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Quem somos



O Parque Tecnológico da UFRJ (PTEC-UFRJ) é um ambiente de 
inovação e empreendedorismo dentro da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (GRI 102-3), que reúne centros de pesquisa de 
empresas nacionais e multinacionais, além de laboratórios e uma 
incubadora de empresas. Com a interação entre as empresas e a 
universidade, é possível transformar conhecimento em emprego 
e renda por meio da criação e oferta de produtos e serviços 
inovadores para a sociedade. Inaugurado em 2003, em uma área 
de 350 mil metros quadrados da Ilha da Cidade Universitária, o 
Parque é um projeto, sem personalidade jurídica (GRI 102-5), 
ligado diretamente ao gabinete do Reitor. 

Em 31 de dezembro de 2018, o Parque abrigava 15 centros 
de pesquisa de grandes empresas, dez de pequenas e médias, 
dez laboratórios da UFRJ, além de 30 startups na Incubadora 
de Empresas da COPPE/UFRJ e oito do programa Crowd Rio, 
de aceleração de empresas em parceria com a Telefônica Open 
Future. O Parque também abriga o HUB de Inovação na UFRJ, 
iniciativa que conecta centenas de iniciativas empreendedoras da 
universidade. Comparativamente ao mesmo período de 2017, o 
número de organizações residentes cresceu 7%. 

Em 2018, duas atividades previstas no Planejamento Estratégico 
do Parque tiveram destaque: a atração de novas empresas dos 
mais variados setores da economia e o transbordamento de suas 
atividades para além das fronteiras físicas. No final do ano, o 
Parque foi nomeado o gestor, em caráter provisório, do Polo de 
Biotecnologia da UFRJ, tendo início a sua operacionalização em 
fevereiro de 2019, reforçando sua atividade em novas áreas do 
conhecimento. Da mesma forma, em agosto de 2018, a Ambev 
inaugurou seu centro de pesquisa e desenvolvimento no Parque, 
trazendo para o ambiente novas conexões com grupos de 
pesquisa da UFRJ. Foram ainda firmadas parcerias estratégicas 
como a realizada com o Atlantic Interactions Research Centre 
(AIR Centre) para desenvolvimento de tecnologias para a costa 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE  |  201828



PARQUE TECNOLÓGICO DA UFRJ 29

brasileira e transformando, cada vez mais, o Parque em um 
verdadeiro laboratório vivo de aplicação de inovações para o 
bem-estar da sociedade.

As parcerias com outros ambientes de inovação nacionais e 
internacionais também foram intensificadas em 2018. Além 
das já estabelecidas com o Parque Científico e Tecnológico da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Tecnopuc), 
com Porto Digital, em Recife (PE), e com o TusPark (Tsinghua 
University Science Park), na China, o Parque firmou em 2018 
acordo com o estado de Oklahoma. Em outubro, foi estabelecida 
a parceria com o Eastern Oklahoma County Partnership (EOCP) 
-  instituição promotora do desenvolvimento econômico e do 
empreendedorismo no estado americano – para expandir e 
diversificar o investimento empresarial entre Brasil e Oklahoma 
com foco na inovação tecnológica.

O Parque conta ainda, em sua estrutura, com uma incubadora 
de empresas, a Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ, 
projetada para estimular a criação de novas empresas baseadas 
no conhecimento tecnológico gerado em grupos de pesquisa 
localizados na UFRJ. Fundada em 1994, a Incubadora constitui 
a base dos profissionais que criaram toda a estrutura do Parque 
Tecnológico da UFRJ. Em seus mais de 20 anos de atividade, 
a Incubadora já apoiou a geração de cerca de cem empresas, 
responsáveis pela geração de mais de 1.625 postos de trabalho 
altamente qualificados. Em 31/12/2018, a Incubadora abrigava 
30 startups. 

O Parque também acompanha a gestão das pequenas e médias 
empresas instaladas e realiza atividades que estimulam o 
relacionamento entre as organizações residentes e demais 
públicos de interesse. Nossa atuação também visa auxiliar 
a ampliação do networking das companhias e estimular o 
empreendedorismo por meio de atividades de gestão de 
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negócios e captação de recursos. O Parque conta ainda com 
espaço de coworking, áreas para eventos e locais para projetos 
de empreendedorismo de alunos e docentes. 

Programas de apoio às empresas  (GRI 102-2)

Mentoring: ação com o Instituto COPPEAD/UFRJ para orientação 
estratégica e ampliação de networking das empresas startups 
residentes.

Trajetória X: fomenta o desenvolvimento profissional e pessoal 
para formação de liderança no universo feminino.

Softlanding Nacional e Internacional: parceria com ambientes 
de inovação no Brasil e no exterior, para intercâmbio de 
empresas residentes, possibilitando a expansão das redes de 
relacionamento e aumentando oportunidades de negócios. 

CrowdRio: programa de aceleração para o desenvolvimento de 
negócios digitais e IoT em parceria com a Telefônica Open Future. 
O programa, estruturado em três ciclos eliminatórios de quatro 
meses, permite que ideias sejam validadas e, no decorrer do 
programa, se transformem em empresas em estágio comercial.

Serviços

A partir dos conceitos de Missão, Visão e Valor, no ano de 2017, foram 
desenhados, de forma mais sistemática, os serviços prestados por 
todas as gerências do Parque para as instituições residentes.

• Apoio a potenciais empresas residentes na identificação de 
oportunidades de interação com a UFRJ, por intermédio de 
reuniões e workshops com grupos de pesquisa.

(GRI 102-2, 102-6)


