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Considerações iniciais

Este século vem sendo marcado por transformações nas atividades de ciência e tec-

nologia. A busca constante por um local no mercado está cada vez mais competitiva 

e tem sido assinalado por diferentes práticas de organização orientada para inova-

ção. A OCDE (2005) define quatro tipos de inovações nas atividades das empresas: 

inovações de produto (bens ou serviços), inovações de processo, inovações organi-

zacionais e inovações de marketing.

http://www.oei.es/historico/salactsi/oslo4.htm
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Inovações de 
marketing

É a implementação de um 

novo método de marketing 

com mudanças significati-

vas na concepção do produ-

to ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, 

em sua promoção ou na fi-

xação de preços. São volta-

das para melhor atender as 

necessidades dos consumi-

dores, abrindo novos mer-

cados, ou reposicionando o 

produto de uma empresa no 

mercado, com o objetivo de 

aumentar as vendas.

Inovações de 
produto

É a introdução de um bem 

ou serviço novo ou signifi-

cativamente melhorado no 

que concerne a suas carac-

terísticas ou usos previstos. 

Incluem-se melhoramentos 

significativos em especifica-

ções técnicas, componentes 

e materiais, softwares incor-

porados, facilidade de uso ou 

outras características funcio-

nais.

Inovações de 
processo

É a implementação de um 

método de produção ou 

distribuição novo ou sig-

nificativamente melhora-

do. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, 

equipamentos e/ou softwa-

res.

Inovações 
organizacionais

É a implementação de um 

novo método organizacio-

nal nas práticas de negócios 

da empresa, na organização 

do seu local de trabalho ou 

em suas relações externas. 

Podem visar a melhoria do 

desempenho de uma em-

presa por meio da redução 

de custos administrativos 

ou de custos de transação, 

estimulando a satisfação no 

local de trabalho

Fonte. Adaptado de OCDE (2005).
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Os habitats de inovação são espaços 
diferenciados, propícios para que as 

inovações ocorram, pois são locus de 
compartilhamento de informações e 

conhecimento, formando networking, e 
permitem minimizar os riscos e maximizar 
os resultados associados aos negócios. O 
habitat de inovação permite a integração 
da tríplice hélice e procura unir talento, 
tecnologia, capital e conhecimento para 
alavancar o potencial empreendedor e 

inovador 
(TEIXEIRA et al., 2016).

A inovação deve ser incorporada por todos os 

segmentos, não apenas pelas startups, mas tam-

bém por aquelas empresas consideradas como 

sendo de setores tradicionais da economia, mes-

mo que ainda de forma transversal em processos, 

produtos, serviços, marketing ou organização do 

trabalho. De fato, ações que envolvam a atividade 

inovativa devem estar presentes no cotidiano do 

empreendedor. Para tanto, a cultura da inovação 

deve fazer parte das empresas. 

Somado a isso, a mortalidade das empresas vem 

sendo observada em várias fases de sua existên-

cia, principalmente nos primeiros anos de forma-

lização (SEBRAE, 2011). Neste interim, a literatu-

ra vem apontando o papel de muitos habitats de 

inovação, tanto no desenvolvimento das regiões 

quando na manutenção e fortalecimento de em-

preendimentos de diversos tipos e portes. O estu-

do de Strotmann (2007) indica que empresas que 

estejam ligadas a habitats de inovação têm mais 

chances de sobrevivência e maior chance de te-

rem sucesso fora desses espaços.
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Para que as inovações ocorram nes-

ses espaços, autores (LABIAK JÚ-

NIOR, 2012; MACHADO, et al, 2013; 

ISHIKAWA, et al, 2014; MOTKE; RA-

VANELLO; RODRIGUES, 2016) vêm 

indicando a necessidade da criação 

de ambientes propícios para que a 

mesma ocorra. Essas experiências 

podem ser consideradas novas, da-

tadas da década de 50, e vêm se de-

senvolvendo de forma mais intensa 

nas últimas três décadas (ZOUAIN; 

PLONSKI, 2006; MCTI, 2014), com 

o intuito de promover o desenvolvi-

mento local/regional e estimular a 

pesquisa, o desenvolvimento e a ino-

vação (PD&I). 

Autores como Azevedo e Falvo (2013) 

consideram que a PD&I é possível por 

meio do compartilhamento do co-

nhecimento entre instituições, como 

universidades, institutos de pesquisa 

e outras organizações. Dessa forma, 

para Melo (2010, p. 51) “o habitat de 

inovação engloba um espaço relacio-

nal em que a aprendizagem coleti-

va ocorre mediante a transferência 

de know-how, imitação de práticas 

gerenciais de sucesso comprovado 

e implementação de inovações no 

processo de produção”. 

Outro pensamento é o de Labiak 

Júnior. (2012) que considera como 

missão dos habitats de inovação 

esteja ligada a estruturação de uma 

cultura empreendedora fazendo com 

que empreendedores tenham uma 

visão comum de crescimento regio-

nal. Além disso, segundo o mesmo 

autor, estes ambientes têm a missão 

de fazer com que os empreendedo-

res hajam em uma perspectiva de 

coopetição. Luz et al. (2014) apon-

tam que os habitats de inovação 

completam o circuito dos agentes 

responsáveis pela implementação e 

difusão das inovações por meio da 

interação com a academia, empre-

sas e indústrias, bem como órgãos 

do governo.
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Autores como Teixeira, Almeida e Ferreira (2016) indicam 

que as tipologias mais comuns de habitats de inovação 

são: cidades inteligentes, parques, centros de inovação, 

aceleradoras, incubadoras, pré-incubadoras, coworking, 

makerspace e núcleos de inovação tecnológica (NITs), as-

sim como ilustra a Figura 1.

A partir dos habitats existentes, os parques vêm também 

recebendo atenção, em termos de desenho das políticas 

científica e tecnológica e industrial tanto no Brasil, quanto 

no mundo. Adán (2012) contextualiza que os Parques emer-

gem como aglomerações na economia do conhecimento. 

Segundo a autora, a origem desses ambientes tal como se 

conhece atualmente se situa no conhecido Silicon Valley ou 

Stanford Industrial Park (COOPER, 1971) que surge como 

um esforço intencional nos anos 50 na Califórnia. Munroe 

e Westwind (2007) indicam que o Silicon Valley passou de 

modelo industrial para um centro de alta tecnologia pró-

ximo a universidade e que hoje se consolida como centro 

global de inovação e alta tecnologia. Para Cooper (1971) e 

Almeida, Silva e Rocha (2013) os primeiros Parques foram 

fundados despretensiosamente, todos criados com o pro-

pósito de levar maior desenvolvimento para a região onde 

foram implementados, de modo a desenvolver produtos e 

serviços inovadores e manter o capital intelectual criado 

nas universidades. 
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A partir disso, muitos Parques por todo o 

mundo foram surgindo. Entretanto, durante 

mais de 60 anos de história da aparição dos 

parques, a diversidade de objetivos, promo-

tores, agentes, modelos e nomes reflete uma 

realidade complexa e com frequência difícil de 

concretizar uma única definição. 

Autores como Vedovello. Judice e Maculan 

(2006) indicam que basicamente há duas fa-

Welcome to Silicon Valley:

Silicon Valley nasce quando a Universi-

dade de Stanford decide dedicar terrenos 

para a implantação das atividades em-

presariais privadas para conseguir incre-

mentar seus recursos. 

ses distintas de serem consideradas na aná-

lise histórica dos Parques. 

• Fase inicial (1960 – 1990): se associa a 

um movimento de experimentação com a 

implantação de políticas ainda em forma-

ção e institucionalização;

• Fase contemporânea (a partir de 1990): 

apresenta ações marcadas pelo pragma-

tismo e modelos de avaliação e acompa-

nhamento dos parques. 

Outro ponto importante de se salientar se as-

socia ao estudo de Bigliardi et al. (2006) que 

indica que a evolução dos Parques se diferen-

cia tanto na localização quanto na missão e 

atores que compõe estes ambientes, assim 

como ilustra o Quadro 1.
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Período
Geração dos 

Parques
Localização Missão Características Atores

1960 - 1970 Parques de 1ª 

geração

Próximo a 

universidades

Desenvolver inovação 

na indústria por meio 

da interação entre 

academia e indústria

• Criados de forma espontânea

• Apoio a criação de empresas de 

base tecnológica

• Disponibilidade de recursos 

humanos e financeiros

• Infraestrutura de qualidade

Universidades e 

pesquisadores 

autônomos

1970 - 1980 Parques de 2ª 

geração

Dentro de terrenos ou 

fábricas abandonadas

Re-industrializar 

as antigas áreas 

abandonadas

• Criados de forma planejada e formal

• Valorização das áreas físicas já 

existentes 

• Impactos locais ou regionais ainda 

considerados como modestos

Governo local e 

universidades

A partir de 

1990

Parques de 3ª 

geração

Próximo a 

universidades, 

fábricas abandonadas 

e demais lugares

Desenvolver inovação 

para empresas em 

áreas específicas

• Criados a partir de políticas públicas 

• Facilidade de acesso ao 

conhecimento

• Formação de clusters de inovação

• Desenvolvimento motivado pela 

globalização

Universidades, 

governo local e 

governo federal

Fonte: Adaptado de Bigliardi et al. (2006) e de ABDI (2007).

Quadro 1 - Diferenciais dos Parques conforme época.



PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS: ALINHAMENTO CONCEITUAL      10

No Brasil, em especial, a partir de 2000, a te-

mática de Parques vem se tornando objeto de 

programas especiais do governo tendo sido 

incluídos no Plano Plurianual do Governo Fe-

deral (PPA-2004/2007). Em 2009, a Portaria nº 

139, de 10 de março de 2009, institui o Pro-

grama Nacional de Apoio às Incubadoras de 

Empresas e Parques Tecnológicos (PNI) e as 

ações se refletem nos estados que iniciam 

planos estratégicos para a implantação des-

ses ambientes (BRASIL, 2009). 

De maneira geral, se observa que as reformas 

no ambiente de Ciência, Tecnologia e Inova-

ção (CT&I) vêm apresentando dimensões im-

portantes nos aspectos de mudanças insti-

tucionais no que tange o sistema nacional de 

inovação (LAPLANE; CASSIOLATTO; LASTRES, 

2007) e consequentemente as estratégias ge-

radas por estados e municípios para a execu-

ção de suas políticas públicas. Nestes casos, 

vem se observando a criação e o fomento 

de Parques. A própria Lei de Inovação, Lei nº 

13.243, de 11 de janeiro de 2016, por meio de 

seu novo marco legal, em suas definições in-

dica o estímulo à atividade de inovação nas 

Instituições Científica, Tecnológica e de Ino-

vação (ICTs) e nas empresas, inclusive para 

a atração, a constituição e a instalação de 

centros de pesquisa, desenvolvimento e ino-

vação e de parques e polos tecnológicos no 

País (BRASIL, 2016). 

Adán (2012) contextualiza que conforme foi 

aumentando a implicação das universidades 

na configuração dos sistemas de inovação e 

as relações dinâmicas entre esta, a indústria 

e o governo, os Parques também foram ad-

quirindo maior protagonismo que, segundo a 

mesma autora, é observado atualmente em 

todo o mundo. Entretanto, um dos gargalos 

das investigações ligadas a temática dos 

Parques diz respeito justamente as defini-

ções para seu alinhamento conceitual.

Lei de Inovação. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao 

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm>.

http://projetos.unioeste.br/campi/nit/arquivos/Portaria%20MCT%20PNI%20%20n%5B1%5D.pdf
http://projetos.unioeste.br/campi/nit/arquivos/Portaria%20MCT%20PNI%20%20n%5B1%5D.pdf
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm
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Os Parques e suas definições

Dentro da temática de habitats de inovação, muitos 

são os conceitos sobre Parques. Atualmente, os Par-

ques vêm sendo categorizados como sendo Cientí-

ficos, Tecnológicos, Científicos e Tecnológicos, de 

Pesquisa, de Inovação. Entretanto, muitas são as de-

finições atribuídas para cada um deles (ADÁN, 2012; 

LABIAK JUNIOR, 2012). Autores como Adán (2012) já 

indica as dificuldades em se ter um único conceito 

mediante tantas tipologias. Além disso, parece que 

não há alinhamento entre a literatura disponível na 

área, tanto nacional quanto internacional.  

Mesmo que com diferentes nomenclaturas a taxo-

nomia é importante, pois permite a identificação e 

classificação de grupos com características especí-

ficas visando tratá-los de forma diferente e precisa 

(ANPROTEC, 2008). Independente da nomenclatura, 

a ANPROTEC (2008) ainda indica que dois eixos bá-

sicos são importantes para as definições de estru-

tura: i) Base de Ciência e Tecnologia (C&T) e ii) Base 

Empresarial, assim como segue:

Base de Ciência 
e Tecnologia (C&T)

Habitats com base em C&T levam em conta os 

parâmetros, indicadores e características do 

ambiente no qual se está inserido assim como 

as características da própria região do entorno 

no que diz respeito à base de conhecimento 

existente, como por exemplo, na forma de uni-

versidades, instituições de C&T, profissionais 

qualificados, histórico de projetos de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D), infraestrutura para 

pesquisa, sistema educacional, investimentos 

públicos e privados em P&D (ABDI, 2007).

Base Empresarial
Habitats com uma base empresa-

rial levam em consideração fato-

res relacionados à densidade de 

empresas inovadoras e à cultura 

de empreendedorismo e inovação 

existente na região, avaliada na 

forma de empresas de tecnologia 

estabelecidas, histórico e geração 

de startups, existência de organi-

zações de venture capital, recei-

tas geradas por empresas inova-

doras, nível de globalização dos 

negócios (ABDI, 2007).
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Além disso, para a definição destes habitats ainda é ne-

cessário identificar a relevância na qual se está inserido. 

Esta relevância é dividida em nacional/mundial, regional 

e local (ANPROTEC, 2008), assim como indica a Figura 2.

Mesmo que a base científica e empresarial seja indica-

da pela ANPROTEC (2008), muitas tipologias ainda não 

se enquadram nessas propostas. A partir da análise da 

Figura 2, pode-se dizer que quanto maior for a base cien-

tífica do Parque, este poderá ser mais facilmente enqua-

drado como científico. Em contrapartida, quanto mais 

empresarial for esse Parque a terminologia permeia as 

questões de Parque Tecnológico se tiver empresas com 

enfoque em tecnologia. Entretanto, para ser consolidado 

a abrangência dos parques precisa ser mais nacional e 

mundial. Caso os parques tenham abrangência/relevân-

cia local ou regional, a ANPROTEC (2008) considera que 

estes podem ser considerados como sendo emergen-

tes. Entretanto, estas definições não consideram ainda 

a totalidade de tipologias visto que não comtempla, por 

exemplo, as associações com Parques de Pesquisa e de 

Inovação. Além disso, na visão de Teixeira, Almeida e Fer-

reira (2016) Parque Empresarial não é considerado um 

habitat de inovação, assim como os Parques Industriais, 

mesmo com presença empresas de base tecnológica.

Figura 2 - Eixos básicos para a definição da estrutura de Parques. Fonte: 

Adaptado de ANPROTEC (2008, p. 10).
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Mesmo que a literatura indi-

que diferentes terminologias, 

autores como Link e Scott 

(2007) e Wessner (2009) con-

sideram que as terminologias 

são mais comumente utiliza-

das em determinados países. 

A exemplo destas questões, 

indica-se os termos Science 

Park (Parque Científico) sen-

do mais comumente utilizado 

na Europa; Technology Park 

(Parque Tecnológico) na Ásia, 

e Research Park (Parque de 

Pesquisa) nos Estados Uni-

dos e Canadá. Ademais, as 

próprias redes mundiais e na-

cionais ao referenciarem as 

definições destas tipologias 

não seguem um padrão. As-

sim, associações posiciona-

das no mundo, com foco em 

parques e/ou outros habitats 

de inovação, definem as tipo-

logias da seguinte forma, as-

sim como ilustra o Quadro 2.

ÁSIA
Technology Park 
(Parque Tecnológico)

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ
Research Park 
(Parque de Pesquisa)

BRASIL E AMÉRICA DO SUL
Technology Park 
(Parque Tecnológico)
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Swedish 

Incubators 

and Science 

Parks (SISP)

Parque 

Científico

Um Parque Científico é um estimulante ponto de encontro para academia, pesquisa, setor público 

e indústria. Administra e estimula o fluxo de tecnologia e conhecimento entre universidades e 

instituições de desenvolvimento e empresas do mercado. A maioria das empresas dentro ou no 

entorno de um Parque Científico são pequenas e médias empresas (PME's), mas a tendência é que 

um número maior de empresas grandes se conectem ao Parque.
Finnish 

Science Park 

Association 

(TEKEL)

Parque 

Científico

Parques Científicos apoiam a criação, o crescimento e a internacionalização de empresas de 

tecnologia intensiva e companhias em crescimento. Eles oferecem aos seus clientes um ambiente 

de inovação e operacional que ativa o crescimento, serviços de desenvolvimento empresarial, 

cooperação em programas e projetos e os principais contatos e conexões de rede.

International 

Association of 

Science parks 

and Areas of 

Innovation 

(IASP)

Parque 

Tecnológico

Parques Tecnológicos são complexos de desenvolvimento econômico e tecnológico que visam 

fomentar economias baseadas no conhecimento por meio da integração da pesquisa científica-

tecnológica, negócios/empresas e organizações governamentais em um local físico, e do 

suporte às inter-relações entre estes grupos. Além de prover espaço para negócios baseados 

em conhecimento, estes podem abrigar centros para pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico, inovação e incubação, treinamento, prospecção, como também infraestrutura para 

feiras, exposições e desenvolvimento mercadológico. Eles são formalmente ligados (e usualmente 

fisicamente próximos) a centros de excelência tecnológica, universidades e/ou centros de pesquisa.

United 

Kingdom 

Science Park 

Association

Parque 

Tecnológico

Parque Tecnológico é uma iniciativa privada que, possui ligações formais e operacionais com 

uma universidade, uma instituição de ensino superior ou um centro de pesquisa. E é projetada 

para encorajar a formação e o crescimento de empresas baseadas no conhecimento e outras 

organizações que se estabelecerem no local. Possui uma função administrativa, a qual está 

ativamente engajada com a transferência de tecnologia e de competências empresariais para as 

empresas lá localizadas. 

Quadro 2 - Definições conforme tipologias dos Parques segundo as associações internacionais. 
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Associazione 

dei Parchi 

Scientifici e 

Tecnologici 

Italiani 

(APSTI)

Parque 

Científico e 

Tecnológico

Parques Científicos e Tecnológicos são integradores entre o mercado e a produção de 

conhecimento, como um instrumento facilitador do caminho entre as necessidades de apoio à 

inovação e as possíveis soluções, aumentando o diálogo entre a pesquisa científica e a produção de 

bens e serviços.

United 

Kingdom 

Science Park 

Association 

(UKSPA)

Parque 

Científico e 

Tecnológico

Parque Científico e Tecnológico é um agrupamento de negócios baseados em conhecimento, em 

que facilidades e aconselhamentos são oferecidos no apoio ao crescimento das empresas. Na 

maior parte dos casos, os Parques estão associados a um centro de tecnologia, uma universidade 

ou um instituto de pesquisa.

Madrid 

Network

Parque 

Científico e 

Tecnológico

Os Parques Científicos e Tecnológicos são espaços e instalações de grande qualidade onde 

se estimula e gere o fluxo de conhecimento e tecnologia entre universidades e instituições de 

pesquisa, empresas e mercados. Impulsionam a criação e o crescimento de empresas inovadoras 

mediante mecanismos de incubação e spin-off e proporcionam outros serviços de valor 

acrescentado. Geram conhecimento, empresas inovadoras e redes de colaboração.

Association 

of University 

Research 

Parks (AURP)

Parques de 

Pesquisa

Um Parque de Pesquisa é um empreendimento que:

• Os planos diretor de propriedade são projetados para pesquisa e comercialização;

• Cria parcerias com universidades e instituições de pesquisa;

• Incentiva o crescimento de novas empresas;

• Traduz tecnologia;

• Dirige o desenvolvimento econômico baseado em tecnologia.

-
Innovation 

Park

Parque de 

Inovação
Não foram encontradas definições de Parque de Inovação por nenhuma associação.

Fonte: Adaptado dos autores
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Considerando especificamente o conceito de 

Parques de Inovação autores como Ibarron-

do (2003), Weisberg (2006) e Silveira (2010), 

contextualizam o conceito. Ibarrondo (2003) 

chama a atenção para as mudanças que são 

necessárias dos parques rumo a modelos que 

estejam mais ajustados e preocupados com 

o desenvolvimento sustentável. Segundo o 

mesmo autor, estes desafios se associam as 

formas de atuação dos parques que devem ser 

mais integradas com parceiros e com a pró-

pria comunidade. Autores como Silveira (2010) 

consideram que estes desafios podem ser os 

elementos de ruptura quando os conceitos de 

Parques de Inovação e Parques Científicos e 

Tecnológicos são analisados. 

Silveira (2010) indica que um Parque de Ino-

vação apresenta conceitos que se aproximam 

as novas teorias acerca do design da experi-

ência, tendo o turismo como um dos grandes 

mecanismos atratores de público ao local. 

Neste mesmo contexto, o mesmo autor con-

sidera que “a criatividade seja algo que em um 

Parque de Inovação seja buscada de modo in-

tenso, pois ela tem relação direta com o con-

ceito da inovação, servindo como elemento 

estimulador e matéria prima, e assim sendo, 

deve permear todos os aspectos relativos ao 

parque, visando estimular aqueles que ali es-

tejam a pensar e agir de forma inovadora”. 

Entretanto, autores como Weisberg (2006) in-

dicam que um Parque de Inovação não preci-

sa apresentar necessariamente uma ruptura 

total de tudo aquilo que o precede. Um Parque 

de Inovação vem agregar valores e pequenas 

mudanças no que existe, indo em conformi-

dade com o próprio conceito de inovação já 

indicado pela OCDE (2005). 

Para Silveira (2010, p. 56) “os Parques de 

Inovação se posicionam como ambientes 

voltados a estimular, propiciar, facilitar e re-

compensar o pensamento criativo e em-

preendedor, unindo diversos elementos que 

permitem aproximar-se do desenvolvimento 

sustentável com base na economia do conhe-

cimento, mas para tal é fundamental a exis-

tência de sistemas que promovam, apoiem e 

financiem a implantação destes, seja por meio 

de leis específicas, políticas públicas, assim 

como de outros mecanismos que ampliem a 

sinergia entre os diversos atores envolvidos 

na promoção da inovação”.

De maneira geral, se observa que diferentes 

são os conceitos dados para as terminolo-

gias dos Parques. Além disso, mundialmen-

te, outras associações com foco regional têm 

criado suas próprias definições. Adán (2012) 

chama a atenção para as definições propostas 

pela Asociación de Parques Científicos y Tec-

nológicos de España (APTE) que indica que 

um Parque Científico e Tecnológico é um pro-

jeto que geralmente é associado a um espaço 

físico que: 

• Mantém relações formais e operacionais 

com as universidades, centros de pesqui-

sa e outras instituições de educação su-

perior;

• Está desenhado para fomentar a formação 

e o crescimento de empresas baseadas no 

conhecimento e de outras organizações de 

alto valor, normalmente residentes no pró-

prio Parque;

• Organismo estável de gestão que impul-

siona a transferência de tecnologia e fo-

menta a inovação de empresas e organi-

zações usuárias do Parque.
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Quadro 3 - Definições brasileiras de Parques 
conforme regulamentações brasileiras.

No Brasil, as definições são baseadas 

nas regulamentações vigentes e como 

há uma predominância de Parques 

Tecnológicos estas se enquadram jus-

tamente nessa tipologia, assim como 

ilustra o Quadro 3.
Programa 

Nacional 

de Apoio 

às Incuba-

doras de 

Empresas 

e Parques 

Tecnológi-

cos (PNI)

Parque 

Tecnológico

Complexos de desenvolvimento 

econômico e tecnológico que visam 

fomentar e promover sinergias nas 

atividades de pesquisa científica, 

tecnológica e de inovação entre as 

empresas e instituições científicas e 

tecnológicas, públicas e privadas, com 

forte apoio institucional e financeiro 

entre governos federal, estadual e 

municipal, comunidade local e setor 

privado (BRASIL, 2009).

Lei nº 

13.243, 

de 11 de 

janeiro de 

2016.

Parque 

Tecnológico

Complexo planejado de desenvolvi-

mento empresarial e tecnológico, pro-

motor da cultura de inovação, da com-

petitividade industrial, da capacitação 

empresarial e da promoção de siner-

gias em atividades de pesquisa cientí-

fica, de desenvolvimento tecnológico e 

de inovação, entre empresas e uma ou 

mais Instituições Científica, Tecnológi-

ca e de Inovação (ICTs), com ou sem 

vínculo entre si (BRASIL, 2016).

Fonte: Adaptado dos autores
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Parque é um complexo industrial de base 
científico-tecnológica planejado, de caráter 

formal, concentrado e cooperativo, que 
agrega empresas cuja produção se baseia 

em pesquisa tecnológica desenvolvida 
nos centros de P&D vinculados ao Parque; 
empreendimento promotor da cultura da 

inovação, da competitividade, do aumento 
da capacitação empresarial fundamentado 

na transferência de conhecimento e 
tecnologia, com o objetivo de incrementar 

a produção de riqueza
(ANPROTEC; SEBRAE, 2002 p. 81)

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empre-

endimentos Inovadores (ANPROTEC) também apresenta con-

ceituação própria para a tipologia de parque e considera os 

Tecnológicos. Segundo glossário da ANPROTEC realizado em 

conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-

nas Empresas (SEBRAE), 

Além disso, considerando a literatura disponível diversos au-

tores indicam as definições para Parques. Conforme Courson 

(1997), uma vez que o Parque se configura como uma orga-

nização complexa evolutiva e dinâmica, ele pode pode ser vi-

sualizado como um sistema ou como uma rede. Além disso, 

segundo o mesmo autor, o Parque deve buscar a sinergia entre 

seus componentes. Essa sinergia deve gerar efeitos econômi-

cos, como a geração de empregos e o surgimento de novas em-

presas e valor agregado. Tornando-os essenciais nesse ecos-

sistema, pois são catalisadores da inovação produzida nas 

empresas.
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“Os Parques devem oferecer suporte às 
empresas inquilinas de modo a propiciar um 
ambiente favorável ao desenvolvimento das 

empresas. Para tanto é necessário que o 
Parque disponha de instalações que facilitem 

a vida dos funcionários e minimizem suas 
preocupações em termos de infraestrutura, 

para que as empresas possam focar em seus 
objetivos. Além disso, esses ambientes devem 
ser propícios para que as empresas venham a 

identificar os diferenciais de estarem dentro de 
um habitat de inovação, como os Parques”.

Menegazzo et al (2016, p.06)

Contudo autores como Baldoni, Amaral e Furtado (2014, p. 04) in-

dicam que:

As principais diferenças entre os Parques se encontram a) no 

ator que exerce governança sobre eles, sendo ele o governo 

local ou a universidade; b) na localização do Parque, ou seja, 

prédios pertencentes às áreas públicas ou dentro de um cam-

pus universitário, c) o tipo de instalação, sendo permanente 

ou temporária, d) atividade de pesquisa desenvolvida, ou seja, 

pesquisas focadas em produtos ou de caráter exploratório.

De maneira geral, a implantação de um Parque seria assim um “ins-

trumento útil para estimular a capacidade inovadora de empresas 

locais” (FURTADO; LA ROVERE; SHEBATA, 2007 p.1). De acordo com 

Collarino e Torkomian (2015, p.02) “estes ambientes geralmente 

vêm abrigando centros de pesquisa científica e de desenvolvimento 

tecnológico e de inovação, incubadoras de empresas, infraestrutura 

para feiras científicas e desenvolvimento mercadológico”. 

Nosella e Buffa (2003) indicam que os Parques são formalmente 

ligados e fisicamente próximos a universidades e instituições de 

pesquisas, que podem ou não fazer parte do espaço físico do Par-

que. Os estudos brasileiros (MENEGAZZO et al., 2016; TEIXEIRA; 

SANTOS; TEIXEIRA, 2016) também apontam estas questões e indi-

cam ainda que em muitos casos os Parques fazem uso das próprias 

estruturas das universidades.
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Collarino e Torkomian (2015, p.01) comentam, 

ainda, que esses locais 

“devem ser encarados como espaços 

físicos destinados aos negócios e têm 

como objetivo fomentar as economias 

baseadas no conhecimento por meio do 

compartilhamento da pesquisa científi-

ca e tecnológica, dos negócios, das em-

presas e das organizações governamen-

tais em um espaço físico, dando suporte 

às relações entre estes agentes (são os 

mecanismos que desenvolvem e trans-

ferem os conhecimentos científicos e 

tecnológicos, gerando inovação)”.

Para Santos e Hansen (2016, p. 04) “a capaci-

dade dos Parques de articular e promover es-

tas inter-relações implica o desenvolvimento 

e a coordenação de estratégias entre as diver-

sas esferas que os compõem”. Neste sentido, 

Zammar; Kovaleski; Zanetti (2010, p.02) colo-

cam os Parques como “um instrumento que 

visa transformar conhecimento em riqueza; 

eles devem ser constituídos e estruturados 

com essa clara e específica missão”. 

Entretanto, preocupados com a sustentab-

ilidade dos Parques, alguns autores como 

Medeiros (1997) já indicam que algumas pré-

condições para a implantação de Parques 

sevem existir ou ainda fatores de sucesso 

como retratado por Steiner, Cassim e Robazzi 

(2008, p.10). Medeiros (1997) considera que 

a tríplice hélice seja ponto importante para a 

configuração dos Parques. Neste contexto, 

as universidades devem prover de uma den-

sidade tecnológica, o governo deve apoiar 

considerando todos os seus poderes (federal, 

estadual e municipal) e as empresas precis-

am ter interesse por novas tecnologias. Além 

disso, as atividades de parceria também são 

evidenciadas. Já Steiner, Cassim e Robazzi 

(2008) indicam que o comprometimento da 

tríplice hélice seja fundamental para que os 

Parques se insiram âmbito de programas e 

ações estratégicas de desenvolvimento re-

gional e local e sejam competitivos. 

Outros autores como Otowicz et al. (2015) 

atentam para outras questões como a in-

fraestrutura tecnológica e de conhecimento, 

de comunicação e telecomunicações, urbana. 

O perfil industrial da região, os serviços ofere-

cidos pelo Parque e o acesso a incentivos fis-

cais e financeiros, assim como a qualidade de 

vida e a proximidade do Parque com diversas 

amenidades são evidenciadas pelos autores 

como fatores de atratividade dos Parques. 

Dessa forma espera-se que o apoio da tríplice 

hélice, a parceria entre governo, universidades 

e empresas possam ser o alicerce para o fo-

mento desses Parques. 
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Panorama nacional e internacional dos Parques

O movimento de implantação de Parques 

pelo mundo apresenta um cenário de qua-

se 70 anos. Autores como OECD (1997) e 

Adán (2012) indicam que os Parques ini-

ciam em 1951 nos Estados Unidos e, já 

em 1964, na Europa, assim como ilustra o 

Quadro 4.

Atualmente, o panorama internacional 

mostra que além da existência de diferen-

tes tipologias de Parques existem entida-

des que estão ligadas em rede, tanto con-

siderando os diversos países quanto as 

diversas regiões e localidades. O presen-

te estudo identificou 37 associações, das 

quais existem mais de 800 parques asso-

ciados em mais de 70 países. As associa-

ções internacionais podem ser observadas 

na Figura 3.

Parque Ano

Estados Unidos da América

Standard Research Park, USA 1951

Research Triangle Park of North Caro-

lina, USA

1959

Charleston University Research Park, 

USA

1968

Metro Tech., USA 1986

Irvine Spectrum, USA 1978

Louisiana Biomedical and Develop-

ment Park, USA

1991

Europa

Sophia Antipolis, France 1969

Cambridge, England 1970

Tetrapole, Grenoble, Isère, France 1972

Nancy Brabois Innovation, France 1977

Villeneuve D’Ascq Technopole 1986

Milano Centrale Servizi, Milan, Italy 1985

Area Science Park, Trieste, Italy 1982

Technopolis, Bari, Italy 1984

Fonte: OECD (1997)
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National Business Development 
Network - Bulgarian Association of 
Business Incubators and Business 
Innovation Centers - Bulgária

Asian Science Park Association (ASPA) - Ásia

Asociación de Parquesoft de Colombia
Associação Nacional de Entidades Promotoras de

Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC- Brasil
 Asociación Paraguaya de Incubadoras de

Empresas y Parques Tecnológicos
Habitats de Inovação - Paraguai

Asociación de Incubadoras de Empresas,
Parques y Polos Tecnológicos de
La República Argentina (AIPYPT)

Asociación Uruguaya de Incubadoras de Empresa,
Polos, Parques Tecnológicos y Parques Industriales

(URUNOVA) – Habitats de Inovação- Uruguai

Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia (TECPARQUES)

Association France Technopoles (RETIS) - França Association of Business Incubators and Technology Parks in Uzbekistan - Usbequistão

Association of Swiss Technology Parks and Business Association - Suiça

Association of University Research Parks (AURP)
Florida Research Parks Network

Estados Unidos

Association of University Research Parks Canadá

Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI) - Itália

Baltic Association Science/ Technology Parks and Innovation Centres (BASTIC) - Estônia

China Association of Science & 
Technology Industry Parks (CASTIP) - China

Finnish Science Park Association (TEKEL) - Finlândia

International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) - Mundo

Indian Science and Technology 
Entrepreneurs Park Association (ISBA) - Índia

Korea Technopark Association  - Coreia do Sul

Latvian Association of Technology Parks, 
Centers and Business Incubators (LTICA) - Letônia

Association of Science and Technology Parks of Spain (APTE) 
Parques Tecnológicos Castilla y León 

Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) 
Red de Parques Científicos Valencianos 

Red de Parques Tecnológicos del País Vasco
Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid

Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT)
Espanha 

Science and Technology Parks Association of the Czech Republic (STPA CR) - República Checa

Science Park Association in Denmark - Dinamarca

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) - Suécia

Thai Business Incubators and Science 
Parks Association (Thai-BISPA) - Tailândia

The Norwegian Science Park Association - Noruega

United Kingdom Science 
Parks Association (UKSPA)
Reino Unido

East European & Central Asian Network 
of Business Incubators and Technology 
Parks (ECAbit) - Leste Europeu e Ásia Central

Association of Austrian 
Technology Centers (AATC)
Áustria

Fonte: Elaborado pelos autores.Figura 3 - Associações com foco em parques no mundo.
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No panorama brasileiro, de acordo com 

Plonski (2010) os primeiros incentivos no Bra-

sil para fomentar o desenvolvimento tecnoló-

gico tiveram início na década de 1980, frutos 

da política pública do Programa Brasileiro de 

Parques Tecnológicos pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), visando modicar a realidade econômi-

ca do país. Segundo o mesmo autor, presentes 

em praticamente todas as unidades da fede-

ração.

Entretanto, de acordo com Almeida, Silva e 

Rocha (2013) no Brasil a primeira ação de 

fomento à criação de Parques foi feita pelo 

CNPq por meio de um programa chamado 

Programa de Apoio aos Parques Tecnológi-

cos, que objetivava a criação de empresas de 

base tecnológica e assim a transferência dos 

resultados da pesquisa universitária para o 

mercado. Autores como Coral, Campagnolo e 

Carioni (2016) indicam os benefícios encon-

trados com o apoio dos programas e conside-

ram estes como estratégias de inovação como 

o vetor de desenvolvimento para o Brasil.

Segundo Collarino e Torkomian (2014) no 

Brasil, o interesse pela temática surgiu a par-

tir de 1984, devido ao fato do país ter apre-

sentado problemas econômicos, políticos e 

sociais que atrasaram o desenvolvimento 

tecnológico. Além disso, a falta de uma cultu-

ra de inovação levou os primeiros incentivos 

de desenvolvimento de Parques para a cria-

ção de incubadoras de empresas isoladas.

Uma pesquisa realizada pelo Ministério de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI, 2014) e 

do Centro de Apoio de Projetos de Alta Com-

plexidade da Universidade de Brasília, aponta 

que o país conta com 94 iniciativas de Par-

ques conhecidas. Dessas, 80 participaram da 

pesquisa e foram classificadas como: 

• 24 Parques em projeto, 

• 28 Parques em processo de implantação; 

• 28 Parques em operação. 

Fonte: (MCTI, 2014)

PROJETO

40,4%

IMPLANTAÇÃO

29,8%

OPERAÇÃO

29,8%
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Figura 4 - Parques nacionais e internacionais.

Fonte: VIA Estação Conhecimento. Disponível em:  <https://mapme.com/habitats-de-inovação-no-mundo/places/category/Parque>.

O estudo de Gonçalves, Schlichting e Teixeira (2015) indicou que atual-

mente no Brasil são encontrados 30 parques em operação. Entretanto, 

estes números chegam a 37 no ano de 2016, sendo o Parque mais re-

cente inaugurado em novembro de 2016 - o Maringá Tech. 

Confira o mapa de habitats de inovação no mundo onde é possível en-

contrar os Parques brasileiros e internacionais.

https://mapme.com/habitats-de-inova��o-no-mundo/places/category/Parque
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Apesar de possuir capacidade de gerar conhe-

cimento, o Brasil ainda não foi capaz de produ-

zir, concomitantemente, uma política eficaz de 

uso do conhecimento para a geração da sus-

tentabilidade destes ambientes considerando, 

cada vez mais, uma diminuição dos recur-

sos públicos. Entretanto, segundo Coral et al. 

(2016) em uma análise do Programa Nacional 

de Apoio a Parques Tecnológicos e Incubado-

ras de Empresas durante o período de 2002 a 

2012 foram investidos cerca de R$ 88 milhões 

por meio dos editais do PNI em parques bra-

sileiros e estes valores são ainda maiores se 

considerados aqueles disponibilizados por 

meio de emendas de recursos federais. Ade-

mais, segundo os autores, os Parques que 

receberam recursos do Programa podem ser 

considerados como tendo resultados superio-

res em termos de faturamento das empresas 

instaladas no Parque, geração de empregos e 

criação do número de empresas, maior núme-

ro de patentes registradas, maior valorização 

imobiliária, maior desenvolvimento de novos 

setores e uma gestão mais madura para os 

resultados apresentados. 

Para Coral et al. (2016) as políticas públicas 

direcionadas aos parques terão como resul-

tado:

• O crescimento do próprio mecanismo;

• A geração de empresas e empregos qua-

lificados, gerando impactos econômicos;

• A retenção de talentos locais;

• Desenvolvimento de produtos e serviços 

de alto valor agregado;

• Crescimento das empresas;

• Contribuição com o desenvolvimento re-

gional. 

O planejamento de execução dos passos de 

implantação dos Parques é citado por auto-

res como Giugliani (2011) e Santos e Hansen 

(2016). Os autores indicam que os Parques 

considerados como sendo de sucesso apre-

sentam estratégias que são claras e defini-

das e que as ações, como as próprias datas 

estabelecidas são cumpridas. 
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Considerações finais

As definições para Parques em todo o mundo 

são diferenciadas e muitas são as terminolo-

gias indicadas por autores e associações que 

têm vivências práticas nestes ambientes. De 

maneira geral, os Parques (sejam Científicos, 

Tecnológicos, Científicos e Tecnológicos, de 

Pesquisa ou de Inovação) apresentam profis-

sionais especializados que promovem a cul-

tura da inovação, do empreendedorismo e a 

interação, conexão e fluxos de conhecimento 

e tecnologia entre diversos atores, em espe-

cial Centros de Pesquisa e Tecnologia e Uni-

versidades, para aumentar a competitividade 

e crescimento dos empreendimentos. Favore-

ce e potencializa o desenvolvimento econômi-

co, tecnológico e a atratividade regional e são 

hubs do ecossistema de inovação. Para tanto, 

os Parques oferecem instalações que facilitam 

a “vida” dos empreendedores e minimizam 

suas preocupações em termos de infraestru-

tura (espaço físico e conveniência); serviços 

e suporte de alta qualidade e apresentam es-

paços diferenciados que constituem outros 

habitats de inovação. 

Coral et al. (2016) indicam que os Parques 

são importantes mecanismos de uma política 

pública. Além disso, segundo os mesmos au-

tores devem ser entendidos e utilizados pelo 

poder público como mecanismos de desen-

volvimento regional e elemento fundamental 

do ecossistema de inovação. 

O que se pressupõe de um Parque é que ele 

seja preparado para facilitar a entrada ao ca-

pital físico e humano para as empresas em-

preendedoras e em consonância com a ino-

vação. Além disso, os Parques têm potencial 

para fomentar a economia por meio de conhe-

cimento, P&D e inovação permitindo tomada 

de decisão mais assertiva para que as empre-

sas alavanquem a economia e efetivamente 

sobreviverem no mercado competitivo. 

Em toda personificação bem-sucedida de 

Parques é importante salientar o apoio e a 

interação da tríplice hélice em prol das ações 

desenvolvidas pelo ambiente de inovação. 

O vínculo entre os atores envolvidos em um 

Parque acarreta benefícios, conectando pes-

quisadores, estudantes e técnicos, formando 

um diálogo entre as empresas alocadas nos 

parques, governos e possíveis investidores e 

mercado.
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