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Este Relatório de Sustentabilidade apresenta os principais 
indicadores de desempenho econômico-financeiro, social e 
ambiental da organização no período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2018. Visando o alinhamento com as melhores 
práticas internacionais em termos de sustentabilidade, o 
relatório segue as orientações da Global Reporting Initiative (GRI) 
versão standard.

Na seção “O Parque Tecnológico”, a organização é apresentada 
como um ambiente de inovação cuja missão é fortalecer a 
capacidade de inovação do ecossistema para a criação de 
riqueza e bem-estar da sociedade. Trata-se de um locus de 
iniciativas empreendedoras e geração de conhecimento. Nesse 
sentido, são relatadas experiências na realização de eventos 
voltados para a geração de networking e de responsabilidade 
social corporativa, além de ações concretas para a melhoria do 
desempenho operacional.

Na seção “Parque e Desenvolvimento Local” são apresentados 
os principais resultados relativos a três questões: UFRJ; 
empresas residentes; economia e a região. Os resultados são 
apresentados por meio de temas como o apoio aos movimentos 
empreendedores discentes da UFRJ, o investimento social 
em projetos de interesse da UFRJ feito pelo Parque, geração 
de empregos, diversificação setorial e representatividade 
institucional. O destaque fica por conta do intenso relacionamento 
entre as áreas acadêmicas e as empresas que, por meio de 98 
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projetos de cooperação, contrataram R$ 8.704.892,71, sendo R$ 
4.824.802 em projetos de pesquisa e desenvolvimento. 

Na seção “Parque e o Futuro” é apresentado um balanço sobre 
as ações do Plano Estratégico do Parque Tecnológico 2016-
2045, que tem auxiliado o Parque a dar continuidade ao seu 
processo de transformação organizacional. No âmbito das ações 
decorrentes do novo Plano Estratégico, o destaque fica por 
conta das ações relacionadas à expansão do Parque, por meio de 
duas parcerias que permitirão o intercâmbio das organizações 
residentes com as de outros ambientes de inovação.

A primeira com a Eastern Oklahoma County Partnership (EOCP) 
e a segunda 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.

Por fim, o leitor é apresentado ao esforço de integração das 
estratégias do Parque aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, em consonância com a política de 
sustentabilidade da organização. Este processo reforça o papel 
do Parque Tecnológico enquanto uma ação estratégica para o 
desenvolvimento regional, tendo em vista a geração de soluções 
inovadoras para desafios locais e globais.


