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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)
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• Estabelecimento de canais diretos e contínuos para 
promoção da interação empresa-universidade: 

• Articulação com grupos de pesquisa na UFRJ;

• Articulação com iniciativas empreendedoras do corpo 
discente da UFRJ (Hub de Inovação na UFRJ);

• Articulação com as demais empresas residentes no Parque e 
na Incubadora.

• Realização de eventos que visam estimular o relacionamento 
entre as organizações residentes do Parque Tecnológico e 
demais públicos de interesse:

• Ciclo mensal de eventos e workshops;

• Ciclo de eventos abertos para especialistas não residentes 
explorarem determinadas áreas do conhecimento.

• Desenvolvimento de networking qualificado, fomentando 
a integração das empresas no ecossistema de inovação, 
aproximação entre grandes, médias e pequenas empresas do 
Parque, bem como de outras instituições de interesse.

• Divulgação de informações sobre eventos, editais, programas 
e outros assuntos de interesse das empresas.

Especificamente, de acordo com o porte da empresa, são 
oferecidos os seguintes serviços e atividades:

Grandes empresas

• Apoio no desenvolvimento e execução de planos de 
investimentos em P,D&I das grandes empresas em parceria 
com diversos atores: universidade, governo e outras 
empresas (inclusive startups).

• Acompanhamento na gestão do portfólio de projetos de 
P,D&I dos centros de pesquisa instalados.



• Promoção e estímulo ao compartilhamento de experiências 
obtidas pelas empresas residentes nas parcerias a partir de 
avaliações de desempenho de projetos.

Pequenas e médias empresas

• Acompanhamento da gestão de pequenas e médias 
empresas instaladas no Parque, oferendo acesso à rede de 
parceiros para contratação de consultorias e capacitação às 
empresas residentes.

• Gestão de imagem, assessoria de imprensa, produção de 
conteúdo e consultoria para mídias digitais para pequenas e 
médias empresas instaladas no Parque.

• Conexão com investidores de capital de risco e orientação 
para relacionamento eficaz com essa comunidade.

Startups

• Apoio à criação de novas empresas baseadas no 
conhecimento tecnológico predominantemente geradas a 
partir de relações com a UFRJ:

• Utilização da metodologia lean startup;

• Disponibilização de assessorias e acompanhamento do 
desenvolvimento de cada negócio em comunicação e 
marketing, finanças e em outras áreas de gestão;

•  Promoção de capacitações para a formação em negócios 
dos empreendedores residentes.

• Construção de networking profissional.

• Compartilhamento de experiências entre startups residentes, 
estimulando o amadurecimento dos empreendedores. 
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Todas as organizações do Parque também têm acesso aos 
seguintes serviços de infraestrutura:

• Segurança 24 horas;

• Sistema de vigilância eletrônica com monitoramento 24 horas;

• Paisagismo;

• Limpeza pública;

• Limpeza das áreas comuns dos prédios compartilhados;

• Coleta de resíduos comum;

• Iluminação pública;

•  Acesso ao auditório do Parque, com capacidade para até 70 
pessoas, e a salas de reuniões.

As empresas que residem nos prédios compartilhados ainda têm 
acesso aos seguintes serviços:

• Iluminação das áreas comuns dos prédios compartilhados;

• Manutenção e operação de ar-condicionado central;

• Manutenção civil e elétrica das áreas comuns;

• Manutenção e operação do sistema de telecomunicação;

• Recepção e administração do Parque.


