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Planejamento Estratégico 2016-2045

Visando posicionar o Parque Tecnológico da UFRJ em um outro 
patamar no que se refere à gestão, o Planejamento Estratégico 
de 2016-2045 estabeleceu uma Agenda de Execução (2017-
2020), composta por uma carteira de duas ações estratégicas: 
(1) Cooperação para inovar e (2) Desenvolvimento de Pessoas; e 
oito programas estratégicos (2017-2020), desdobrados em 24 
projetos, conforme ilustra a tabela a seguir:

Programas Projetos

I. Novo Portfólio de Serviços

1. Revisão do Portfólio de serviços ofertado pelo Parque

2. Estruturação de novos serviços de alto valor agregado

3. Comunicação e divulgação do portfólio de Serviços

II. Expansão do Parque

4. Atuação nos espaços físico e virtual

5. Elaboração da estratégia de branding e plano de comunicação

6. Ampliação do Parque para espaços descontínuos

III. +Empresas
7. Prospecção de novas empresas nacionais e internacionais

8. Desenvolvimento do cluster de empresas do setor de saúde

IV. Sustentabilidade do Parque

9. Revisão da estrutura de custos

10. Prospecção de novas formas de captação de recursos

11. Planos alternativos de uso da infraestrutura existente

V. Parque Lab - Inovação e 
Experimentação

12. Criação do HUB UFRJ

13. Finalização do Cubo

14. Estrturação dos experimentos para soluções socioambientais

VI. Serviços de Bem-estar e Lazer

15. Identificação e implantanção dos serviços de conveniência

16. Serviços de mobilidade

17. Intervenções urbanas e promoção de eventos culturais

VII. Institucionalidade e Governança

18. Institucionalização do Parque

19. Incorporação da Incubadora ao Parque

20. Governança corporativa

VIII. Excelência na Gestão

21. Revisão dos processos

22. Implantação de instrumentos para monitoramento da estratégia e da gestão

23. Implantação de instrumentos para monitoramento e gestão da agenda de execução

24. Estruturação do núcleo de monitoramento e das rotinas de gestão
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Em 2018, as metas se concentraram na estruturação e 
respectiva execução dos projetos. Nesse contexto, 100% dos 
projetos foram iniciados, bem como as ações estratégicas, 
pensadas como elementos transversais e contínuas durante a 
vigência da Agenda de Execução.

Para 2019 espera-se que a carteira de projetos apresente 
percentual de execução acima de 75%, no fim do ano.

Parcerias Nacionais e Internacionais

Seguindo o objetivo finalístico de ‘Expandir o Parque para 
espaços descontínuos e inovar em sua forma de relacionamento 
com as empresas’, em 2018 foram firmadas duas importantes 
parcerias internacionais. A primeira se deu com a Eastern 
Oklahoma County Partnership (EOCP), cuja missão é catalisar a 
criação, promoção e manutenção de empregos e investimentos 
em Oklahoma, nos EUA. A segunda se deu com o Air Centre, uma 
organização com sede nos Açores, Portugal, cuja missão é atuar 
como uma rede de colaboração científica e tecnológica para o 
desenvolvimento de políticas, programas e projetos de pesquisa 
no contexto do Oceano Atlântico, alinhando as prioridades 
nacionais aos desafios globais por meio de ações conjuntas.
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Em ambos os casos se busca a inserção e a consolidação da 
presença internacional do Parque Tecnológico da UFRJ em 
redes internacionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
De forma mais específica, fazem parte dos acordos a previsão 
de ações ligadas à internacionalização de empresas de base 
tecnológica (recepção de empresas estrangeiras no Brasil e envio 
de empresas brasileiras ao exterior), a realização de eventos, 
treinamentos e outras ações que viabilizem o relacionamento 
entre as organizações. 

Ao longo de 2018 foram iniciadas primeiras ações previstas nos 
Memorandos de Entendimentos assinados. Com a EOCP, o foco 
esteve na aproximação entre empresas norte- americanas e 
brasileiras. Com o Air Centre, os esforços se concentraram na 
criação de um experimento socioambiental que terá por foco 
a Baía de Guanabara. Por meio do desenvolvimento de uma 
plataforma de observação meteoceanográfica desenvolvida com 
tecnologias da UFRJ, espera-se criar soluções inovadoras capazes 
de serem escalonadas para outras cidades ao redor do mundo.

Para 2019 a meta é intensificar os esforços de cooperação 
previstos nos Memorandos de Entendimentos assinados 
com essas organizações, notadamente no que tange à 
internacionalização de empresas e o desenvolvimento dos 
experimentos socioambientais ligados à Baía de Guanabara.
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Cubo

Posicionado em uma área central do Parque Tecnológico da 
UFRJ, o projeto arquitetônico do Espaço Cubo, inspirado no 
Cubo Mágico (brinquedo que funciona como um quebra-cabeça 
tridimensional, inventado pelo húngaro Ernö Rubik), constitui-se 
em um conjunto de edificações, composto de um prédio principal 
(18x18x18m) e 5 anexos menores (6x6x6m), todos em formato 
de cubo. 

Espaço CUBO - Área Externa
Foto: Parque Tecnológico - UFRJ
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O prédio principal terá um total de 6 pavimentos, abrigando 
um auditório, uma galeria de artes visuais e um Café-bistrô, 
além das áreas técnicas e de circulação necessárias ao seu 
funcionamento. A visualização dos espaços entre cada pavimento 
norteia a ideia de interseção e fluxo entre os ambientes. Dentro 
dessa concepção, esses espaços internos deverão permitir a 
implantação de soluções tecnológicas para o estabelecimento de 
ambientes receptivos e modernos que promovam a comunicação 
entre os diversos públicos de interesse (stakeholders) do Parque.
 
Os cinco cubos anexos, denominados cápsulas de criatividade 
e inovação, servirão como espaços multiusos voltados para 
workshops, oficinas, vivências, coworking e projetos de 
instalações artísticas e tecnológicas. 

O projeto de criação do Espaço CUBO nasceu no ano de 2010, na 
perspectiva de ampliar o escopo de atuação do Parque Tecnológico 
da UFRJ e potencializar o seu ecossistema de criatividade e 
inovação de modo integrado à comunidade universitária e à 
população carioca. A cidade do Rio de Janeiro, reconhecida pela 
sua vocação cultural e criativa, se destaca pelo seu potencial de 
desenvolvimento associado aos setores da economia criativa, e 
a Universidade tem um papel fundamental nesse processo como 
lócus de ensino, pesquisa e extensão. As obras foram iniciadas 
no ano de 2015, em 2018 as obras de edificação do prédio 
avançaram vertiginosamente, ficando as etapas de infraestrutura 
e esgotamentos prontas e iniciando a etapa de acabamento, 
urbanização. De acordo com o cronograma atualizado do projeto, 
a previsão para a sua inauguração é o segundo semestre de 2019. 
Toda a programação e atividades desenvolvidas pelo CUBO serão 
planejadas e divulgadas ao longo de 2019.

Visando atender à crescente demanda por espaços de uso 
compartilhados no Parque, além da sua vocação cultural, o 
CUBO se constituirá em um prédio multiusuário e adequado 
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para atividades de co-working, inovação aberta. Assim, ao 
abrigar empresas de diferentes portes, trabalhando de forma 
cooperativa em um ambiente criativo, inspirador e integrado 
ao ambiente, espera-se que o Parque Tecnológico siga 
consolidando a sua presença no ecossistema de inovação 
brasileiro.  (GRI 102-48)

Praça 

Aumentar a integração da comunidade e gerar ambiente de 
cultura e lazer foram temas que estiveram continuamente nas 
preocupações do Parque.  Ao longo do ano, houve um intenso 
trabalho para finalização das obras do CUBO. Além disso, iniciou-
se o planejamento da nova praça do Parque.

A nova praça do Parque foi uma demanda que surgiu em 2017 
e, ao longo de 2018, se consolidou o projeto arquitetônico ideal 
que casasse com as limitações orçamentárias do Parque. A 
praça será um espaço de descompressão de utilidade pública 
e de bem-estar, cujo objetivo é estimular o convívio nas áreas 
externas do Parque. A praça abrigará eventos culturais e 
gastronômicos e sua inauguração está prevista para 2019.

Segurança

2018 foi um ano de muito trabalho para garantir a segurança 
da comunidade Parque. Foram instaladas novas câmeras para 
o monitoramento integrado de todas as áreas do Parque, a 
reestruturação do centro de monitoramento com o estabelecimento 
do monitoramento 24h e a intensificação das rondas pela segurança 
do Parque. Essas ações possibilitaram o aumento da eficiência do 
controle e do monitoramento das áreas do Parque, aumentando a 
sensação de segurança dentro do Parque.
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