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Sobre o 
Relatório



PARQUE TECNOLÓGICO DA UFRJ 137

(GRI 102-46)

Esta publicação atende aos princípios de transparência e 
boas práticas do Parque Tecnológico da UFRJ no que se refere 
à sustentabilidade e apresentou os principais destaques e 
indicadores de desempeno econômico-financeiro, social e 
ambiental da organização referente ao ano de 2018. Desde 
2015, o relatório de sustentabilidade é editado anualmente (GRI 
102-52), sendo este o primeiro na versão standards, na opção 
essencial32.

32  A última publicação do relatório (Relatório de sustentabilidade 2017 – referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017) 
ocorreu em junho de 2018  (GRI 102-51).

O período de cobertura deste relato, baseado 
na GRI Standards, é de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2018.  (GRI 102-50)

Este relatório foi preparado de acordo 
com os Standards da GRI: Opção Essencial.   
(GRI 102-54)
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)

Em 2017, o Parque Tecnológico da UFRJ aprovou a sua Política 
de Sustentabilidade no Conselho diretor. Nela se comprometeu 
com o desenvolvimento sustentável, em estar alinhado com 
as melhores práticas internacionais de sustentabilidade e 
em engajar os seus públicos de interesse, observando as 
orientações contidas na agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável promovida pela ONU, por meio dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS:

Desde então, o Parque vem fazendo o exercício de alinhamento de 
suas ações, projeto e programas aos ODS. Neste relatório, veremos 
os ícones de cada ODS ao lado do reporte de cada ação, projeto 
e programas que desenvolvemos e para os quais entendemos 
contribuir. Para 2020, iniciaremos o alinhamento da estratégia do 
Parque aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Alcance

As informações apresentadas referem-se essencialmente à 
gestão do Parque Tecnológico da UFRJ. Sempre que possível 
foram incluídos os resultados dos ambientes de inovação que 
compõem o Parque: Incubadora de empresas da Coppe/UFRJ, 
Empresas residentes e Laboratórios do Parque. 
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Este relatório abordou a atuação do Parque no Estado do Rio de 
Janeiro, bem como no Brasil e internacionalmente (GRI 102-4). 

Mapeamento das partes interessadas 

O mapeamento foi realizado em 2016, quando o Parque estava 
realizando o seu Planejamento Estratégico 2016-2045. Esse 
processo foi feito por uma empresa de consultoria com o apoio 
da equipe do Parque. O processo utilizado para a priorização 
seguiu as diretrizes do GRI. 

Uma vez mapeada as partes interessadas, foi analisado o seu 
impacto no desenvolvimento econômico, social e ambiental do 
Parque e identificado como este grupo é influenciado pelo nosso 
desempenho econômico, social e ambiental. Os públicos em 
destaque foram engajados e consultados para a construção dos 
tópicos materiais do Parque (GRI 102-42). 

(GRI 102-40, 102-42)

• Empresas residentes
• Laboratórios especiais da UFRJ no Parque
• Conselho Diretor
• Incubadora de Empresas da Coppe/UFRJ
• Gerências funcionais do Parque
• Prestadores de serviços
• Fundação COPPETEC
• Associação de moradores da Vila Residencial 

da UFRJ (AMAVILA)
• Reitoria  
• Pró-Reitorias
• Unidades acadêmicas
• Graduação

• Pós-graduação
• Sociedade civil
• Embaixadas
• ONGs e Fundações
• Afiliações
• Outras ICTs
• Centros de P&D
• Agências de Fomento e promoção
• Representações de classe
• Investidores
• Governo Municipal
• Governo Estadual
• Governo Federal
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Engajamento e consulta

Os públicos de interesses do Parque foram envolvidos de acordo 
com o esquema a seguir:

(GRI 102-43, 102-44)
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Em 2017 e 2018, as empresas residentes e as gerências 
funcionais da administração do Parque foram os públicos de 
interesse engajados. Ambos receberam um feedback sobre os 
tópicos materiais de sustentabilidade do Parque e consideraram 
que as suas preocupações de impactos ambientais, sociais e 
econômicos ainda são compatíveis com os tópicos materiais 
priorizados.

Para a definição dos tópicos matérias, considerou-se os 
“Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório”, ou seja, 
contexto da sustentabilidade, materialidade, completude e 
inclusão de públicos de interesses.

Matriz de materialidade

Os resultados obtidos no processo de engajamento e 
consulta com os públicos de interesse do Parque, refletindo 
os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos 
dentro e fora da organização estão demonstrados na matriz 
de materialidade a seguir. 

(GRI 102-47)



RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE  |  2018142



PARQUE TECNOLÓGICO DA UFRJ 143

Todos os nove tópicos priorizados foram apresentados e 
validados pela direção do Parque e nortearam esse relatório.
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Não houve alteração significativa em relação aos períodos 
cobertos por relatórios anteriores no que se refere ao Escopo e 
Limites de aspectos (GRI 102-49). Mais informações ou dúvidas 
relativas ao conteúdo deste relatório podem ser direcionadas, 
por e-mail, para o endereço sustentabilidade@parque.ufrj.br     
(GRI 102-53).

Limites do Relatório

Categorias de 
Sustentabilidade

Materialidade

Limites

Controle
Direto do 

Parque 

Controle 
Indireto do 

Parque

Econômico

Integração empresas-univer-
sidade

x  

Transparência e integridade x  

Diversidade de setores econô-
micos e porte das empresas

x  

Interação entre as empresas 
de vários portes

x  

Social

Empregos x x

Qualidade de vida no Parque x  

Engajamento de pessoas x x 

Ambiental

Descarte de efluentes e 
resíduos

x x

Mobilidade x

(GRI 102-46)
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