HUB

Engenharia Biológica - Curso oferecido pela Osíris no Espaço HUB

Minicurso de Financiamento Coletivo - Minicurso de Financiamento Coletivo oferecido pela Benfeitoria no 
Espaço HUB

Hubeer

Evento dedicado à ativação da rede de movimentos empreendedores. 

HUBeer! #11 - SMART FARM: Fazendas Inteligentes, utilizando a plataforma arduíno com Claudio Miceli. 
Cervejas sob o comando da cervejaria Goodfellas

HUBeer! #12 - Deep Learning aplicado a biologia com Fernando Limoeiro. Cervejas sob o comando da cerve-
jaria Elf’s Golden Beer

HUBeer! #13 - Impressão 3D aplicada à arquitetura com Júlia Nodari. Cervejas sob o comando da cervejaria 
Colina 315

HUBeer! #14 - Design e programação criativa para interfaces físicas e digitais com Marlus Araujo. Cervejas 
sob o comando da cervejaria Goodfellas

HUBeer! #15 - Wearables: Tecnologia Sensorial com Iane Cabral. Cervejas sob o comando da cervejaria 
Aberema

HUBeer! #16 - Tatiana Rappoport (Tem Menina no Circuito e Tem criança no circuito) falou sobre a baixa 
representatividade de mulheres nas ciências exatas na perspectiva de uma física, incluindo um pouco de sua 
experiência pessoal. Cervejas sob o comando da cervejaria Johnson’s Beer

HUBeer! #16+1 - Raphael Amorim falou sobre desenvolvimento de projetos open source. Cervejas sob o 
comando da cervejaria Aberema

HUBeer! #18 – “De estudantes a profissionais: É possível seguirmos inovando?” com Caio Chacal. Cervejas 
sob o comando da cervejaria Aberema

Bate-papo
Bate-papo com a Benfeitoria para entender sobre Financiamento Coletivo, Financiamento Recorrente e 
Matchfunding no Auditório do Parque Tecnológico da UFRJ
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Eventos

Arduino Day RJ 2018 - Arduino Day Rio de Janeiro realizado na Estácio do Shopping Nova América

EJCM no HUB - Atividade da Empresa Jr EJCM no Espaço HUB

Biomaker Battle | RJ - 1ª edição do Biomaker Battle realizada por meio da parceria entre a com o Instituto 
D’Or de Pesquisa e o HUB no Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

JSDay Rio de Janeiro - JSDay Rio de Janeiro 2018 realizado no Oito - Oi Futuro

Germinadora de Startups @GN² - Rodadas oferecidas pela GN² no Espaço HUB 

CEU - 1º Ciclo Empreendedor Universitário - Ciclo oferecido pela CEU na Nave do Conhecimento Engenho de 
Dentro

Viradão EJCM - Atividade da Empresa Jr EJCM no Espaço HUB

Playtest game trials - Teste aberto do “DeMagnete VR” pela Bitcake Studio no Auditório do Parque Tecnoló-
gico da UFRJ

Playtest game trials - Teste aberto dos games” A Lenda do Herói” e os dois jogos premiados “Astro Pig” e 
“Paper Pig” pela Gamer Trials no Espaço HUB

Drone Day - Atividade realizada pelo o NADE, o NTPRO e a Abravant no prédio do MP, durante a Feira Gas-
tronômica do Parque Tecnológico da UFRJ

Minerva Jam - Prototipagem - Atividade realizada pela Minerva Digitais no Espaço HUB

Empreendedorismo e Inovação com pesquisas de impacto - Rodada da BSL Experience realizada através da 
parceria entre a BioStartup Lab e o HUB no Espaço HUB 

Aulas
Empreendedorismo em Organizações Sustentáveis - Aula da matéria “Empreendedorismo em Organizações 
Sustentáveis” ministrada pelo prof. Ivan Bursztyn no Espaço HUB

Participações

Expo McLaren - Visita à Expo McLaren no CENPES 2.

HackCamp - Participação no HackCamp realizado pelo Rio Hacker Maker Space em Paty do Alferes.

Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) - Participação de Caroline Gonzaga no Global Student Entrepre-
neur Awards (GSEA), programa organizado pela Entrepreneur’s Organization (EO)

Semana Global de Empreendedorismo - Atividades oferecidas pelo HUB no Espaço HUB: “O que define a 
forma? Uma conversa sobre representação visual” com Zeilane Fernandes, “Introdução ao Game Design” 
com Tomaz Cuber Guimarães, “Ferramentas básicas para a avaliação e prospecção” com Carol Gonzaga, 
“User Experience e Prototipagem” com Larissa Galeno, “Arduíno para empreendedores” com Gabriel Bastos 
e Bruno Horácio, “Projetos em Realidade Aumentada para iniciantes” com Ana Moreno e “3D Magick” com 
Ricardo Cunha Michel

Hackathon

Hackerscamp: Soluções para casas inteligentes - Hackerscamp dentro da programação do PICNIC Brasil 
2018 no Jockey Clube da Brasileiro.

Hackathon EJCM - Hackathon realizado pela empresa Jr EJCM no Espaço HUB
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Estágios

O número total de postos de trabalho na modalidade estágio no 
Parque Tecnológico da UFRJ em 2018 foi de 114. Esse número 
aumentou em 68%, se comparado com o ano de 2017. Com 
relação ao número de estagiários/trainees oriundos da UFRJ, 
verifica-se que são o total de 72 estagiários, representando 63% 
do número total de vagas. E que, com relação ao ano anterior, o 
aumento de contratações de estagiários/trainees oriundos da 
UFRJ foi de 50%.

UFRJ
Outras Univer-

sidades
Total

Estagiários residentes 70 41 111

Administração do Parque 2 1 3

Incubadora 0 0 0

Total 72 42 114

Investimento Social

Fomentar o desenvolvimento institucional da UFRJ, por meio do 
apoio e do incentivo a programas, projetos e ações que valorizem 
a experimentação e as múltiplas formas de conhecimento e 
expressão, é o objetivo do programa Parque Investe. As formas 
de apoio e incentivo são: o fomento direto, apoio institucional e 
apoio na captação de recursos junto às empresas residentes, de 
acordo com a Política de Apoio e Patrocínio do Parque.

Os projetos apoiados por meio de apoio direto em 2018 foram: 
Prêmio de Ações Afirmativas e Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM).
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O Prêmio de Ações Afirmativas tem por objetivo selecionar, 
anualmente, cinco trabalhos desenvolvidos no Programas 
de Pós-graduação da UFRJ que tenham como tema Ações 
Afirmativas, de modo a dar visibilidade às diferentes abordagens 
a elas relacionadas, como sua importância para visão inclusiva de 
sociedade, sua interface com a temática dos direitos humanos 
e o papel do ensino universitário nesse debate. Em 2018, foram 
selecionados três trabalhos: 

• 1º lugar – “Admirável Mundo Novo: a ciência e o surdo”, da 
autora Júlia Barral Dodd Rumjanek, do Programa de Pós-
graduação em Química Biológica – IBqM, CCS.

• 2º lugar – “Participação social, população e desenvolvimento 
no Brasil (1994-2014): a emergência da internacionalização 
da sociedade civil e novas leituras sobre o monitoramento 
de políticas públicas para análise da política externa”, do 
autor Richarlls Martins, do Programa de Pós-graduação em 
Políticas Públicas e Direitos Humanos – NEPP DH, CFCH.

• 3º lugar – “Ensino de química em foco: utilizando a Lei 
10.639/03 para desconstruir o mito da neutralidade da 
ciência”, da autora Stephany Petronilho Heidelmann, do 
Programa de Pós-graduação em Ensino de Química - 
Instituto de Química, CCMN.

E ainda houve duas menções honrosas:

• “O ENEM/SISU e as ações afirmativas em cursos de prestígio 
da UFRJ”, da autora Melina Klitze Kerber Martins, do PPGE-
Faculdade de Educação, CFCH.

• “Quero ser cirurgião-dentista - Uma política de permanência 
para os alunos da FO-UFRJ”, da autora Fernanda Ignácio 
Fernandes, do Mestrado Profissional em Clínica Odontológica 
– Faculdade de Odontologia, CCS.
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O projeto Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
para o Ensino Médio (PIBIC-EM) – apoiado pelo Parque desde 
2014 -  prevê o apoio às atividades desenvolvidas com alunos 
de ensino médio de escolas regulares públicas, escolas militares, 
técnicas ou privadas de aplicação, nos laboratórios das UFRJ, 
com o intuito de difundir o conhecimento científico e tecnológico. 

A maior integração entre o aluno de Ensino Médio e o método 
científico, a motivação e atendimento às expectativas na 
pesquisa, o direcionamento na escolha da sua carreira acadêmica 
e a continuação da pesquisa na Graduação são os principais 
resultados considerados. Cabe ressaltar que os alunos se 
apresentaram em eventos científicos e, em especial, na Semana 
de Integração Acadêmica da UFRJ.

Com o recurso designado pelo Parque, o programa pôde duplicar 
o valor da bolsa, de R$ 100,00 para R$ 200,00, e o número de 
bolsas ofertadas. Em 2018, no total, foram oferecidas 41 bolsas, 
sendo 20 implantadas nesse ano.

Em 2018, os alunos apresentaram-se em eventos científicos 
de caráter nacional e nos eventos da UFRJ: Jornada de Iniciação 
Científica, Tecnológica, Artística e Cultural (JICTAC) e Semana de 
Integração Acadêmica.

Foto: Arthur Rivelo



Os projetos apoiados por meio da captação de recursos juntos às 
empresas residentes26 em 2018 foram: Patrocínio para aquisição 
de uniformes para alunos do curso de gastronomia do - INJC / 
UFRJ e E-Fest South América 2018.

A iniciativa do curso de gastronomia do INJC/UFRJ de patrocínio 
para aquisição de uniformes para alunos visava contribuir para o 
aumento da acessibilidade dos estudantes ao curso, bem como para 
a redução da taxa de evasão. Já a iniciativa E-Fest South América 
2018 objetivava a apresentação de inovações em engenharia para 
estudantes da graduação de toda a América Latina.

Integração empresas-universidade

Tema material:    (GRI 103-1)

Razão de ser do Parque, a integração empresas-universidade 
visa responder ao objetivo finalístico: “promover o aumento 
contínuo da capacidade de inovação do ecossistema” do 
planejamento estratégico do Parque 2016-2045. 

26  Para saber mais detalhes sobre os projetos oriundos da UFRJ apresentados ao Parque para apoio na prospecção de recursos juntos às 
empresas residentes ver o item “Apresentação de iniciativas da UFRJ às empresas” na página 88.

87



Acreditamos que a capacidade de inovação de um ecossistema 
dependa das conexões e interações que possam ser feitas 
entre os atores que compõem essa rede, e, por isso, o Parque 
atua como elo entre as empresas residentes, centros de 
pesquisas, universidade, alunos, investidores, entre outros, 
buscando potencializar a capacidade de inovações de alto valor 
agregado e de impacto para o desenvolvimento socioeconômico 
da sociedade.

Estabelecer conexões diretas e contínuas para promoção da 
interação empresas-universidade e estimular a cooperação entre 
as empresas e as iniciativas da UFRJ foram as ações realizadas 
pelo Parque no intuito de integrar as empresas residentes e a 
universidade em 2018.

1. Estabelecimento de conexões diretas e contínuas para 
promoção da interação empresas-universidade:

A partir de reuniões de acompanhamento individual das 
organizações residentes, denominadas Células de Interação, as 
empresas expõem seus desafios de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (P, D&I), e a equipe do Parque identifica os parceiros 
potenciais, dentro da universidade, que possam atender às 
demandas. A articulação pode ser com grupos de pesquisa na 
UFRJ; com iniciativas empreendedoras do corpo discente da 
UFRJ (Hub de Inovação na UFRJ); ou com as demais empresas 
residentes no Parque e na Incubadora. As negociações ocorrem 
no âmbito empresa-UFRJ.

O resultado das conexões realizadas entre empresas e 
universidade em 2018 foi a contratação, por parte das empresas, 
de 98 projetos no valor de R$ 8.704.892,71 em cooperação 
com a universidade, sendo R$ 4.824.802,09 em pesquisa e 
desenvolvimento nos seguintes temas:
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Automação Logística

Big Data Machine learning

Biotecnologia Mecânica dos fluidos

Bot Mecânicas computacional

Cloud Computing Modelagem ambiental

Construção civil Modelagem sísmica

Electromagnetic compatibility Nanotecnologia

Energia Potência ambiental da biodiversidade

Estruturas oceânicas Processo de produção de bebidas

Fabricação de tubos Processos ofshore submarino

Fármacos Reaproveitamento de subprodutos

Gestão da inovação Robótica

Inteligência artificial Vacinas

IoT Wifi

Apesar de as empresas terem contratado o valor de R$ 
8.704.892,71 em projetos, foi desembolsado, ao longo do ano, 
R$ 7.199.292,63, e quase 52% desse valor investidos em P&D.
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Verifica-se que mais de 80% do valor contratado e desembolsado 
em cooperação com a UFRJ vêm das grandes empresas. Isso é 
possível porque os contratos de cooperação variam de acordo 
com o porte das empresas.

Valores contratados em 2018 por modalidades de cooperação

Desde 2010, as empresas residentes do 
Parque Tecnológico da UFRJ contrataram 
486 projetos de cooperação com a UFRJ, 
investindo nesses últimos nove anos o 
valor acumulado de R$ 229.907.215,71. 
Sendo desembolsado, até 2018, o valor 
acumulado de R$ 155.023.854,62.

Em 2018, o valor contratado investido em pesquisa e 
desenvolvimento representa 55% da cooperação realizada 
ao longo do ano. Verifica-se que 27% do valor contratado 
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Investimento em cooperação/interação por decania da UFRJ em 2017 e 2018

foi investido em ensino, e o restante das interações com a 
universidade foi realizada por meio de serviços, eventos, doações 
e da Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ. Com relação ao 
ano anterior, constata-se que o investimento em cooperação 
está mais balanceado, saindo dos 97% em P&D, em 2017, para 
55%, em 2018.

O gráfico a seguir mostra os investimentos em cooperação/
interação por decania da UFRJ em 2017 e 2018. Em 2017, a 
maioria dos recursos investidos estava dividido entre o Centro 
de Tecnologia – CT (47%) e o Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza – CCMN (52%). Em 2018, no que se refere ao valor 
contratado, destaca-se que mais de 80% dos recursos investidos 
foram no CT.
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Analisando o investimento por unidades da UFRJ, verifica-se 
que 77% do valor foi para a COPPE; e 12%, para a COPPEAD, 
conforme podemos ver a seguir. Dos 77% de recursos investidos 
no CT (R$ 7.328.367,86), 92% foi para a COPPE.

2. Apresentação de iniciativas da UFRJ às empresas

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%. 
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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 



RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE  |  201894

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)
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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.  
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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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