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RESUMO

Camargo, Adriano S.L. Fatores que influenciam a atração de empresas de Tecnologia da
Informação para Polos Tecnológicos – Um estudo de caso no Petrópolis Tecnópolis. 143 fl.
Dissertação (Mestrado). Universidade Estácio de Sá, 2010.

Esta pesquisa analisa os fatores que influenciam a atração de empresas de Tecnologia da Informação
(TI) para o Polo Tecnológico de Petrópolis, conhecido como Petrópolis Tecnópolis, para isto, foi
levantado na literatura, noventa e dois fatores relacionados à atração de empresas de TI e estes
considerados em dois questionários. O primeiro foi aplicado a especialistas que escreveram artigos e
dissertações no assunto ou responsáveis pelos Polos e Parques Tecnológicos do Brasil. O objetivo foi
de mensurar o grau de importância dos fatores aí listados. O segundo questionário foi encaminhado
aos empresários das empresas participantes do Petrópolis Tecnópolis a fim de se obter o grau de
presença dos fatores neste Polo. Obteve-se resposta de catorze especialistas e dezoito empresários.
Utilizando a teoria dos conjuntos fuzzy foi proposto um modelo de atração de empresas de TI a Polos
e Parques Tecnológicos que resultou na identificação de dezesseis fatores de Alta Importância e oito
fatores de Baixa Importância para o assunto. Concluiu-se que o Grau de Preparação do Petrópolis
Tecnópolis é de 0,45, considerado Moderadamente Preparado para a atração de empresas de TI.
Finaliza-se o estudo com a classificação dos fatores de maior e menor Presença no Polo e dos fatores
mais críticos para o sucesso na atração de empresas de TI, os quais devem ser observados pelos
Gestores do Petrópolis Tecnópolis.
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ABSTRACT

Camargo, Adriano S.L. Factors that affects the Information Technology companies attraction to
Technology Parks – A Case Study at the Petrópolis Tecnópolis. 143 pages - Dissertation
(Master’s Degree). Estácio de Sá University, 2010.

This research analyzes the factors that affect the Information Technology (IT) companies’ attraction
at the Technology Park of Petrópolis, known as Petrópolis Tecnópolis. It was identifies in the
literature ninety two factors with this purpose and considered into two questionnaires. The first one
filled by Technology Parks specialists that have written articles and dissertations in the subject or in
charge of the Brazilian’s Technology Parks. The objective was to measure the factors Importance
Degree. The second questionnaire was sent to the entrepreneurs of the Petrópolis Tecnópolis
associated companies to get the factors’ Presence Degree. It was obtained fourteen replies from the
specialists and eighteen replies from the entrepreneur. Using the fuzzy theory it was proposed an IT
companies attraction model identifying sixteen factors considered as High Importance and eight
factors with Low Importance to the subject. The study concludes that the Petrópolis Tecnópolis
preparation degree for IT companies attraction is 0,45, considered Moderately Prepared to it. In the
end, there is a classification of the High and Low Presence factors at the Petrópolis Technology Park
and the most critical factors for the success of it, which those should be carefully observed by the
Petrópolis Tecnópolis managers for a higher IT companies’ attraction to it.
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1-) INTRODUÇÃO

1.1-) CONTEXTO

A competitividade das empresas no mundo contemporâneo tem sido fortemente impactada
pelas inovações tecnológicas, fruto do grande acúmulo e difusão de conhecimento científico e
tecnológico ocorrido na última metade do século XX. Vivemos a era do conhecimento, onde o ativo
empresarial mais importante, diferentemente do que ocorria no começo do século XX, é o capital
intelectual.

Vantagens comparativas baseadas em posição na hierarquia internacional das regiões e custo
de mão-de-obra estão diminuindo, enquanto as vantagens baseadas nas pessoas, nos aspectos
culturais e tecnológicos estão se tornando cada vez mais importantes. Segundo Porter (1999) as
mudanças tecnológicas que impactaram positivamente os transportes e as comunicações devem
diminuir o papel da localização na competição mundial. Outras forças, incluindo as redes
empresariais, poderão substituir a vantagem da localização.

Segundo Plonski (1999), a cooperação é o eixo principal para a sustentabilidade da sociedade
contemporânea, como contraponto à competição, que por vezes parece ser o valor supremo da
sociedade. O autor ainda afirma que a cooperação se constitui, também, num dos componentes
básicos da estratégia das organizações no seu processo de desenvolvimento institucional.

Já para Cassiolato et al (2001), a aglomeração de arranjos e sistemas produtivos locais é
importante para os países em desenvolvimento porque auxilia pequenas e médias empresas a
ultrapassarem conhecidas barreiras ao crescimento das firmas, a produzirem eficientemente e a
comercializarem produtos em mercados distantes.
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Para Parejo et al (1992); Medeiros (1996); Sanz (1998); Spolidoro (1997); Spolidoro (1999)
apud Zouain (2003), os parques científicos e tecnológicos podem ser considerados importantes
instrumentos para o desenvolvimento regional. Zouain (2003) identifica que os parques tecnológicos
têm mostrado resultados positivos no âmbito internacional, tanto no que se refere às expectativas dos
órgãos governamentais, que têm como principal objetivo o desenvolvimento regional, quanto às
empresas que a eles se associam.

O sucesso de um parque tecnológico está relacionado, portanto ao impacto que ele tem no
desenvolvimento regional e econômico da região. Essa realidade só se constrói com uma política
bem-sucedida de atração de empresas. Para isto, todas as rotas de atração devem ser buscadas:
empresas ou instituições âncoras que têm a capacidade de atrair ou gerar outras empresas; empresas
de base tecnológica nacionais ou internacionais; micro e médias empresas e incubadoras de
empresas, estas últimas capazes de transformarem idéias em negócio.

A idéia de se criar um Polo de tecnologia na cidade de Petrópolis foi posto em prática em
1998 com a criação do Petrópolis Tecnópolis e da meta de desenvolver a cidade nas áreas de TI e
Biotecnologia visando o desenvolvimento social e econômico da Região Serrana do Estado do Rio
de Janeiro através do crescimento e da atração de empresas e instituições de base tecnológica para a
formação de uma tecnópolis. O Polo tem por meta contribuir para a geração de riqueza e o
desenvolvimento regional sustentável, através da atração, fixação e apoio ao crescimento de
instituições e empresas de base tecnológica, promovendo a qualidade de vida da população
(PETRÓPOLIS TECNÓPOLIS, 2009).

Entretanto, Guimarães (2005) apud Amaral (2007) apresentou diversas críticas das empresas
de menor porte e pertencentes ao Polo à gestão do mesmo. Mencionou-se que não foi dada a devida
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importância a estas empresas com o foco das ações direcionado à atração de empresas para a cidade.
Foi ainda questionado o fato de que não se desenvolveu nenhum programa de capacitação
tecnológica e ações efetivas que gerassem cooperação e interação entre as empresas locais e, entre
estas e as universidades, centros de capacitação e o Laboratório Nacional de Computação Científica
(LNCC). Os Protocolos de Intenção assinados com diversas entidades estaduais e federais, na
maioria dos casos, ficaram mesmo só na intenção. Também causaram mal estar os grandes incentivos
concedidos à instalação dos Centros da IBM e da Microsoft. Finalmente, criticou-se a construção e
estabelecimento do condomínio tecnológico, que consumiu grandes recursos destinados ao projeto
(GUIMARÃES, 2005 apud AMARAL, 2007).

1.2-) DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Petrópolis atualmente conta com 76 empresas em seu Polo de alta tecnologia A grande
maioria destas é de micro e pequenas empresas na área de TI, trabalhando principalmente na área de
desenvolvimento de softwares (Hofmann, 2009). Estas empresas possuem em geral poucos
funcionários e não absorvem toda mão-de-obra qualificada em TI produzida pelas instituições de
ensino da cidade. Observa-se que o Polo tem potencial para se tornar uma referência nacional de
pesquisa e desenvolvimento (P&D) na área de alta tecnologia e atrair ainda mais empresas ao
mesmo, principalmente empresas de médio e grande porte, que, geralmente, movimentam toda a
estrutura de serviços da região como bancos, restaurantes e hotéis, por exemplo.

Há, portanto, uma necessidade de se estudar nesta região quais são os fatores, na atualidade,
que estão presentes e os que não estão se comportando de uma maneira adequada para criar
condições de atrair cada vez mais empresas de TI ao Polo de Alta Tecnologia de Petrópolis e
consolidar o mesmo como um dos melhores do país.
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1.3-) OBJETIVOS

1.3.1-) Objetivo Geral

Definir o grau de preparação do Polo Tecnológico de Petrópolis para a atração de empresas
de TI para a região serrana do estado do Rio de Janeiro.

1.3.2-) Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral do trabalho, foram definidos como objetivos intermediários:



Definir na literatura quais os fatores que influenciam na atração de empresas de TI para
Parques e Polos Tecnológicos;



Mensurar o nível de importância destes fatores, analisando o quão importante é a presença
destes fatores para um Polo Tecnológico para a atração de empresas;



Verificar o quão presentes estão estes fatores no Polo Tecnológico de Petrópolis (Petrópolis
Tecnópolis);



Criar um modelo capaz de definir o grau de preparação, de uma maneira geral, de um Polo
Tecnológico visando o crescimento do número de empresas de TI participantes a este.
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1.4-) DELIMITAÇÕES DO ESTUDO

1.4.1-) Delimitação Geográfica

Dentre os Polos existentes no Brasil e no exterior, o presente estudo pretende analisar os
fatores de atração de empresas de TI ao Polo Tecnológico de Petrópolis (Petrópolis Tecnópolis), este
localizado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.

1.4.2-) Delimitação Temporal

As empresas que trabalham com tecnologia são muito dinâmicas graças à velocidade com que
as inovações são produzidas. De mesma forma devem ser a estrutura dos Centros de Pesquisa,
Universidades e também a gestão dos Polos e Parques Tecnológicos. Os fatores de atração e também
retenção de empresas mudam com frequência e este estudo foi realizado entre Janeiro de 2009 e
Abril de 2010, tendo, portanto, a sua relevância neste período de tempo, mas servindo como base
para estudos futuros que venham a analisar a dinâmica de comportamento dos fatores ao longo do
tempo.

1.4.3-) Delimitação do Modelo

O Polo Tecnológico de Petrópolis possui como objetivo atrair qualquer empresa de base
tecnológica; entretanto, este estudo possui o seu foco de análise na atração de empresas de TI para o
Petrópolis Tecnópolis, não considerando as empresas de base tecnológica em outras áreas.
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1.5-) RELEVÂNCIA DO ESTUDO

1.5.1-) Relevância Social

Este estudo tem a pretensão de servir de base para os gestores do Petrópolis Tecnópolis na
identificação dos fatores que devem ser desenvolvidos na região para a atração de empresas de TI.
Com ele pretende-se contribuir ao crescimento econômico da região serrana do estado do Rio de
Janeiro. Isto poderá se refletir diretamente no aumento do emprego formal e da renda per capita do
município de Petrópolis, diminuindo a evasão de mão-de-obra qualificada e fortalecendo as
instituições de ensino da região.

Para se ter uma idéia sobre a evasão de mão-de-obra da cidade de Petrópolis para o Rio de
Janeiro, levando-se em consideração somente uma empresa de transportes urbano, sai um ônibus a
cada 15 minutos da Rodoviária de Bingen em Petrópolis com destino ao Castelo, no centro da cidade
do Rio de Janeiro, e também a cada 15 minutos outro ônibus com destino à Rodoviária Novo Rio.
Totalizando 50 ônibus diários de Petrópolis para o centro da cidade do Rio de Janeiro (Única-Fácil,
2010). Isto sem considerar outros meios de transporte utilizados pelos moradores da região rumo a
cidade do Rio de Janeiro.

1.5.2-) Relevância Científica

Este trabalho pretende contribuir para a academia com uma revisão bibliográfica detalhada
identificando os fatores considerados na literatura vigente para a atração de empresas de TI para um
Polo ou Parque Tecnológico.
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A literatura pesquisada sobre o assunto no Brasil somente descreve qualitativamente os
fatores mais importantes para o desenvolvimento e manutenção dos Polos e Parques Tecnológicos,
não avaliando o quão importante é cada um destes fatores. Pretende-se hierarquizar o grau de
importância para cada um dos fatores levantados no estudo bibliográfico.

Outro fato resulta da criação de um modelo capaz de gerar um índice de preparo para a
atração de empresas de TI em um Polo ou Parque Tecnológico.

1.5.3-) Relevância do estudo para o pesquisador

Pretende-se contribuir com os resultados encontrados neste trabalho aos gestores do
Petrópolis Tecnópolis e tomadores de decisão na região com uma avaliação detalhada do Polo
visando uma maior atração de empresas de TI.

Com esta maior atração de empresas, espera-se diminuir a evasão de mão-de-obra qualificada
para outras cidades, melhorando a qualidade de vida destas pessoas que gastam muitas horas do dia
no trajeto casa-empresa-casa.

2-) REFERÊNCIAL TEÓRICO

Nesta seção serão abordados os seguintes eixos temáticos: 2.1-) Empresas de Base
Tecnológicas, tendo as empresas de TI como foco principal do estudo; 2.2 -) Polos e Parques
Tecnológicos, diferenciando os mesmos e mostrando alguns exemplos de sucesso no exterior e no
Brasil; 2.3-) Petrópolis Tecnópolis, descrevendo a sua história e motivação para criação do Polo
Tecnológico de Petrópolis; 2.4-) Fatores que influenciam a atração de empresas nos Polos, listando
os fatores encontrados na literatura e realizando o agrupamento dos mesmos; e por fim, 2.5-) Teoria
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dos Conjuntos Fuzzy, explicando a ferramenta de trabalho utilizada na avaliação das respostas
subjetivas dos respondentes da pesquisa.

2.1-) EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICAS (EBT)

Empresas de ALTA TECNOLOGIA são unidades produtoras de bens e serviços, cuja
competitividade depende do projeto, desenvolvimento e produção de novos produtos ou processos
inovadores, através da aplicação sistemática e intensiva de conhecimentos científicos e tecnológicos.
(SEBRAE, 2009). A literatura vigente descreve estas empresas como EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA (EBT) e estão são definidas como organizações que fundamentam sua atividade
produtiva no desenvolvimento de novos produtos ou processos, baseado na aplicação sistemática e
de conhecimentos científicos e tecnológicos e utilização de técnicas avançadas ou pioneiras. As EBT
têm como principal insumo os conhecimentos e as informações técnico científicas (SEBRAE, 2009).

Segundo Furtado (1998) apud Delduque de Macedo (2003), para conceituar a empresa de
base tecnológica torna-se necessária, primeiramente, a definição do termo: tecnologia. Do grego,
logya indica tratado, estudo; techné significa artes, técnica. Desta forma, tecnologia poderia ser
traduzida, por exemplo, como “a arte da técnica”, ou ainda como “o estudo da técnica”.

De acordo com Carvalho (2001) a indústria de alta tecnologia é um fenômeno “transsetorial”,
que inclui os seguintes setores: informática, eletrônica, farmacêutica, bioengenharia, produção de
equipamentos pesados militares e aeroespacial etc.. Contudo, destaca-se como setor sintomático
central de todo este complexo, a Indústria Eletrônica, no sentido restrito e amplo. Considera-se como
sentido amplo, quando os dispositivos eletrônicos são os componentes ativos básicos.
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Um estudo feito pelo Centro de Políticas Alternativas do Massachusetts Institute of
Technology (MIT) (Sirbu et al apud Bollinger et al, 1983) concluiu que não se pode determinar um
único conjunto de características regionais que favoreçam a formação de empresas de base
tecnológica. Chega-se também à conclusão que o fator de maior peso é o entusiasmo e o apoio da
comunidade local. Vários outros fatores, todavia, são também listados na revisão de Bollinger et al
(1983), como por exemplo:
• fluxo informal de informações técnico-científicas;
• presença de mercados financeiros com cultura em avaliação de negócios tecnológicos;
• poder de compra do governo e de grandes empresas;
• ausência de mecanismos de estabilidade de emprego.

Carvalho (2001) conclui que um aspecto distintivo das empresas de base tecnológica é a
incerteza associada ao mercado e ao desempenho da tecnologia. No que concerne às incertezas de
mercado, podem-se elencar o desconhecimento acerca da velocidade com que a inovação vai se
disseminar, o padrão tecnológico que será adotado e as futuras mudanças nas demandas do mercado.
As dúvidas sobre a qualidade, o preço e o desempenho do novo produto; a obsolescência da
tecnologia; os efeitos imprevistos da tecnologia; o tempo gasto no processo de P&D; e o
investimento necessário geram incerteza com relação ao desempenho da tecnologia.

No Brasil, segundo dados do SEBRAE (2008) mostram que 29% das

empresas

fecham

antes de completar um ano de atividade e 56% das empresas antes de cinco anos de atividade, tendo
como principais causas: comportamento empreendedor pouco desenvolvido; falta de planejamento
prévio; gestão deficiente; insuficiência de políticas de apoio; conjuntura econômica deprimida e
problemas pessoais dos proprietários. Tendo todos uma grande relevância para a criação e
amadurecimento das empresas os temas Incubadoras de Empresas e Polos e Parques Tecnológicos,
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onde é comum a troca de experiências entre as empresas e o meio acadêmico e a utilização de
serviços em comum, diminuindo o índice de mortalidade de empresas aí situadas.

2.2-) POLOS E PARQUES TECNOLÓGICOS

Nos últimos dez anos, as incubadoras de empresas, os parques tecnológicos e os arranjos
produtivos locais - APL se consolidaram como unidades de análise e intervenção quanto ao
desenvolvimento tecnológico e, como consequência deste, desenvolvimento econômico e social. O
Brasil teve um histórico de desenvolvimento ao longo do século XX concentrado em grandes
complexos industriais como forma de obtenção de economias de escala e substituição de
importações. A partir do esgotamento deste modelo e do crescente movimento de integração da
economia internacional, denominado Globalização, que ampliou consideravelmente as escalas de
produção necessárias, emerge um novo modelo que combina simultaneamente ambientes industriais
e estruturas acadêmicas voltadas à inovação. Neste contexto, as estruturas de parques tecnológicos
passaram a ser fundamentais para o desenvolvimento e coordenação de ambientes de
desenvolvimento regional (REINC, 2009).

2.2.1-) Origem dos Polos e Parques Tecnológicos

O século XX foi marcado por grandes transformações no modo de produção das
organizações, desde o Fordismo e o Taylorismo, passando pelas transformações de Sloran e o
sistema de produção enxuta. Neste período a sociedade também passou por grandes transformações e
isto refletiu nas relações de trabalho, na distribuição da mão-de-obra e na distribuição das riquezas
nas diversas regiões. Por consequência o mercado consumidor também passou por transformações
inviabilizando algumas modalidades produtivas enquanto gerando novas oportunidades de negócios
(SUZIGAN et al, 2002).
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Ainda segundo Suzigan et al (2002) o surgimento dos arranjos produtivos locais (APL)
ocorreu de forma espontânea, em função de alguma característica da região, seja existência de
matéria-prima, existência de mão-de-obra qualificada para a tarefa, ou até mesmo proximidade de
mercados consumidores. Cabe, entretanto ao poder público gerar políticas de desenvolvimento destes
agrupamentos, visando provir de recursos estruturais as regiões para o desenvolvimento da produção.

Outros pesquisadores fizeram os seus estudos baseados em Clusters, denominado na língua
portuguesa de Aglomerados (Porter, 1999), que tiveram um forte impulso a partir do início dos anos
90. A origem acadêmica deste impulso foram as escolas de administração de negócios, que neste
momento começam a perceber a influência de estruturas de apoio ao desenvolvimento regional,
independente das estruturas organizacionais das empresas, para se obter a competitividade regional.
Ou seja, o simples posicionamento estratégico, originado da análise do ambiente interno e externo
calcado na aplicação de recursos de forma “estratégica”, já não basta para explicar o sucesso de
algumas empresas e regiões.

A associação entre as empresas de um arranjo implica em menores investimentos e maior
produtividade do capital investido, ou seja, se a empresa não estiver associada a nenhuma outra,
precisará de maiores níveis de investimentos e os retornos do capital serão menores se comparados
àqueles quando associadas. Empresas de diversos tamanhos, principalmente as pequenas e médias,
podem ultrapassar barreiras ao seu crescimento ao atuarem em cooperação. (CROCCO et al., 2003b
apud CARVALHO et al, 2007).

Resende et al (2004) apud Carvalho et al (2007) observam que nas últimas décadas, a
associação entre as empresas da aglomeração produtiva, principalmente entre aquelas de porte
pequeno e médio, permitiu que elas obtivessem longevidade, competitividade e capacidade de
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geração de emprego e renda e assim se tornam geradoras de novas tecnologias ou novas aplicações
de tecnologias recentes capazes de criar mercados e modalidades novas de trabalho e emprego.

Como pode ser visto, os aglomerados industriais estão muito presentes na literatura e podem
receber várias classificações em função de seu posicionamento geográfico, interação entre empresas
e capacidade inovadora, podendo ser classificados como: Arranjo Produtivo Local, Cadeia Produtiva,
Cluster, Distrito Industrial, Milieu Inovador, Consórcio, Polo, Condomínio Industrial, Parque
Tecnológico e Rede de Empresas (MONTEIRO et al, 2007).

Para finalizar, outro tema bastante relevante ao tema é sobre Incubadoras de Empresas.
Alguns autores consideram as incubadoras de empresas como sendo o primeiro estágio de
implantação de um parque tecnológico. Segundo Lalkaka et al (1995, p. 61) “Uma incubadora é
como se fosse o primeiro tijolo do desenvolvimento a longo prazo de um parque tecnológico...”.

A missão das incubadoras é amparar micro e pequenas empresas nascentes (industriais e de
serviços), de base tecnológica, para que produtos originados do mundo da pesquisa encontrem
espaço no mercado. Na sua grande maioria, os empreendedores que buscam o apoio de uma
incubadora são profissionais oriundos das universidades, centros de pesquisas e empresas ou mesmo
autônomos habilitados e dispostos a explorar o desenvolvimento tecnológico (NOCE, 2002).

2.2.2-) Definição de Polos e Parques Tecnológicos

Para o desenvolvimento e localização das EBT existem, na literatura, locais conhecidos como
Habitats de Inovação onde Spolidoro (1997), Lunardi (1997) e Lahorgue et al (2004) descrevem
sobre este tema. A seguir uma definição dos termos constantemente utilizados neste estudo.
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2.2.2.1-) Tecnópole

O termo “tecnópole” sugere algo como “cidade da técnica” ou “cidade da tecnologia”. De
origem grega, o vocábulo é composto por téchne-, significando técnica, ofício, arte, e -pólis, -pole,
significando cidade ou estado. Admite-se, hoje em dia, que “tecnópolis” define uma região que é
economicamente dependente de sua capacidade científica e tecnológica, buscando, através de
inovações, um lugar no mercado competitivo (DELDUQUE de MACEDO, 2003).

Em geral, as Tecnópoles promovem a sinergia entre os agentes de inovação na região;
não possui um local definido, se espalhando por uma cidade ou região e possui administração
centralizada (FIGLIOLI et al, 2007)

2.2.2.2-) Polo Tecnológico

Para a Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias
Avançadas (ANPROTEC), um Polo tecnológico é uma:
[...] área de concentração industrial caracterizada pela presença dominante de pequenas e médias
empresas de segmento empresarial de áreas correlatas e complementares, agrupadas por vocação
natural em determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com instituições de ensino e
pesquisa e agentes locais, num esforço organizado de consolidação e marketing de novas tecnologias.
(ANPROTEC/SEBRAE, 2002, p.81)

Segundo Medeiros (1996, p.20), um Polo tecnológico é um mecanismo de gestão destinado
ao desenvolvimento, consolidação e marketing das novas tecnologias (usualmente informática,
eletrônica, mecânica de precisão, novos materiais, biotecnologia, química fina, aeroespacial e
telecomunicações), podendo ser definido por um conjunto de quatro componentes: (1) instituições de
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ensino e pesquisa que se especializaram em pelo menos uma das novas tecnologias; (2) aglomerado
de empresas envolvidas nesses desenvolvimentos; (3) projetos de inovação tecnológica conjuntos
(empresa-universidade), usualmente estimulados pelo governo, dado o caráter estratégico dos
desenvolvimentos a eles associados e (4) estrutura organizacional apropriada, mesmo que informal.

De acordo com Lima (1992), pode-se observar que a existência dos Polos tecnológicos está
associada a três propósitos:

a) Como um Polo de desenvolvimento em áreas distantes dos grandes centros metropolitanos, com o
intuito de provocar uma descentralização espacial das atividades e que preferencialmente garantam
certo padrão de qualidade de vida para os trabalhadores e técnicos;

b) Como um paliativo para áreas industriais estagnadas, de forma que as novas atividades possam
revitalizá-las economicamente;

c) Para aproveitar o potencial de uma universidade ou instituto de pesquisa pré-existente, de forma
que, através de iniciativas empreendedoras, haja uma transformação de pesquisas feitas em produtos
ou serviços, com a inovação tecnológica sendo a tônica e o dínamo, de forma a estabelecer-se um
Polo de desenvolvimento que espalhe o progresso por toda a região.

Em geral, assim como uma Tecnópole, o Polo Tecnológico promove a sinergia entre os
agentes de inovação na região e não possui um local definido, se espalhando por uma cidade ou
região. O Polo Tecnológico não possui uma organização única, gestora do Polo; as estruturas
existentes são articuladas e constituídas pelo poder de atração da aglomeração produtiva e da
pesquisa existente. (FIGLIOLI et al, 2007)
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2.2.2.3-) Parque Tecnológico

Os parques tecnológicos são iniciativas planejadas que visam criar condições favoráveis para
que as tecnologias desenvolvidas nas universidades e instituições de pesquisa e desenvolvimento
sejam transferidas para o setor produtivo, via pesquisadores que criam ou participam da criação de
empresas com o emprego das tecnologias geradas. A seguir a definição de parques tecnológicos é
estabelecida pela IASP (International Association of Science Parks).

“Um Parque Tecnológico é uma organização gerida por profissionais
especializados, cujo objetivo fundamental é incrementar a riqueza de sua
comunidade, promovendo a cultura da inovação e da competitividade das
empresas e instituições geradoras de conhecimento, instaladas no parque ou
associadas a ele. Para permitir que estes objetivos sejam atingidos, um
Parque Tecnológico estimula e gerencia o fluxo de conhecimento e
tecnologia entre universidades, instituições de pesquisa, empresas e
mercados; facilita a criação e o crescimento de empresas inovadoras através
de processos de incubação e graduação (spin-off) de empresas, e proporciona
outros serviços de valor agregado assim como espaço e instalações com
qualidade.” (Conselho Diretor da IASP, 6 de Fevereiro de 2002)

Já para Lunardi (1997), um parque tecnológico é uma iniciativa que se situa num loteamento
adequadamente urbanizado e apresenta três características básicas:

a) possui ligações formais com universidades ou instituições de ensino e pesquisa;
b) fornece condições para a formação e crescimento de empresas de base tecnológica e ainda para
organizações estabelecidas naquele loteamento;
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c) apresenta uma coordenação sendo feita por uma entidade que gerencia o parque, estimulando a
transferência de tecnologia e promovendo ações que visam ao aumento da capacitação das empresas
e dos empreendimentos existentes no local.

Lalkaka et al (1995, p. 64) definem parque tecnológico como um “desenvolvimento
imobiliário realçado, que tira vantagem da proximidade de uma fonte significativa de capital
intelectual, ambiente favorável e infraestrutura compartilhados”. Segundo os mesmos autores, os
parques tecnológicos são desenvolvidos para a promoção da pesquisa científica, a comercialização de
tecnologia e o desenvolvimento econômico local.

2.2.3-) Polos e Parques Tecnológicos no exterior.

No exterior existem alguns vários casos de sucesso de Polos e Parques Tecnológicos que
alteraram totalmente uma cidade ou uma região, se adaptando ao novo perfil de empresas que
surgiram ou migraram as suas atividades para lá. Neste estudo são citados como exemplos os Polos
Tecnológicos do Vale do Silício (Estados Unidos), Sophia Antipolis (França) e Tsukuba (Japão).
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2.2.3.1-) Vale do Silício - Estados Unidos

O exemplo mais conhecido de parque tecnológico é o norte-americano Vale do Silício, no
estado da Califórnia, que teve sua origem na década de 1950 e que se destaca pelo desenvolvimento
de micro tecnologia. Para Demattos (1990), Castells et al (1994) e Tavares (1997), o caso do Vale do
Silício – Sillicon Valey, localizado na Califórnia, foi considerado modelo para outras experiências
mundiais principalmente por ter sido a primeira experiência de Polo tecnológico.

Castells et al (1994) mostram que a área onde se localizou o Vale do Silício já tinha uma
tradição de pesquisa em eletrônica. Nos anos de 1920, a universidade de Stanford mantinha a
tradição de excelência nas áreas da Engenharia Elétrica e muitos estudantes permaneceram para
trabalhar na área de eletrônica criando suas próprias firmas. Demattos (1990) acrescenta que aquelas
pessoas que eram bem sucedidas no Vale do Silício, posteriormente passaram a investir na criação de
outras empresas de base tecnológica.

Na visão de Becker, citado por Carvalho et al (2007), as análises recentes mostram que há
três fatores determinantes para o caso específico do Vale do Silício. O primeiro fator é a existência
de laboratórios de pesquisa e experiências industriais pioneiras em radiofonia, telecomunicações e
eletrônica na região desde o começo do século XX; o segundo são os financiamentos do
Departamento de Defesa, tanto para a pesquisa como para a produção de equipamentos, armas e
munições para o exército, além disso, a ligação entre as universidades e as indústrias não teria sido
tão intensa se não fossem os contratos militares. O terceiro, e último fator, é que a rapidez da
tradução das invenções em inovações industriais exige a presença simultânea de uma rede de
empresas prestadoras de serviços especializados que organizem novos empreendimentos industriais e
ainda, que garantam oferta de capital de risco.
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Tendo o Vale do Silício como exemplo, outros Polos tecnológicos surgiram principalmente
onde havia recursos humanos qualificados e infra-estrutura disponível, como instituições de
ensino/pesquisa e modernos meios de transporte. Consequentemente, por meio da consolidação de
um Polo tecnológico se tornou possível desenvolver regiões consideradas decadentes (CARVALHO
et al, 2007).

2.2.3.2-) Sophia Antipolis – França

As tecnópolis francesas nasceram da experiência de Sophia Antipolis, no sul da França, a
partir de 1969, numa região onde não havia indústrias ou centros de pesquisa (DELDUQUE de
MACEDO, 2003).

Nessa ocasião Pierre Lafite, que então ocupava o cargo de diretor da Escola de Minas de
Paris, fundou a Associação Sophia Antipolis, buscando unir-se ao poder local, agências de governo e
alguns outros parceiros para a instalação do parque que atraiu para o seu arredor empresas âncoras
como a Air France, Digital Corporation, Thomson, Searle e Dow France, que se implantaram a partir
de 1977 na região, finalmente consolidando o projeto de Sophia Antipolis

(DELDUQUE de

MACEDO, 2003).

Inicialmente não eram encontrados centros de ensino e pesquisa de excelência na área onde o
Sophia Antipolis seria criado, mas havia intenção de transformar o que antes era uma região
reconhecida por seus atributos turísticos em um centro nacional de alta tecnologia. O
desenvolvimento desse centro só foi possível devido a atração de centros de pesquisa, universidades
e companhias multinacionais. Depois de quinze anos, já havia “um ambiente científico, tecnológico e
industrial na região, propício à criação de empresas de alta tecnologia”. (DEMATTOS, 1990, p.34)
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Somente anos depois é que, naquela região, uma incubadora de empresas foi instalada para oferecer
serviços aos futuros empreendedores.

O sucesso foi tão grande que acabou por gerar quase 10.000 empregos nas 450 empresas que
foram instaladas, e algo em torno de seis bilhões de francos franceses em faturamento. Cabe observar
que, os procedimentos envolvidos sempre tiveram como foco a geração de empresas inovadoras
baseadas nas competências tecnológicas locais, sendo a criação dessas empresas sempre facilitada
pela forte campanha do empreendorismo e pela proximidade de universidades e instituições de
pesquisa (DELDUQUE de MACEDO, 2003).

2.2.3.3-) Tecnópolis de Tsukuba – Japão

A tecnópolis de Tsukuba foi criada em 1963, tendo os primeiros institutos de pesquisa
provenientes de Tóquio somente se instalando aí só a partir do início dos anos 70 devido a sua
demorada implantação. Numa época de acelerado crescimento japonês, Tsukuba foi resultado de um
projeto para abrigar centros de pesquisa cujo objetivo era criar uma nova ciência e tecnologia
japonesa, centros estes que não poderiam existir em Tóquio devido à falta de espaço para
crescimento.

Esse planejamento objetivava a criação de empresas de alta tecnologia em cidades com
razoável densidade demográfica (acima de 200.000 habitantes) e que apresentassem a possibilidade
de desenvolver um trabalho simultâneo de infra-estrutura social, pesquisa e desenvolvimento, bem
como centros de produção industrial (Mariani, 1985 apud Dedulque de Macedo, 2003). O Ministério
da Indústria e Comércio Exterior (MITI) escolheu os locais para o plano da tecnópolis (que
receberiam incentivos e investimentos) de tal sorte que deveriam apresentar como pré-requisitos
(CERTAINES, 1988 apud DELDUQUE de MACEDO, 2003):
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a) estar próximos à estação de trens de alta velocidade e ao aeroporto;
b) apresentar um conjunto de instituições universitárias;
c) possuir um ambiente agradável;
d) possuir uma malha telemática de alta qualidade;
e) ter um planejamento participativo, partindo da base;
f) ter um plano que deveria ser realizado entre 1983 e 1990.

De acordo com Furtado (1988) apud Dedulque de Macedo (2003), em 1985 a cidade ganhou
a infra-estrutura e a qualidade de vida que antes não tinha, e dados desta época dizem que a cidade
continha mais de 200.000 habitantes, 10.000 pesquisadores, 48 institutos nacionais de pesquisa, 200
filiais de indústrias privadas (muitas delas com institutos de pesquisa totalizando 2.500
pesquisadores) e aproximadamente 10.000 alunos de pós-graduação. Entretanto, o sucesso de
Tsukuba também é alvo de críticas. Relatos comentam o elevado custo e a pouca interatividade entre
universidade, pesquisa e indústria, aliados à má conservação de importantes equipamentos, à rápida
obsolescência e ao pouco espaço para a expansão dos laboratórios (MARIANI, 1985 apud
DELDUQUE de MACEDO, 2003).

2.2.4-) Polos e Parques Tecnológicos no Brasil

Segundo o levantamento apresentado no Portfólio de Parques Tecnológicos no Brasil
(ANPROTEC, 2008), dentre os 74 Parques Tecnológicos no Brasil, 25 se enquadram em Operação,
17 em processo de implantação e outros 32 em fase de projeto. Estes possuem cerca de 520 empresas
de tecnologia em operação, gerando 26233 postos de trabalho.

Dentre os Parques Tecnológicos pesquisados, mais de 70% estabeleceu como principais
propósitos do parque: Atrair empresas e investimentos; Apoiar o desenvolvimento de áreas
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tecnológicas; Aumentar a parceria entre empresas e outras instituições; Favorecer a criação e
consolidação de micro e pequenas empresas; Facilitar a transferência de tecnologia e Fortalecer o
espírito empreendedor. Os setores empresariais mais estimulados pelos Parques Tecnológicos são:
TIC (maioria absoluta com mais de 50%), Energia, Biotecnologia, Eletrônica e Instrumentação,
Serviços, Meio Ambiente e Agronegócios (ANPROTEC, 2008).

Considerando que estas iniciativas em operação conquistaram estes resultados em apenas
uma década, podemos perceber o quanto ainda existe a percorrer para consolidar estas e os
potenciais projetos em desenvolvimento (REINC, 2009). Tão estratégico e importante são estes
conceitos, que diversos estados do Brasil vêm criando políticas públicas e governamentais para tal
ação, dentre estes Polos e parques tecnológicos, podemos citar:


Porto Digital de Recife - Pernambuco



Fundação Certi - Parque Alfa e Sapiens Parque - Florianópolis



PaqTcPB - Fundação Parque Tecnológico da Paraíba - Paraíba



Parque Tecnológico do Vale do Paraíba – UNIVAP - São Paulo

2.2.4.1-) Porto Digital

Com aproximadamente dez anos de existência, o Porto Digital é um dos principais Polos de
tecnologia do País. Situado no Bairro do Recife, em Pernambuco, o cluster é composto em sua
maioria, por pequenas e médias empresas, porém multinacionais como IBM, Motorola, Samsung, e
Microsoft também estão presentes no Porto Digital. A IBM transferiu para a ilha sua sede regional e
Recife sedia também o Instituto Nokia de Tecnologia (INdT), uma das três unidades de
desenvolvimento da Nokia no Brasil (Porto Digital, 2010). Como consequência, a participação do
setor no PIB do Estado passou de 1,6% em 1999 para 3,6% no ano de 2005, com meta de 10% em
2020. Os fatores de sucesso do modelo residem no melhoramento da infra-estrutura do território, na
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atração de incubadoras de empresas para geração contínua e sustentada de novos negócios, de
institutos de pesquisa para a produção de conhecimento e inovação tecnológica, de instrumentos de
fomento para o suporte econômico-financeiro ao processo de inovação e de um mix de empresas de
alta performance (REINC, 2009).

2.2.4.2-) Fundação Certi - Parque Alfa e Sapiens Parque

O Parque Tecnológico ALFA foi constituído através do decreto estadual de Outubro de 1991,
e entrou em operação desde Agosto de 1995. O faturamento das cerca de 290 empresas de base
tecnológica de Florianópolis já supera o de hotelaria e turismo, no conjunto, faturam 145 milhões de
reais por ano, onde trabalham 1,8 mil pessoas, das quais 1,2 mil com curso superior. O parque Alfa
ficou pequeno e já não é capaz de abrigar as empresas que se graduam (isto é, saem do ambiente
protegido) nas duas incubadoras da cidade. Começou-se a planejar em Florianópolis o lançamento do
Sapiens Parque, parque a ser instalado num terreno de 4,5 milhões de metros quadrados na praia de
Canasvieiras, no norte da ilha, onde funcionou uma colônia penal agrícola até a década de 80,
estima-se que este novo parque criará cerca de 30 mil empregos e ter uma receita anual de 1,3 bilhão
de reais (REINC, 2009).

2.2.4.3-) Fundação Parque Tecnológico da Paraíba – PaqTcPB

Criada em 1984, com sua origem entre os quatro primeiros parques tecnológicos do país, a
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba é uma instituição sem fins lucrativos voltada para o avanço
científico, tecnológico e a promoção do empreendedorismo inovador na Paraíba. Localizada na zona
especial de Ciência e Tecnologia, instituída pelo Plano Diretor do Município, no bairro de
Bodocongó, a Fundação PaqTcPB está a 7km da Embrapa, 5km da Universidade Federal de
Campina Grande e a apenas 2 Km da Universidade Estadual da Paraíba. Nesta zona, também estão
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localizadas a Escola Técnica Redentorista, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, o Hospital
Universitário e o Centro Nacional Tecnológico do Couro e Calçado (PaqTcPB, 2010).

Atualmente o Parque em operação possui uma área total de 80.000m2 e 95 empresas, gerando
um total de 900 empregos diretos. Até o final de 2010, visando oferecer um ambiente empresarial
adequado as necessidades dos empresários, a instituição e seus parceiros estão implantando um novo
empreendimento, o Oásis Digital, denominado de Polo Tecnológico de Bodocongó. Este pretende
dar conforto e praticidade às empresas, possuindo ampla área para estacionamento, espaço para
eventos compreendendo um auditório para 250 pessoas, salas de reuniões, vídeo conferência e hall
para exposições, entre outros (PaqTcPB, 2010).

2.2.4.4-) Parque Tecnológico do Vale do Paraíba – UNIVAP

O Parque Tecnológico UNIVAP é uma iniciativa da Universidade do Vale do Paraíba,
consolidando a integração e parceria da instituição com a comunidade empresarial. O Parque
Tecnológico conta atualmente com cerca de 30 empresas parceiras, todas de base tecnológica, nas
mais diferentes áreas de atuação: (1) Aeronáutica, Espaço e Projetos de Engenharia; (2) Saúde,
Biotecnologia e Produtos Médico-Hospitalares; (3) Tecnologia da Informação e Desenvolvimento de
Software; (4) Geo-processamento e Sensoriamento Remoto Satélite e Radar e (5) Serviços de Apoio
(UNIVAP, 2010).

Com uma área total de 19.000m2, a infraestrutura física é composta de: (1) Recepção e
Vigilância, (2) Estacionamento, (3) Restaurante e Bistrô, (4) Salas de Reuniões / Vídeo Conferência,
(5) Auditórios, (6) Centro de Treinamento, (7) Laboratório de Treinamento, (8) Biblioteca Setorial,
(9) Agência Bancária, Correio, Copiadora e outros, (10) Escritórios com espaços modulares de 100 a
1.500m2. O Parque Tecnológico Univap está em operação há somente cinco anos e ainda está em
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expansão, no ano passado inaugurou um novo espaço de aproximadamente 1200 m² de acréscimo em
sua área construída dedicado a novas empresas (UNIVAP, 2010).

2.3-) PETRÓPOLIS TECNÓPOLIS

Petrópolis é uma cidade localizada na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, distante
apenas 65 km da capital. Muitas pessoas resolvem morar na cidade de Petrópolis devido a seu clima
de montanha e relativa segurança, este último em comparação à cidade do Rio de Janeiro,
caracterizando uma boa qualidade de vida a seus moradores. (PETRÓPOLIS TECNÓPOLIS, 2009)

A cidade de Petrópolis possui uma tradição histórica que remete à época do Império, foi um
grande Polo moveleiro nos anos 80 e desde os anos 90 possui como negócios principais o turismo,
onde o Museu Imperial de Petrópolis e a Casa de Santos Dumont recebem visitantes de diversas
partes do Brasil todos os dias, e o setor têxtil, que tem a Rua Teresa como chamariz de clientes
interessados na compra de roupas e acessórios. Porém, com uma população de 312.766 habitantes,
segundo o IBGE (2008), o turismo e o comércio da cidade não são suficientes para movimentar toda
a economia, possuindo alto índice de desemprego na cidade e fazendo com que os moradores tenham
que procurar trabalho nas cidades vizinhas (AMARAL, 2007).

A idéia de criar uma Tecnópole surgiu da necessidade de buscar uma nova vocação para a
cidade de Petrópolis que, desde meados do século XX, assistia ao seu esvaziamento econômico
provocado pelo fechamento de inúmeras indústrias do setor têxtil, tradicional base econômica do
município. (PETRÓPOLIS TECNÓPOLIS, 2009). O marco inicial que motivou a criação do Polo foi
dado no início de 1998 quando o Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro) e o SEBRAE-RJ (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) contrataram
os serviços do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para fazer o
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"Estudo das Potencialidades Econômicas e Competitividade das regiões do Estado do Rio de
Janeiro". Em junho do mesmo ano, a FGV fez a entrega dos estudos das oito regiões do Estado do
Rio, entre elas o da Região Serrana, que engloba os municípios de Petrópolis, Areal, Comendador
Levy Gasparian, Paraíba do Sul, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Teresópolis e Três Rios.
Para a Região Serrana, o estudo evidenciou como principais potencialidades: a melhoria do turismo
(histórico, lazer e ecológico) e a criação de um Polo de alta tecnologia. (PETRÓPOLIS
TECNÓPOLIS, 2009). Outro momento decisivo para a criação do Polo foi a vinda para Petrópolis,
ainda em 1998, do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), âncora do movimento
Petrópolis Tecnópolis e ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). Todas estas ações
resultaram na assinatura em 22 de outubro de 1999 do Protocolo de Intenções que formalizou a
criação do "Petrópolis Tecnópolis".

Durante a criação do Petrópolis Tecnópolis, de acordo com Hofmann et al (2007), foram
identificados como elementos favoráveis para a formação do projeto de tecnópolis: a qualidade de
vida da região, a existência do LNCC, a existência da Infovia na BR-040, as parcerias estratégicas
existentes, a localização estratégica, a existência de âncoras empresariais e a existência de áreas
físicas, principalmente em edificações que poderiam ser convertidas para abrigar empresas ou
condomínios. Já como pontos incipientes para implantação de uma tecnópolis na cidade de
Petrópolis, que serviram de base para o plano de ação definido à época: base de dados das empresas;
presença governo municipal na internet; infra-estrutura de comunicações; atração de empresas
inovadoras; condomínios empresariais; espaços de interação; incubadoras de empresas;
modernização tecnológica dos setores existentes; design; cultura empreendedora; atração de capital
de risco; criação de um fundo municipal de desenvolvimento tecnológico; marketing, captação de
recursos e gestão do projeto.
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No site oficial do Petrópolis Tecnópolis (PETRÓPOLIS TECNÓPOLIS, 2009), este é
definido como um movimento que visa o desenvolvimento social e econômico da Região Serrana do
Estado do Rio de Janeiro através do crescimento e da atração de empresas e instituições de base
tecnológica para a formação de uma tecnópolis. Tem por meta contribuir para a geração de riqueza e
o desenvolvimento regional sustentável, através da atração, fixação e apoio ao crescimento de
instituições e empresas de base tecnológica, promovendo a qualidade de vida da população.

Na atualidade, de acordo com Hofmann (2009), o Petrópolis Tecnópolis se encontra na
sétima posição dos atuais 20 Polos de alta tecnologia que existem no Brasil, com 76 empresas
engajadas e uma produção que vai da biotecnologia a robótica, as empresas possuem um faturamento
médio anual entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões. O Polo está instalado em uma das cidades mais
seguras do país, possui executivos e funcionários com ótimo nível de qualificação, clima de cidade
serrana e excelente qualidade de vida, possuindo também incentivos fiscais e auxílio de empresas de
fomento como fatores de peso na atração de empresas ao Polo. (HOFMANN, 2009).

Cumpre salientar que a fonte de inspiração para a Petrópolis Tecnópolis foi Sophia Antipolis,
em Nice, sul da França.Sendo considerada uma das mais bem sucedidas tecnópolis do mundo, hoje
Sophia Antipolis possui 1.300 empresas onde trabalham cerca de 20.000 profissionais, inclusive
muitos cientistas e engenheiros. Com um faturamento global ultrapassando sete bilhões de dólares
americanos anuais, o modelo teve sua criação na década de 70, sendo considerado um dos mais
arrojados do mundo. Sendo parceiras desde 2001, Sophia Antipolis e Petrópolis Tecnópolis buscam
um intercâmbio cultural e científico. Tendo sido feito o acordo, Pierre Laffitte, o idealizador de
Sophia Antipolis, visitou a Petrópolis Tecnópolis em 2001 e aprovou o encaminhamento do projeto
em Petrópolis. A tecnópolis francesa atingiu sua maturidade após 20 anos e, segundo a ótica do
senador francês, o projeto petropolitano tem toda a chance de se consolidar em tempo inferior.
(AMARAL, 2007).
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2.4-) FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO DE EMPRESAS NOS POLOS

Na literatura são muitos os autores que descrevem sobre Polos e Parques Tecnológicos e os
fatores favoráveis a atração de empresas a estes, entretanto existe uma dificuldade na análise dos
fatores isoladamente porque geralmente os pesquisadores descrevem sobre os fatores de forma
qualitativa, identificando-os através de entrevistas estruturadas ou fontes secundárias. Este trabalho
segue como base os trabalhos de Zouain (2003), Gargione (2005) e Magalhães (2009) que fizeram as
suas teses de doutorado no tema parques tecnológicos e realizaram um agrupamento dos fatores para
uma melhor identificação da necessidade e realidade destes.

2.4.1-) Agrupamento dos Fatores

Três artigos são relevantes ao presente estudo por desenvolverem um método para
agrupamento dos fatores relevantes a atração de empresas, servindo de base para a definição dos
grupos desta pesquisa. A seguir uma breve descrição dos mesmos.

Audy et al (2005) apresentam uma análise crítica do processo de atração de empresas da área
de tecnologia da informação (TI) para o Parque Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul – TECNOPUC. Em suas reflexões sobre o estudo de caso analisado os autores
apresentam o quadro a seguir categorizando os fatores facilitadores para a atração de empresas ao
Parque Tecnológico em questão.
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Tabela 1 – Fatores facilitadores para a atração de empresas ao Parque Tecnológico TECNOPUC.
Fonte: AUDY et al (2005)

Plonski et al (2005) descrevem as características de três Parques Tecnológicos Privados no
Brasil: O Parque Tecnológico TECNOPUC, O Parque Tecnológico – Polo de Informática de São
Leopoldo, RS e o Parque Tecnológico UNIVAP em São José dos Campos, SP. O estudo se baseou
na entrevista de pessoas pertencentes a seis empresas, diversos especialistas em incubadoras, parques
tecnológicos, universidades, institutos de pesquisa, órgãos de apoio ao desenvolvimento empresarial
e governo e, por fim, duas pessoas pertencentes ao grupo de stakeholders que atuam no
desenvolvimento e consultoria de negócios imobiliários. A consolidação dos Resultados da Pesquisa
é apresentada a seguir na Tabela 2.
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Tabela 2 – Fatores Críticos de Sucesso para um Parque Tecnológico Privado no Brasil
Fonte : PLONSKI et al (2005)

E por último, Leal (2007) teve como objetivo central em sua dissertação, identificar os
limitantes da inserção do Brasil na internacionalização das atividades de P&D no setor de
telecomunicações. O resultado dessa análise é uma lista, exposta na Tabela 3, dos principais
elementos que limitam a competitividade do Brasil nos fatores de atração de atividades de P&D.
Apesar de sua pesquisa não mencionar os Polos e Parques Tecnológicos no país, podemos nos
beneficiar dos fatores limitantes a atratividade brasileira resumida em sua dissertação, para
verificarmos se o Polo de Alta Tecnologia de Petrópolis possui as condições necessárias para a
atração de centros de P&D de empresas multinacionais citadas no estudo.
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Tabela 3 – Fatores Limitantes a Atratividade Brasileira.
Fonte: LEAL (2007)

Estes estudos anteriores, além de listar os fatores de atração, agrupam os mesmos em áreas
facilitando desta forma a visualização das vantagens e problemas existentes. Neste estudo, os fatores
de atração de empresas para um Polo Tecnológico são agrupados em seis áreas: (1) Infraestrutura, (2)
Localização, (3) Ensino, (4) Mão-de-obra, (5) Gestão do Polo Tecnológico e (6) Interação entre as
empresas do Polo Tecnológico. A seguir o referencial teórico para cada um dos grupos listados.
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2.4.2-) Fatores relacionados à INFRAESTRUTURA

Vários pesquisadores comentam sobre a importância dos itens água, eletricidade, acesso a
internet, entretenimento como áreas de lazer, cinemas e teatro e serviços como bancos, restaurantes e
supermercados para a existência de um Polo Tecnológico. Segundo Lalkaka et al (1995, p. 64) apud
Noce (2002), a maioria dos parques oferece os “serviços normais de uma cidade, como água,
rodovias, esgoto, eletricidade” e estes são essenciais à existência deles. No entanto, para assegurar o
eficaz cumprimento de seus objetivos, somente a infraestrutura básica não é suficiente para atrair e
reter empresários e pesquisadores no ambiente, principalmente quando o parque está localizado
distante do centro da cidade.

Além destes, Hauser (1996, p. 92) apud Noce (2002) relata que apesar dos serviços
oferecidos pelos parques à população instalada não serem exatamente os mesmos, “...genericamente
todos possuem bancos, correio, reprografias, cafés, hotéis e restaurantes de boa qualidade, auditórios,
salas de conferência e áreas de lazer (...) alguns possuem incubadoras, centros de editoração,
agências de viagem, salas de exposição, creches, ginásios esportivos, sempre com o objetivo de criar
um ambiente favorável à disseminação do conhecimento e ao desenvolvimento de empresas de alta
tecnologia.”

Por fim, Castells et al (1994) concluem em seu livro que a maioria das cidades maiores e
mais antigas oferece melhores condições para o sucesso das tecnópoles do que aquelas novas e
planejadas devido a sua infra-estrutura já estabelecida, bom sistema de comunicações, redes de
transporte, universidades que em tese desenvolvem pesquisas há mais tempo, proximidade com
órgãos governamentais, bancos e fontes de Venture Capital, tornando-as áreas que naturalmente
atraem jovens técnicos e pesquisadores. Estas tecnópoles são “as minas e a forja da Era da
Informação”.
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2.4.3-) Fatores relacionados à LOCALIZAÇÃO

Na literatura sobre localização industrial são vários os pesquisadores que escrevem sobre o
assunto, para Gurgel (2000), os principais fatores que influenciam a tomada de decisão sobre
localização de empresas são: a área geográfica a ser atendida pela nova estrutura, fluxo de entrada e
saída de produtos, localização dos principais concorrentes, tempo de trânsito do produto acabado,
facilidade de acesso aos fornecedores, oferta de mão-de-obra especializada, fontes de energia,
isenções tributárias, clima, condições sindicais, impostos estaduais, municipais e federais, e a
acessibilidade aos diferentes modais de transporte. A acessibilidade aos modais de transporte é
importante no sentido de verificar o transporte rodoviário e ferroviário, as companhias de aviação e
de ônibus, que constituem serviços essenciais. No caso das ferrovias, importa distinguir os troncos e
ramais que servem à cidade e, para esta, é verificada a distância entre a cidade e o ponto de junção do
ramal ao tronco, o horário dos trens e a frequência com que pode haver carga e descarga de
materiais. Para as rodovias, são examinadas as estradas de caráter federal, estadual ou municipal que
servem a cidade, suas características quanto à pavimentação, à conservação e ao tipo de traçado.
Quanto ao transporte aéreo, verifica-se qual o aeroporto comercial mais próximo, qual a distância
deste aeroporto à cidade, qual o tempo de percurso entre a cidade e o aeroporto, quais as companhias
que servem ao aeroporto e a frequência do serviço.

Já Kotler et al (1993) definem em seus estudos as informações básicas que uma empresa
busca saber antes de se instalar em um determinado local, estes são: a) mercado de mão-de-obra
local; b) acesso aos mercados de fornecedores e clientes; c) disponibilidade de locais para
desenvolvimento, fábricas e infra-estrutura; d) transporte; d) oportunidades de educação e
treinamento; e) qualidade de vida; f) clima comercial; g) acesso a instalações de pesquisa e
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desenvolvimento; h) disponibilidade de capital e; i) impostos e regulamentos. Eles destacam,
também, que há uma tendência de se buscar mais fatores qualitativos que quantitativos.

Em se tratando de localização, segundo Chambers et al (1994, p. 200) apud Noce (2002),
alguns parques tecnológicos são criticados por ser uma forma elitista de desenvolvimento,
divorciados de suas comunidades locais, dependentes de automóvel, com ligações de transporte
público pobres, e localizados nos locais errados, distantes da cidade. Por outro lado, Medeiros (1997,
p.69) acredita que os parques tecnológicos devem estar desvinculados das “externalidades negativas”
dos centros urbanos como, por exemplo, do trânsito e da poluição. Porém, é certo que a proximidade
do parque com alguns serviços facilita o acesso rápido a solução de alguns problemas que surgem no
decorrer do trabalho. Dentro deste contexto pode-se dizer que estando o parque instalado próximo a
um centro urbano alguns serviços podem ser suprimidos do seu espaço físico. Caso contrário ele
deve buscar meios de oferecer serviços que atendam as necessidades de seus usuários, o que
certamente lhe custará mais caro. Somente desta forma serão despendidos menos esforços para atrair
e manter empresas vinculadas.

A localização dos parques tecnológicos, em geral, exige alguns pré-requisitos. Entre eles, a
existência de uma infra-estrutura, especialmente no que se refere à recursos em telecomunicação que
permitam a sua integração junto às redes globais de informação e fluxo de capitais. Segundo Tavares
(1997) a implantação dos parques implica em uma reestruturação do território já que a sua instalação
traz uma propensão à aglomeração no seu entorno.

De acordo com Figlioli et al (2007), os elementos constitutivos de parques:tecnológicos são:
(a) Infraestrutura básica: podem ser compostas por terrenos, rede de água, energia, telecomunicações
(telefonia, rede de fibra ótica, sistema wi-fi etc.), esgoto, gás, rede viária e sinalização, áreas de
estacionamento, passeios, redes de recolha, tratamento e controle de resíduos, equipamentos de
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eliminação de resíduos, iluminação exterior, guaritas de segurança, entre outros; (b) Edifícios
institucionais e de negócios: podem ter a seguinte natureza: (i) para uso institucional, para o
alojamento da organização gestora do parque e centro empresarial com salas de reunião, de
treinamento e anfiteatro, por exemplo; (ii) para locação ou venda às empresas que queiram se instalar
no parque; (c) infra-estruturas tecnológicas: como incubadoras de empresas de base tecnológica,
centros de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico e demais laboratórios que contribuam para a
realização da atividade de inovação das empresas; e (d) Áreas verdes e sociais: áreas destinadas ao
convívio social e a serviços prestados ao indivíduo, que pode ser composta por áreas de esporte e
lazer, academias, creches, restaurantes, cafés, áreas ecológicos etc..

2.4.4-) Fatores relacionados ao ENSINO

Vários trabalhos mostram que o Ensino em todos os níveis educacionais é fundamental para o
desenvolvimento de uma região, Lall (2000); Dodgson (2000); Stal et al (2007); Galina et al (2007);
Zanatta et al (2007) apud Campanário et al (2008) listam as ações e instrumentos utilizados em
diferentes países para atrair centros de P&D. Coréia, Taiwan, Cingapura, Malásia, Tailândia e
Indonésia fizeram um esforço planejado para criar capital humano e capacidade de inovação local,
visando à exportação de seus produtos. Taiwan enfatizou a educação em todos os níveis, concedeu
incentivos fiscais e financeiros para indústrias estratégicas, como eletrônicos e TI, além de incentivos
especiais para firmas estabelecidas em parques tecnológicos. Em Cingapura, engenheiros e cientistas
experientes foram os principais resultados de um forte comprometimento com a educação. Incentivos
fiscais de até 200% das despesas com P&D e financiamento com juros subsidiados foram concedidos
às empresas que treinassem trabalhadores locais em suas matrizes, para depois implementar a
transferência de novas linhas de produtos para o país. Desde a metade da década de 90, a China se
tornou o maior receptor de investimentos diretos estrangeiros no mundo, e o mais importante entre os
países em desenvolvimento, devido ao gigantesco mercado e ao baixo custo da mão-de-obra, além da
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disponibilidade de cientistas e engenheiros altamente qualificados, universidades e institutos de
pesquisa, agências governamentais pró-ativas e leis trabalhistas mais flexíveis.

Segundo Cassiolato et al (1999, p.13), entre os poucos consensos estabelecidos no intenso
debate que tenta entender o atual processo de globalização, encontra-se o fato de que inovação e
conhecimento são os principais fatores que definem a competitividade e o desenvolvimento de
nações, regiões, setores, empresas e até indivíduos.

Kumar (2001) apud Campanário et al (2008) afirma que os recursos que o país anfitrião
oferece influenciam o nível de P&D feito pelas empresas estrangeiras. A existência de um grande
mercado doméstico, abundância de pessoal de P&D de baixo custo, infra-estrutura tecnológica
(universidades e institutos de pesquisa) e de comunicações, proteção da propriedade intelectual,
políticas de comércio, requisitos de desempenho no país e escala do esforço tecnológico nacional
definem o tipo e o escopo da P&D que será realizada pelas EMN num dado país. Entretanto, de
acordo com Ferdows (1997) apud Campanário et al (2008), o estabelecimento de fábricas em certos
países, apenas em razão de baixos salários ou impostos, já não se justifica. As tarifas estão se
reduzindo, devido aos acordos comerciais como GATT, União Européia, Mercosul e NAFTA. A
crescente sofisticação no desenvolvimento e fabricação de produtos leva à necessidade de
fornecedores de classe mundial, o que influi na escolha dos países onde se instalar e reduz a
importância de baixos custos de matéria-prima, capital ou salários, levando-se em conta a diferença
de produtividade dos trabalhadores. Mesmo na Índia e China, fábricas são construídas em Bangalore
e Shangai, onde o preço da terra e os salários são maiores, mas há trabalhadores e fornecedores
qualificados.

O traço comum entre os países asiáticos é a adoção de políticas tecnológicas ativas para a
qualificação de mão-de-obra, educação técnica e superior, suporte à pesquisa básica, financiamento e
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incentivos às atividades de P&D, combinadas com políticas de investimento seletivas, com o
objetivo de aumentar o conteúdo tecnológico das atividades realizadas pelas filiais das EMNs e o
grau de complementaridade com instituições locais (HIRATUKA, 2005 apud CAMPANÁRIO et al,
2008).

2.4.5-) Fatores relacionados à MÃO-DE-OBRA

As universidades são as responsáveis pela formação e pelo treinamento de recursos humanos
altamente qualificados (cientistas, engenheiros e técnicos), estimulando os a gerar, absorver e
difundir um espírito empreendedor muito positivo entre seus pares e estudantes, bem como dar apoio
às atividades desenvolvidas pelas empresas afirma Vedovello (2000). Entretanto, cumpre ressaltar
que a proximidade física entre os agentes (entre empresas e o meio acadêmico) não garante, por si só,
que a interação entre eles seja estabelecida e, quando estabelecida, que todo o seu potencial seja
explorado. Para que essa interação seja bem sucedida, é necessário que os agentes sejam capacitados
e que tenham postura empreendedora pró-ativa em relação às interações. (VEDOVELLO, 2000).

O alto nível de competitividade da indústria de software não se baseia simplesmente em
engenheiros e cientistas de baixo custo que falam inglês; é uma combinação de políticas
governamentais para educação superior, ciência e tecnologia, abertura da economia, boa
infraestrutura de instituições tecnológicas, tamanho do mercado local, e capacidade tecnológica de
firmas locais (Patibandla et al, 2002 apud Stal et al, 2007). Grandes empresas estrangeiras de TI
instalaram centros de desenvolvimento de software na Índia devido ao volume e à alta qualidade
técnica da mão-de-obra que domina a língua inglesa. À media que adquiriam confiança na qualidade
dos trabalhadores, expandiram suas operações e desenvolveram significativamente seu nível
tecnológico, o que levou a um rápido crescimento da demanda por trabalhadores qualificados. Isso,
por sua vez, colaborou para a expansão da infra-estrutura na educação.
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Segundo Chiesa (1995 e 2001) e Zedtwitz et al (2002) apud Leal (2007), existem diversos
grupos de fatores de atração de atividades de P&D: (i) custos dos fatores de insumo, como pessoal
técnico, equipamento, instalações; (ii) custos de transferência, como os custos internos de
transferência da informação entre laboratórios, entre estes e a manufatura e entre P&D e marketing e
os custos externos de captação de informação técnica e mercadológica de fontes externas, como
fornecedores, clientes e instituições de pesquisa; (iii) custos organizacionais, como os relacionados
ao estabelecimento da nova organização de P&D; (iv) qualidade dos recursos de insumo, como nível
das habilidades encontradas, qualidade do pessoal técnico disponível e configuração do laboratórios,
facilidade de cooperação com instituições locais, com o intuito de atingir massa crítica e economias
de escala, que variam conforme a área tecnológica; (v) qualidade dos resultados previstos, como
cooperação com clientes e cooperadores locais e proximidade do mercado; (vi) existência de locais
de negócio, que facilitam o acesso a serviços existentes ligados à manufatura e marketing; (vii) infraestrutura local, que facilita a comunicação; (viii) cultura gerencial da empresa, que influencia a
atitude frente à centralização ou descentralização; (ix) otimização de impostos; (x) confiabilidade e
estabilidade do sistema político e social; e (xi) melhoria da imagem da empresa.

2.4.6-) Fatores relacionados à GESTÃO DO POLO TECNOLÓGICO

O surgimento e a consolidação de um Polo tecnológico, muitas vezes não depende apenas dos
agentes locais, representados pela iniciativa privada. Mas, em muitos casos, é possível perceber a
importâncias dos governos estadual e local. Principalmente devido ao processo de descentralização
industrial, o governo municipal em muitas ocasiões tenta, com o incentivo da criação de um Polo
tecnológico no município, melhorar as condições sócio-econômicas da cidade em questão. Ele
estimula a formação de um Polo tecnológico por meio de subsídios fiscais além de fornecer a
infraestrutura necessária para a instalação do Polo, como doação de terrenos. O governo estadual, por
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sua vez, vai além fornecendo o financiamento necessário para o empreendimento. (DEMATTOS,
1990).

De acordo com Diegues e Roselino (2006) apud Campanário et al (2008), as empresas
multinacionais na área de telecomunicações, quando questionadas pelos motivos para a instalação no
Polo, essas empresas foram unânimes ao citar a disponibilidade de mão-de-obra altamente
qualificada. Duas delas também destacaram a importância da existência de um Polo de tecnologia já
consolidado. Além desses fatores também foram lembrados a proximidade com centros de pesquisa e
com o mercado consumidor, a presença de uma completa infra-estrutura de telecomunicação e
também de transporte, incluindo importantes rodovias e aeroportos.

De acordo com Carvalho et al (2007) cabe ao governo municipal, por exemplo, investir no
marketing necessário à promoção do Polo, divulgando-o na tentativa de atrair novas empresas. O
papel exercido pelo governo vai além da implantação: é condição necessária para o processo de
desenvolvimento e evolução do Polo.

Machado et al. (2001) apud Dedulque de Macedo (2003) relata que a proliferação das
empresas de base tecnológica nos Estados Unidos tem levado muitos pesquisadores a uma
investigação das causas desse fenômeno. O sistema de Venture Capital (capital de risco) é apontado
por muitos como responsável pelo sucesso norte-americano nessa área.

Em uma pesquisa em 200 empresas multinacionais de 15 setores industriais, a Kauffman
Foundation (Thursby e Thursby, 2006) apud Leal (2007) identificou diversos fatores de atração de
atividades de P&D: (i) existência de pessoal altamente qualificado; (ii) existência de pesquisadores
universitários com conhecimentos especiais; (iii) oferta de redução de impostos e/ou assistência
governamental direta; (iv) facilidade de negociar apropriabilidade da propriedade intelectual oriunda
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de acordos de pesquisa; (v) baixo custo de P&D; (vi) ambiente cultural e regulatório ajudando o
processo de spinoffs de novos negócios; (vii) facilidade de cooperação com universidades; (viii) boa
proteção da propriedade intelectual; (ix) poucas restrições regulatórias e/ou de pesquisa; (x) unidade
de P&D para suportar vendas no exterior; (xi) alto potencial de crescimento; (xii) unidade de P&D
para suportar exportação da produção para outros países; e (xiii) pré-requisito regulatório ou legal
para acessar mercado local.

Um estudo feito pelo Centro de Políticas Alternativas do Massachusetts Institute of
Technology (MIT) apud Bollinger et al (1983) concluiu que os fatores regionais, que favorecem a
formação de empresas de base tecnológica de maior peso, são, o entusiasmo e o apoio da
comunidade local. Vários outros fatores, todavia, são também listados na revisão dos autores, como
por exemplo: fluxo informal de informações técnico-científicas; presença de mercados financeiros
com cultura em avaliação de negócios tecnológicos; poder de compra do governo e de grandes
empresas e ausência de mecanismos de estabilidade de emprego.

De acordo com Merino (2000) e Geenhuizen (1993) apud Noce (2002), para que os
empreendedores vinculados ao parque possam constituir sólidas empresas e desenvolver produtos
inovadores e competitivos, eles precisam de muitos outros serviços tais como desenho industrial,
acesso a financiamento, agência de patentes, laboratórios, consultoria gerencial, contabilidade
especializada, marketing, especialistas em comercialização, acesso ao conhecimento, sistema de
telecomunicações integrado, dentre outros.

No artigo escrito por Figlioli et al (2007), os fatores de atração a investimentos privados
verificados foram: (a) oportunidade imobiliária: boa localização, terrenos doados ou a um valor
reduzido; (b) relacionamento e envolvimento dos promotores do empreendimento com as empresas
desde o inicio, ou anteriormente, do projeto do parque; (c) presença no parque de empresas âncoras;
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(d) existência de infra-estruturas tecnológicas raras na região ou mesmo no país; (d) presença de
universidades e institutos de pesquisa, (e) investimento público, que diminui o risco do
desenvolvimento do parque; e (f) benefícios fiscais e outros tipos de subvenções.

A direção é fundamental para, em conjunto com a equipe, estabelecer diretrizes, gerir
processos de planejamento, coordenar, acompanhar e avaliar ações (Quirino, 1998). Entretanto,
segundo Quince et al (1994, p. 103), para que os dirigentes dos parques tecnológicos possam gerir
eficazmente, atendendo satisfatoriamente às necessidades de seus vários grupos de clientes, é
necessário que eles estejam bem articulados com as “redes de cooperação”, tanto no país, quanto fora
dele.

A Unctad (2004, p. 11-12) apud Leal (2007) estabelece alguns elementos que precisam estar
presentes para atrair investimento em P&D. O primeiro deles é um ambiente político geral estável,
incluindo estabilidade política e macroeconômica e políticas industriais, de comércio e de
investimento que sejam claras e consistentes. Outro elemento é formado por bons sistemas de
comunicações e outros itens de infra-estrutura. O terceiro diz respeito à existência de um sistema
nacional de inovação bem desenvolvido, ou seja, uma rede de instituições nos setores público e
privado que facilite a criação, importação, modificação e difusão de novas tecnologias. Outro
elemento, diretamente ligado ao anterior, é a disponibilidade de universidades, profissionais e
pesquisadores locais que fomentem o desenvolvimento de conhecimento e atraia fontes de excelência
técnica, como universidades e fornecedores. Mais um elemento, que também está diretamente ligado
à existência de um sistema nacional de inovação bem desenvolvido, é o estabelecimento de parques
tecnológicos próximos a instituições acadêmicas e que atraiam firmas locais e corporações
transnacionais para a localização de P&D. Por fim, a existência de instrumentos de proteção à
propriedade industrial têm sido fundamental na decisão de localização de atividades de P&D
industrial de diversas corporações transnacionais.
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2.4.7-) Fatores relacionados à INTERAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS DO POLO TECNOLÓGICO

Segundo Costa (2001), as PME, que normalmente são a maioria das empresas presentes no
Polos e Parque Tecnológicos, não têm capacidade para sozinhas realizarem todas as atividades de um
processo produtivo completo. Desta forma, devem buscar a cooperação com outras empresas do
meio para alcançarem conjuntamente economias de escala. Assim, ações que visem o incremento da
competitividade e capacidade inovativa das PME devem ser direcionadas para o conjunto do sistema
produtivo, pois se possui como objetivo não apenas melhoria na eficiência individual da firma.

Um tema bastante relevante a atração de empresas é discutido por Audy et al (2005) que
comenta que as grandes empresas multinacionais funcionaram como atratores de novos
empreendimentos para o Parque Tecnológico da PUC-RS (TECNOPUC), a ponto de serem
caracterizadas como empresas-âncora, ao estilo da definição que se atribui às empresas referência na
política da comercialização de pontos de venda em shopping centers. Depois da confirmação das
presenças da Dell Computers e da HP Brasil, a notícia rapidamente difundiu-se no mercado local e
dezenas de empresas da área de tecnologia da informação manifestaram interesse em participar do
empreendimento no TECNOPUC. De imediato, os prestadores de serviços da Dell e HP, propuseram
participar do empreendimento. As empresas DBServer e Stefanini IT Services por solicitação das
multinacionais rapidamente garantiram sua presença no parque. No rastro da iniciativa pioneira das
duas empresas, desencadearam-se dezenas de solicitações, muito superiores à área disponível nas
instalações do parque.

Para Santos et al (2002) a associação das empresas em arranjos produtivos, expressa por
conexões entre os agentes locais, ajuda-as mesmo que apresentem tamanhos distintos. O vínculo
entre elas possibilita que se explorem melhor as eficiências coletivas; que gere uma especialização
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maior do trabalho e dos serviços, infra-estrutura coletiva, entre outros. Os autores mostram ainda que
a associação permite que as empresas se beneficiem de um aumento da capacidade de negociação de
insumos e componentes, que permite a redução de custos. Além disso, as empresas podem trocar
informações técnicas e de mercados; conjuntamente, treinar mão-de-obra, criar consórcios para
comprar e vender bens e serviços. Como resultado da cooperação, os autores propõem a maior
facilidade para desenvolvimento de novos modelos, processos e organização da produção, assim
como a possibilidade de criação e barateamento tanto das campanhas publicitárias de um
determinado produto como da distribuição dos produtos oferecidos para os mercados interno e
externo.

Devido aos processos de transformação, pelos quais a economia mundial tem passado, a
relação instituição acadêmica - indústrias tem contribuído em grande parte para a determinação do
desenvolvimento local e regional, principalmente por que impõe mudanças na instituição acadêmica,
adaptações e flexibilização do setor industrial local. (Souza, 2000). Já Rapini (2007) diz que as
universidades assumiram um papel diferente, pois deixaram de ser apenas as responsáveis pelo
treinamento e passaram “a fornecer conhecimento crucial para a evolução de alguns setores
industriais”.

Segundo Demattos (1990), para um Polo tecnológico surgir, a interação entre institutos de
ensino/pesquisa e os empreendedores deve ser a mais intensa o possível. As universidades, para esta
autora, são consideradas o ponto de partida para a criação das empresas de base tecnológica do Polo.
Para muitas empresas, o acesso ao conhecimento científico propiciado pelas universidades, na
maioria das vezes, se torna um requisito de sobrevivência.

Para finalizar esta sessão, Castells et al (1994) discutem os requisitos para se estabelecer uma
tecnópole de sucesso. Segundo eles não há formula pré-estabelecida, mas algumas recomendações
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gerais, que na maioria dos casos resultam em sucesso. As 12 recomendações são as seguintes: a)
Elaborar uma estratégia clara de desenvolvimento; b) É melhor abrigar filial de empresas do que
nenhuma empresa; c) Promover a sinergia entre os atores; d) Desenvolver uma visão de longo prazo;
e) Identificar as fontes da inovação; f) Estabelecer redes no início do processo. Deve haver redes e
canais para que haja fluxo de informações; g) Estratégias de curto prazo podem ser mais fáceis, mas
mesmo ações de efeito imediato podem ser negativas se as instituições não se comunicarem entre si.
Laboratórios privados devem ser encorajados a acompanhar a pesquisa de entidades públicas, ou não
haverá a geração de spin-offs; h) Estratégias de longo prazo requerem seletividade. Para a construção
de relações sinérgicas entre diferentes regiões, é necessário escolher uma ou duas áreas que ofereçam
as melhores perspectivas em termos estruturais, tais como universidades, tradição industrial,
empreendedorismo e força política; i) Deve haver indução do Poder Público. No caso do Silicon
Valley, por exemplo, muitas das diretrizes vieram do Ministério da Defesa; j) Identificar novos
nichos. No Vale do Ruhr, Alemanha, desenvolveu-se empresas high-tech especializadas para atender
a necessidades locais, e então exportar a expertise adquirida; k) Manter a consistência. Um parque
tecnológico, por exemplo, não deve evoluir para um centro das matrizes das empresas, apenas por ser
mais lucrativo; l) O melhor pode ser inimigo do bom. Países e regiões não devem ser tão severos ao
julgar seus esforços no sentido de criar uma tecnópole.
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2.4.8-) Resumo dos Fatores relacionados por Pesquisador
Fatores

Descrição do Fatores

Pesquisadores

Infraestrutura
Fator 01

Qualidade do Fornecimento de Água na região

Lalkaka et al (1995), Hauser (1996)

Fator 02

Qualidade do Fornecimento de Eletricidade na região

Lalkaka et al (1995), Hauser (1996)

Fator 03

Qualidade da Telefonia Fixa na região

Fator 04

Qualidade da Telefonia Celular na região

Fator 05

Qualidade do Acesso a Internet na região

Fator 06

Existência de Internet de Alta Velocidade na região

Fator 07

Disponibilidade de restaurantes próximos ao local de trabalho

Fator 08

Disponibilidade de bancos próximos ao local de trabalho

Fator 09

Disponibilidade de supermercados próximos ao local de trabalho

Plonski et al (2005)

Fator 10

Disponibilidade de Comércio em geral próximo ao local de trabalho

Plonski et al (2005)

Fator 11

Existência de Cinemas na região

inclusão própria do autor

Fator 12

Existência de Teatros na região

inclusão própria do autor

Fator 13

Existência de Áreas Públicas de Lazer na região

Castells et al (1994)

Fator 14

Custo pelos serviços de Fornecimento de água na região

Zedtwitz et al (2002)

Fator 15

Custo pelos serviços de Fornecimento de Eletricidade (Luz) na região

Zedtwitz et al (2002)

Fator 16

Custo pelos serviços de acesso a Internet na região

Fator 17

Custo da alimentação em Restaurantes na proximidade do trabalho

Chiesa (2001)

Fator 18

Custo da produtos em Supermercados na proximidade do trabalho

Chiesa (2001)

Fator 19

Custo dos serviços de Comércio em geral

Chiesa (2001)

Fator 20

Disponibilidade de transporte para os funcionários na região

Kotler et al (1993)

Fator 21

Existência de Estacionamentos próximo ao local de trabalho

Figlioli et al, 2007

Fator 22

Edificações apropriadas para escritórios na região

Figlioli et al, 2007

Fator 23

Edificações apropriadas para atividades de laboratório na região

Figlioli et al, 2007

Fator 24

O Polo com localização próxima de zonas urbanizadas

Plonski et al (2005)

Fator 25

Baixo índices de congestionamento nas proximidades do local de
trabalho

Fator 26

Fácil acesso a rodovias

Fator 27

Proximidade de aeroportos

Fator 28

Proximidade das grandes cidades (metrópoles)

Fator 29

Proximidade dos fornecedores

Fator 30

Proximidade dos clientes

Fator 31

Qualidade de vida na Região

Fator 32

Clima da Região

Fator 33

Suceptibilidade da região a desastres naturais

Plonski et al (2005)
inclusão própria do autor
Merino (2000) e Geenhuizen (1993) apud
Noce (2002), Castells et al (1994), Diegues
e Roselino (2006)
Merino (2000) e Geenhuizen (1993) apud
Noce (2002), Castells et al (1994), Diegues
e Roselino (2006)
Plonski et al (2005)
Plonski et al (2005)

inclusão própria do autor

Localização

inclusão própria do autor
Gurgel (2000), Diegues e Roselino (2006)
Chambers (1994), Gurgel (2000)
Chiesa (2001)
Gurgel (2000), Ferdows (1997)
Ballou (2006)
Siqueira (2003), Kotler et al (1993)
Petrópolis Tecnópolis (2009)
Gertner (2000)
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Fator 34

Quantidade de feriados locais

Fator 35

Ambiente agradável nas proximidades do local de trabalho

Lalkaka et al (1995), Figlioli et al, 2007

Fator 36

Existência no Polo de Ações Ecologicamente Responsáveis

Lalkaka et al (1995), Gertner (2000)

Fator 37

Planejamento do Polo prevendo a aglomeração no seu entorno

Fator 38
Fator 39
Fator 40
Fator 41

inclusão própria do autor

Tavares (1997)

2

Zedtwitz et al (2002)

2

Zedtwitz et al (2002)

2

Zedtwitz et al (2002)

2

Zedtwitz et al (2002)

Custo do m na região para aquisição de imóveis comerciais
Custo do m na região para aluguel de imóveis comerciais
Custo do m na região para aquisição de imóveis residenciais
Custo do m na região para aluguel de imóveis residenciais
Ensino

Fator 42

Qualidade do ensino fundamental na região (antigo 1º grau)

Fator 43

Qualidade do ensino médio na região (antigo 2º grau)

Fator 44

Fator 48

Existência de cursos técnicos profissionalizantes na região
Existência de Universidades com cursos de Engenharia de
Telecomunicações
Existência de Universidades com cursos de Tecnologia da Informação
Existência de Universidades com cursos em outras áreas
(administração,economia etc.)
Existência de cursos de Pós-Graduação em áreas técnicas

Fator 49

Existência de centros de pesquisa no ramo de negócios

Fator 50

Existência de incubadoras de empresas na região

Fator 51

Fator 54

Qualidade dos cursos técnicos profissionalizantes na região
Qualidade dos cursos das Universidades na formação de mão-de-obra
técnica
Qualidade dos cursos das Universidades na formação de mão-de-obra
em outras áreas (administração,economia etc.)
Custo da formação técnica profissionalizante na região

Fator 55

Custo da formação superior nas universidades da região

inclusão própria do autor

Fator 56

Custo da formação em pós graduação nas universidades da região

inclusão própria do autor

Fator 57

Existência de Mão-de-obra básica com Ensino Fundamental na região

inclusão própria do autor

Fator 58

Existência de Mão-de-obra com Ensino Médio na região

inclusão própria do autor

Fator 59

Existência de Mão-de-obra técnica qualificada na região

Fator 60

Existência de Mão-de-obra altamente qualificada na região

Kumar (2001)
Chen (2003), Diegues e Roselino (2006),
Thursby e Thursby (2006)

Fator 45
Fator 46
Fator 47

Fator 52
Fator 53

inclusão própria do autor
Hiratuka (2005)
Hiratuka (2005)
Rapini (2007)
Rapini (2007)
inclusão própria do autor
inclusão própria do autor
Diegues e Roselino (2006)
Figlioli et al (2007 )
Hiratuka (2005)
Hiratuka (2005)
inclusão própria do autor
inclusão própria do autor

Mão-de-obra

Fator 62

Existência de Empresas que contratem mão-de-obra altamente
qualificada
Mão-de-obra com domínio do Idioma Inglês

Fator 63

Mão-de-obra com domínio do Idioma Espanhol

inclusão própria do autor

Fator 64

Mão-de-obra com domínio de outros Idiomas

inclusão própria do autor

Fator 65

Cultura regional voltada para o empreendorismo

Fator 66

Custo da mão-de-obra básica

Fator 67

Custo da mão-de-obra técnica qualificada

Fator 68

Custo da mão-de-obra altamente qualificada

Fator 69

Renda per capita da região

Fator 61

Diegues e Roselino (2006)
Patibandla et al (2002)

Noce (2002)
Chen (2003), Kumar (2001), Thursby e
Thursby ( 2006)
Zedtwitz et al (2002)
Zedtwitz et al (2002)
Zouain (2003)

Gestão do Polo Tecnológico
Fator 70

Existência de Incentivos Fiscais Municipais às empresas do Polo

Demattos (1990), Thursby e Thursby
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(2006)
Demattos (1990), Thursby e Thursby
(2006)
Demattos (1990), Thursby e Thursby
(2006)
Zedtwitz et al (2002), UNCTAD (2004)

Fator 71

Existência de Incentivos Fiscais Estaduais às empresas do Polo

Fator 72

Existência de Incentivos Fiscais Federais às empresas do Polo

Fator 73

Estabilidade política da região

Fator 74

Nível de Organização dos Sindicatos Locais

Fator 75

Existência de Agências de Fomento

Fator 76

Existência de Subsídios para aquisição de terrenos

Fator 77

Fator 79

Existência de Fundos governamentais
Existência de Serviços de consultorias especializadas em atividades
empresariais
Existência de um capital de risco para o sucesso do Polo

Fator 80

Ausência de mecanismos de estabilidade de emprego

Fator 81

Existência de uma Gestão do Polo Tecnológico

Fator 82

Existência de um Polo Tecnológico já consolidado

Fator 83

Acões de marketing compreendendo a promoção da região como um
Polo Tecnológico

Carvalho et al (2007)

Fator 84

Vontade da comunidade local em desenvolver o Polo Tecnológico

Bollinger et al (1983)

Fator 78

Noce (2002)
Machado et al. (2001)
inclusão própria do autor
Leal (2007)
Leal (2007)
Leal (2007)
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) apud Bollinger et al (1983), Crocco
et al. (2003b)
Carvalho et al (2007), Chiesa (2001),
Guedes (1997), Quirino (1998)
Diegues e Roselino (2006)

Interação entre as empresas do Polo Tecnológico
Fator 85

Existência de empresas no mesmo ramo de negócios

Fator 86

Troca de experiências entre as empresas

Fator 87

Existência de eventos tecnológicos com participação das empresas
locais

Fator 88

Presença de empresas “âncoras” na região

Fator 89

Quantidade de empresas resultantes dos projetos das universidades
(spin-off)

Fator 90

Número de patentes produzidas graças a inovação das empresas na
região

Fator 91

Intercâmbio de informações entre a comunidade acadêmica e
empresarial

Fator 92

Existência de um consenso nas empresas em torno da meta de
desenvolvimento do Polo Tecnológico

Aline e Geciane (2007)
Bollinger et al (1983), UNCTAD (2004)
inclusão própria do autor
Aline e Geciane (2007), Audy at al (2005)
Bollinger et al (1983), Thursby e Thursby
(2006)
Bollinger et al (1983)
Bollinger et al (1983), Albuquerque e Silva
(2005)
Bollinger et al (1983)

Tabela 4 – Resumo dos Fatores por Autor

Os fatores 04, 11, 12, 16, 25, 34, 42, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 76 e 87 foram
introduzidos no trabalho mesmo não sendo encontrados na literatura. Estes foram incluídos nos
questionários com o intuito de avaliar os seus graus de importância e presença. Acredita-se que estes
tenham relevância para a atração de empresas de TI a Polos e Parques Tecnológicos.
58

Os fatores listados na Tebela 4 são vagos e imprecisos quando avaliados qualitativamente.
Este estudo utilizará a teoria dos conjuntos fuzzy para avaliar as informações imprecisas e quantificar
os seus resultados. Esta ferramenta de pesquisa é apresentada a seguir no tópico 2.5.

2.5-) TEORIA DOS CONJUNTOS FUZZY

A primeira publicação sobre lógica fuzzy foi escrita por Lofti Asker Zadeh (1965) como um
meio para modelar a incerteza da linguagem natural. Áreas como engenharia, química e física, por
exemplo, constroem modelos matemáticos de fenômenos empíricos e utilizam esses modelos para
fazer previsões. Entretanto, alguns aspectos do mundo real não podem ser tratados pela precisão
matemática e geralmente são uma alusão imprecisa da realidade. Em outras palavras, a lógica fuzzy
deve ser vista como uma teoria matemática formal para a representação de incertezas.

Neste sentido Zadeh (1965) descreve que o principal sobre a lógica fuzzy é que, de forma
diferente dos sistemas lógicos clássicos, ela procura modelar a imprecisão do raciocínio
possibilitando a dedução de uma resposta aproximada a uma questão baseada um conhecimento
incompleto ou impreciso.

No mundo real, as noções de incerteza e imprecisão presentes nas formas linguísticas de
expressão da linguagem natural podem ser representadas matematicamente pelo tratamento destas
variáveis. Para Zadeh (1965), uma variável linguística é aquela na qual os valores são palavras ou
sentenças em linguagem natural ou artificial, sendo aplicadas em situações que não podem ser
razoavelmente descritas pelas expressões quantitativas tradicionais.
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Um conjunto fuzzy “A” é caracterizado por uma função de pertinência, relacionando os
elementos de um domínio, espaço, ou universo de discurso X, ao intervalo unitário [0,1]. Para Lima
et al (2007, p. 4), a pertinência de um elemento num determinado conjunto fuzzy é uma questão de
grau. Este grau representa um nível de compatibilidade do elemento sobre o conjunto, no qual o zero
significa a não participação, o valor um significa participação plena e os demais valores entre zero e
um significam participação parcial. Os graus de pertinência são obtidos através de funções
denominadas funções de pertinência, que podem ser representadas por formas geométricas diversas.
As principais são: triangular, trapezoidal e gaussiana. O formato da função de pertinência é inerente à
relação dos dados com o que eles representam.

Matematicamente, essa relação é descrita como: µ A: X → [0,1] , em que o valor µ A (X ) Є
[0,1], onde “X” é a variável do universo em estudo, e é uma função cuja imagem pertence ao
intervalo [0,1] e indica o grau com que o elemento x de X está no conjunto fuzzy A, com µ A (X ) = 0
e µ A (X ) = 1 , indicando respectivamente, a não pertinência e a pertinência completa de “X” ao
conjunto fuzzy A. A variável “X” pode ser discreta ou continua (IZARD, 2008).

A teoria dos conjuntos fuzzy atribui aos elementos (as respostas de cada especialista
entrevistado e as respostas de cada empresa entrevistada) graus de pertinência aos conjuntos fuzzy
“crítico, muito importante, importante, moderadamente importante, ligeiramente importante, pouco
importante e irrelevante”. Quanto mais opiniões coincidirem em termos de frequência de respostas,
maior será o seu grau de pertinência ao conjunto fuzzy. (IZARD, 2008).

Após esta primeira etapa inicia-se a fuzzificação, que é o processo de transformação
dos graus de pertinência em conjuntos fuzzy triangulares para que possam se tornar instâncias de
variáveis linguísticas. Para isto é importante, primeiramente, obter um resultado linguístico, por
intermédio de um processo de agregação das opiniões, que apresenta um grau de pertinência inferido
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para cada termo linguístico definido, tornando, assim, o sistema pronto para o processo de
defuzzificação (IZARD, 2008).

O processo de defuzzificação pode ser definido como uma função que associa a cada conjunto
fuzzy um valor crisp que o represente. Não é exatamente o processo inverso da fuzzificação. Este
valor numérico como variável de saída será utilizado, por exemplo, para se ordenar os graus de
importância e os graus de presença deste estudo a fim de se realizar as devidas comparações e
inferência de resultados (IZARD, 2008).

3-) METODOLOGIA

3.1-) ABORDAGEM DA PESQUISA

Segundo Dezin e Lincoln (2006), a palavra qualitativa implica uma ênfase sobre as
qualidades das entidades e sobre os processos e os significados que não são examinados ou medidos
experimentalmente (se é que são medidos de alguma forma) em termos de quantidade, volume,
intensidade ou frequência, já os estudos quantitativos enfatizam o ato de medir e de analisar as
relações causais entre variáveis, e não processos.

A abordagem da pesquisa é considerada quali-quanti pois retirou-se da literatura os fatores
referentes à atração de empresas de TI em Polos e Parques Tecnológicos e quantificou-se os
resultados através de dois questionários estruturados mensurando a importância e a presença dos
fatores aí listados.
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3.2-) TIPO DE PESQUISA

Considerando-se o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2005), quanto
aos fins e quanto aos meios, tem-se:

•

Quanto aos fins – Explicativa, Metodológica e Aplicada.

•

Quanto aos meios – Estudo de Caso.

Classifica-se como Pesquisa Explicativa , pois o estudo foi além do que descrever o Grau de
Preparação do Petrópolis Tecnópolis, buscou-se também uma explicação sobre o comportamento dos
fatores sob investigação. A Pesquisa é também Metodológica porque definiu um modelo capaz de
avaliar o grau de atração de empresas para Polos e Parques Tecnológicos. Por fim, também se
enquadra como uma Pesquisa Aplicada porque buscou mecanismos que aumentem a atração de
empresas de TI para o Polo Tecnológico de Petrópolis.

Quanto aos meios, esta pesquisa é considerada um Estudo de Caso porque se pretendeu
analisar o comportamento dos fatores referentes a atração de empresas de TI somente no Petrópolis
Tecnópolis. Segundo Yin (2001, p. 13), o Estudo de Caso é uma investigação empírica que investiga
um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real de vida, especialmente quando as
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são absolutamente evidentes.

3.3-) DESCRIÇÃO DO MODELO

O modelo é composto por 92 fatores definidos na literatura como referentes à atração de
empresas de TI em Polos e Parques Tecnológicos. Para uma melhor visualização dos resultados deste
estudo os fatores foram agrupados em seis áreas: (1) Infraestrutura, (2) Localização, (3) Ensino, (4)
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Mão-de-obra, (5) Gestão do Polo Tecnológico e (6) Interação entre as empresas do Polo
Tecnológico, sendo considerados 19 fatores para Infraestrutura, 22 fatores para Localização, 15
fatores para Ensino, 13 fatores para Mão-de-obra, 15 fatores para Gestão do Polo Tecnológico e, por
último, 08 fatores para Interação entre as empresas do Polo Tecnológico. Estes fatores encontram-se
listados dentro de seus respectivos grupos no Apêndice 1 deste trabalho.

Os fatores foram avaliados por especialistas no assunto, que mensuraram os seus relativos
graus de importância. Através destes, conseguiu-se obter os fatores mais relevantes ao estudo e que
devem ser priorizados pelos Polos e Parques Tecnológicos do país para uma maior atração de
empresas de TI.

Os fatores também foram avaliados pelos empresários participantes do Petrópolis Tecnópolis
que mensuraram os seus graus de presença. Através destes conseguiu-se obter os fatores em que o
Polo mais se destaca e aqueles que devem ser melhorados para fins de uma maior atração de
empresas ao Polo, influenciando também diretamente na manutenção das empresas aí existentes.

Para uma análise mais detalhada dos resultados, optou-se por utilizar uma escala com sete
variáveis, estes apresentados na tabela 5 a seguir.

Peso do
Fator
0
1
2
3
4
5
6

Grau de Importância

Grau de Presença

irrelevante
pouco importante
ligeiramente importante
moderadamente importante
importante
muito importante
crítico

ausente
pouco presente
ligeiramente presente
moderadamente presente
presente
muito presente
totalmente presente

Tabela 5 – Termos Linguísticos usados na avaliação dos Graus de Importância e de Presença dos
fatores – Elaboração Própria
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3.4-) COLETA DE DADOS

Para este pesquisa foi utilizada uma amostra não probabilística de especialistas. Segundo
Cooper e Schindler (2003) as amostras não probabilísticas podem ser utilizadas quando os
participantes são escolhidos por: estarem disponíveis proporcionalmente a determinado critério (a
amostra é composta por subgrupos), terem sido indicados por outros participantes ou por
representarem chave para o foco da pesquisa. A escolha dos entrevistados foi de forma voluntária e
por acessibilidade (VERGARA, 2005).

O questionário para avaliar o Grau de Importância dos Fatores foi aplicado a 23 especialistas
identificados como pesquisadores ou profissionais do tema Polos e Parques Tecnológicos. Estes são
autores de artigos e dissertações utilizados no Referencial Teórico deste estudo, responsáveis pelos
Polos e Parques Tecnológicos do Brasil e gerentes das entidades ANPROTEC e IASP.

O questionário para avaliar o Grau de Presença dos Fatores foi aplicado a 61 empresários
participantes do Petrópolis Tecnópolis. Estes obtidos através da Diretora deste Polo, Ana Hofmann,
que gentilmente forneceu uma planilha Microsoft Excel com a listagem dos mesmos contendo nome
da empresa, nome do contato, telefone, e-mail e página de web. Para fins de transparência e
validação do estudo junto ao meio acadêmico, somente os empresários e contatos listados nesta
planilha foram solicitados a preencher o questionário.

A natureza dos dados coletados foi sempre primária. O contato com todos os respondentes
iniciou-se no dia 11 de Março de 2010 por e-mail, este contendo o título “Pesquisa para Dissertação
de Mestrado - primeiro contato”, sem conter o questionário a ser respondido. Alguns já responderam
de imediato à solicitação, entretanto, para a grande maioria, outros contatos via telefone e e-mail
foram necessários. Todos os respondentes se manifestaram com total isenção, evitando, assim, a
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influência do entrevistador. Todas as respostas foram obtidas por e-mail com exceção de um
especialista e um empresário, que, por acessibilidade, responderam ao questionário impresso, sendo
este coletado 2 dias após a entrega. A data final para a coleta de todos os questionários respondidos
foi estipulada em 16 de Abril de 2010.

3.5-) TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados obtidos sobre o Grau de Importância e o Grau de Presença dos fatores foram
colocados em uma Planilha Microsoft Excel. Após o recebimento de todos os questionários
respondidos, iniciou-se a etapa de fuzzificação dos resultados, que consistiu em criar os triângulos
fuzzy para cada um dos termos fuzzy, conforme define Pedrycz (1998), como um método para
representar a subjetividade e imprecisão da respostas obtidas pelos especialistas (grau de
importância) e pelos empresários das empresas pertencentes do Petrópolis Tecnópolis (grau de
presença).

A fuzzificação dos resultados obtidos para o grau de importância dos fatores foi realizada
conforme a Tabela 6 a seguir.

Termo Linguístico

Número Fuzzy

irrelevante
(0,0,1)
pouco importante
(0,1,2)
ligeiramente importante
(1,2,3)
moderadamente importante
(2,3,4)
importante
(3,4,5)
muito importante
(4,5,6)
crítico
(5,6,6)
Tabela 6 – Fuzzificação do Grau de Importância dos Fatores – Elaboração Própria
A representação gráfica dos conjuntos fuzzy para o grau de importância dos fatores pode ser
observada na Figura 1 a seguir.
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(0,1,2)
Pouco
Importante

(0,0,1)
Irrelevante

0

(1,2,3)
(2,3,4)
(3,4,5)
Ligeiramente Moderadamente
Importante
Importante
Importante

1

2

3

4

(4,5,6)
Muito
Importante

(5,6,6)
Crítico

5

6

Figura 1 – Representação Fuzzy do Grau de Importância dos Fatores – elaboração própria

Seguindo a mesma lógica de interpretação dos números fuzzy triangulares, os termos
linguísticos para avaliar o grau de presença dos fatores foram definidos conforme a Tabela 7 a seguir.

Termo Linguístico
Número Fuzzy
ausente
(0,0,1)
pouco presente
(0,1,2)
ligeiramente presente
(1,2,3)
moderadamente presente
(2,3,4)
presente
(3,4,5)
muito presente
(4,5,6)
totalmente presente
(5,6,6)
Tabela 7 – Fuzzificação da Presença dos Fatores – elaboração própria

A representação gráfica dos conjuntos fuzzy para o grau de presença dos fatores pode ser
observada na Figura 2 a seguir.

(0,0,1)
Ausente

0

(0,1,2)
Pouco
Presente

1

(1,2,3)
(2,3,4)
Ligeiramente Moderadamente
Presente
Presente

2

3

(3,4,5)
Presente

(4,5,6)
Muito
Presente

(5,6,6)
Totalmente
Presente

4

5

6

Figura 2 – Representação Fuzzy da Presença dos Fatores – elaboração própria
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Em seguida, calculou-se uma média fuzzy agregando as opiniões dos especialistas e
empresários separadamente através do método proposto por Buckley (1985). Através da fórmula que
aparece a seguir obtiveram-se 92 conjuntos fuzzy correspondendo aos graus de importância e outros
92 conjuntos pertencentes aos graus de presença dos fatores.

Figura 3 – Fórmulas para Cálculo dos valores mínimo, médio e máximo dos triângulos Fuzzy
Fonte: Buckley (1985)

Onde Vmin, Vmed e Vmax são respectivamente os valores mínimo, médio e máximo de cada
triângulo fuzzy e, q é o número de questionários respondidos.

No processo de defuzzificação o objetivo foi obter um único valor numérico discreto que
melhor represente os valores encontrados no triângulo fuzzy de cada fator, este valor é conhecido
como número crisp e calculado conforme as fórmulas a seguir (LAZZARI e MACHADO, 1998).

Figura 4 – Fórmulas para Cálculo do valor crisp para os Graus de Importância e Presença dos fatores
Fonte: LAZZARI e MACHADO (1998)
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Onde a, b e c são os valores do triângulo fuzzy obtidos a partir da agregação das opiniões dos
especialistas para o cálculo do GI (Grau de Importância) e m, n e p são os valores do triângulo fuzzy
obtido a partir da agregação das opiniões dos empresários para o cálculo do GP (Grau de Presença).

Assim, uma vez conhecido os valores crisp para os Grau de Importância (GI) e de Presença
(GD) de cada um dos 92 fatores foi possível calcular o grau de preparação (Gprep) do Petrópolis
Tecnópolis para a atração de empresas de TI, através da seguinte função de média ponderada.

Figura 5 – Fórmula para cálculo do Grau de Preparação do Petrópolis Tecnópolis–elaboração própria

Através deste método foi possível mensurar o nível de importância dos fatores em análise,
verificar o quão presentes estão estes fatores no Petrópolis Tecnópolis e criar um modelo de atração
de empresas de TI para Polos e Parques Tecnológicos, atingindo os objetivos específicos. É
alcançado também o objetivo geral do estudo com a definição do grau de preparação do Polo
Tecnológico de Petrópolis para a atração de empresas de TI utilizando-se a fórmula da Figura 5.

3.6-) O MODELO

O modelo apresentado a seguir na Figura 6 mostra os passos seguidos neste estudo para se
determinar o grau de preparação do Petrópolis Tecnópolis para a atração de empresas de TI. Este
pode ser utilizado como modelo para qualquer Polo ou Parque Tecnológico com este objetivo.
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O primeiro passo foi determinar, na literatura, os fatores de atração de empresas de TI,
seguido da definição dos níveis de importância e presença destes fatores utilizando-se
respectivamente especialistas no assunto e empresários participantes do projeto Petrópolis
Tecnópolis. Utilizando a análise matemática explicada no item 3.5, Tratamento dos Dados, realizouse a Fuzzificação, Agregação e Deffuzificação dos Resultados, sendo com isto capaz de comparar os
níveis de Importância e Presença dos fatores assim como o Grau de Preparação do Petrópolis
Tecnópolis.
Determinação dos Fatores de atração de empresas de TI

Definição do Nível de
Importância dos Fatores

Definição do Nível de
Presença dos Fatores

Fuzzificação dos Resultados

Agregação dos Resultados

Defuzzificação dos Resultados

Comparação do Nível de
Importância com o Nível
de Presença

Cálculo do Grau de
Preparação

Conclusão sobre o quão o Petrópolis Tecnópolis é atraente
para empresas de TI

Figura 6 – Diagrama do Modelo – elaboração própria

3.7-) LIMITAÇÕES

O modelo apresentado na sessão 3.6 deste estudo utilizou a opinião de especialistas no tema
Polos e Parques Tecnológicos para a definição do Grau de Importância dos fatores descritos na
literatura como relevantes a atração de empresas de TI. Entretanto, é desconhecido o nível de
conhecimento dos especialistas em relação a cada um dos 92 fatores listados no questionário que lhes
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foi enviado. Acredita-se que, através da fuzzificação dos resultados de todos os especialistas,
consiga-se remover a subjetividade e a incerteza dos mesmos nos resultados obtidos.

Este estudo tem como base para a medição dos Graus de Presença dos fatores no Petrópolis
Tecnópolis as respostas fornecidas por empresários da região. Pessoas estas que são normalmente
bastante atarefadas na sua rotina diária de gerenciar os negócios de suas empresas. Estes, por sua vez,
podem ter fornecido respostas que não traduzam suas opiniões reais, por falta de tempo ou outros
fatores que tenham ocorrido durante o preenchimento dos mesmos. Também se tem dúvida de como
a crise econômica global ocorrida durante os anos de 2008 e 2009 influenciou negativamente na
percepção dos empresários ao responder o questionário.

4-) ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1-) Número de Respondentes à Pesquisa

De um total de 23 especialistas contactados obteve-se resposta de 14 especialistas, 60,9% do
total. Já entre os empresários das 61 empresas presentes no Petrópolis Tecnópolis, obteve-se sucesso
na resposta de 18 empresários, 29,5% dos questionários respondidos. Dentre os empresários que não
responderam, quatro se negaram a preencher o questionário, três se disseram não participar mais do
Polo e várias outros não atenderam aos telefonemas, possuem seus sites inativos ou o e-mail de
destino não existe.

Os resultados obtidos encontram-se nos Apêndices 2 e 3. Para se manter a ética e o sigilo os
nomes dos respondentes foram retirados das planilhas.
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4.2-) Agregação das opiniões dos respondentes (especialistas e empresários)
A tabela 8 (a e b) contém os valores obtidos da agregação das opiniões subjetivas dos
respondentes (conjuntos Fuzzy triangulares). Na última coluna aparece a informação relacionada com
a interseção dos triângulos fuzzy obtidos.

Tabela 8a – Agregação das opiniões dos respondentes – elaboração própria
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Tabela 8b – Agregação das opiniões dos respondentes – elaboração própria
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4.2.1-) Análise dos triângulos fuzzy

Na continuação são mostrados cinco exemplos de resultados obtidos. Os triângulos fuzzy
neles representados sugerem diferentes áreas de interseção. Na medida em que esta área aumenta,
significa que a necessidade de existência do fator na região (grau de importância do fator) vai ser
mais atendida pela presença ou oferta do fator na região (grau de presença do fator).

4.2.1.1-) Opiniões que possuem uma boa área de interseção.

Figura 7 - Triângulos que possuem uma boa área de interseção – elaboração própria

O Grau de Importância encontra-se entre 2,86 e 4,86 enquanto que o Grau de Presença entre
2,11 e 4,06, já considerados os graus de incerteza dos respondentes. Portanto existe um bom grau de
interseção entre as respostas, mostrando uma proximidade do grau de importância deste fator com a
sua presença no Petrópolis Tecnópolis.
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4.2.1.2-) Opiniões que possuem área de interseção quase que total.

Figura 8 - Triângulos com a área de interseção quase que total – elaboração própria

No caso acima o Petrópolis Tecnópolis se mostra quase que totalmente alinhado com o
esperado pelos especialistas, ou seja, o grau de presença do fator 18 se corresponde quase totalmente
com as expectativas dos especialistas e empresários.

4.2.1.3-) Opiniões que possuem o grau de presença do fator com valores superiores ao grau de
importância.

Figura 9 - Triângulo possui o grau de presença do fator com valores superiores ao grau de
importância
Elaboração Própria
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O triângulo fuzzy que define o Grau de Presença deste exemplo possui os seus valores
maiores do que os encontrados no Grau de Importância. A análise deste caso mostra que este fator
supera a expectativa definida pelos especialistas para a atração de empresas de TI e deveria-se dar
menos atenção a este fator no presente, talvez até com menor dispêndio de recursos, em favor de
outros em pior situação para a atração de empresas de TI.

4.2.1.4-) Opiniões com uma área de interseção próxima à zero.

Figura 10 - Triângulos com uma área de interseção próxima à zero – elaboração própria

Neste cenário a interseção entre as respostas é quase nula, o que mostra existir pouca
possibilidade de o Petrópolis Tecnópolis ter este fator dentro do esperado pelos especialistas para
uma maior atração de empresas de TI.
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4.2.1.5-) Opiniões com uma grande distância entre elas.

Figura 11 - Triângulos com uma grande distância entre eles – elaboração própria

Este é o pior cenário encontrado, quando o grau de importância atribuído pelos especialistas
não se intercepta com o grau de presença atribuído pelos empresários que responderam à pesquisa,
mostrando-se crítico para o Petrópolis Tecnópolis no que se refere à força que este possui para
atração de empresas.

4.2.2-) Resultados obtidos na Agregação das opiniões dos respondentes

A tabela 9 mostra os 41 fatores (44,6% dos 92 fatores existentes na pesquisa) em que os
triângulos fuzzy não se interceptam, ou seja, o valor mínimo do Grau de Importância é superior ao
valor máximo encontrado para o Grau de Presença, não atendendo os requisitos definidos pelos
Especialistas para a atração de empresas de TI para o Petrópolis Tecnópolis.
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Tabela 9 – Fatores em que os triângulos não se interceptam – elaboração própria

Quanto mais afastados estejam os triângulos fuzzy, mais distante se encontra o grau de
importância do grau de presença e pior é considerado o resultado para a atração de empresas de TI.

Para uma melhor visualização dos resultados da pesquisa será feito na próxima sessão a
defuzzificação dos resultados calculando o valor crisp para cada um dos triângulos fuzzy.
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4.3-) Defuzzificação dos Resultados

Nesta etapa calculou-se os valores CRISP dos triângulos fuzzy para uma melhor visualização
do comportamento de cada um dos fatores da pesquisa. Os anexos 6 e 7 mostram os valores crisp na
última coluna das respectivas tabelas. Nas próximas sessões discutimos os resultados encontrados em
cada um dos Grupos deste estudo: Infraestrutura, Localização, Ensino, Mão-de-obra, Gestão do Polo
Tecnológico e Interação entre as Empresas.

4.3.1-) Valores Crisp dos Fatores Relacionados à INFRAESTRUTURA

Tabela 10 – Valores Crisp - Infraestrutura – elaboração própria
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Figura 12 – Gráfico dos Valores Crisp - Infraestrutura – elaboração própria

Nos resultados associados à Infraestrutura verifica-se uma proximidade nos valores crisp dos
graus de importância e de presença. Nos itens relacionados à água, eletricidade, telefonia, comércio e
serviços o Petrópolis Tecnópolis mostra-se atraente para empresas de TI que aí queiram se instalar, o
único item destoante neste grupo está relacionado ao acesso à Internet, os fatores existência (Fator
06), qualidade (Fator 05) e custo (Fator 16) do acesso à internet na região possuíram uma distância
entre a importância e a presença superior a 2,00 pontos.
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4.3.2-) Valores Crisp dos Fatores Relacionados à LOCALIZAÇÃO

Tabela 11 – Valores Crisp - Localização – elaboração própria

Figura 13 – Gráfico dos Valores Crisp – Localização – elaboração própria

Nos resultados do grupo Localização verifica-se, assim como encontrado em Infraestrutura,
uma proximidade dos valores crisp associados a importância e presença dos fatores, dos 22 fatores
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deste grupo 13 fatores possuem distância inferior a 1,00 ponto. Entretanto 5 fatores apresentaram
distâncias superiores a 2,00 pontos, destaca-se os fatores relacionados a Custo do m2 (Fatores 38, 39,
40 e 41) que mesmo não sendo considerados como Muito Importantes (entre 5,00 e 6,00 pontos na
escala da pesquisa) pelos especialistas, apresentaram resultados muito ruins no grau de presença, ou
seja, o Custo do m2 foi considerado de alto a muito alto pelos empresários da região.

4.3.3-) Valores Crisp dos Fatores Relacionados ao ENSINO

Tabela 12 – Valores Crisp - Ensino – elaboração própria
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Figura 14 – Gráfico dos Valores Crisp – Ensino – elaboração própria

Nos resultados associados ao Ensino, quatro fatores foram avaliados pelos especialistas entre
Muito Importante e Crítico para a atração de empresas de TI e todos os outros fatores deste grupo
possuem os seus valores crisp acima de 4,00 (Importante). O gráfico acima mostra uma distância
contínua entre a importância e a presença, tendo como piores resultados os Fatores 49 e 50,
relacionados respectivamente à existência de Centros de Pesquisa e Incubadoras de Empresas.
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4.3.4-) Valores Crisp dos Fatores Relacionados à MÃO-DE-OBRA

Tabela 13 – Valores Crisp – Mão-de-obra – elaboração própria

Figura 15 – Gráfico dos Valores Crisp – Mão-de-obra – elaboração própria

Nos resultados associados à Mão-de-obra verifica-se que 9 dos 13 fatores deste grupo
possuem uma distância entre o grau de importância e de presença dos fatores superior a 2,00 pontos,
quase 70% do total de itens. Os fatores relacionados à mão-de-obra qualificada e domínio do idioma
Inglês devem ter maior atenção por parte dos diretores do Petrópolis Tecnópolis porque foram
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considerados como Muito Importantes pelos especialistas e estão Ligeiramente Presentes no
Petrópolis Tecnópolis.

4.3.5-) Valores Crisp dos Fatores Relacionados à GESTÃO DO POLO TECNOLÓGICO

Tabela 14 – Valores Crisp – Gestão do Polo Tecnológico – elaboração própria

Figura 16 – Gráfico dos Valores Crisp – Gestão do Polo Tecnológico – elaboração própria
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Observa-se que a Gestão do Polo Tecnológico de Petrópolis está um pouco aquém do
recomendado pelos especialistas para atrair às empresas de TI ao Polo. Destacam-se, com uma
grande distância entre o grau de importância e de presença, os Incentivos Fiscais em todas as esferas
do governo e a ausência de um capital de risco para a manutenção das empresas existentes.

4.3.6-) Valores Crisp dos Fatores Relacionados à INTERAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS

Tabela 15 – Valores Crisp – Interação entre as Empresas – elaboração própria

Figura 17 – Gráfica dos Valores Crisp – Interação entre as empresas – elaboração própria
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Graficamente observa-se no grupo Interação entre as Empresas uma grande distância entre o
grau de importância e presença dos fatores. Todos os fatores foram avaliados pelos especialistas
como de Importante a Muito Importante, o que não foi acompanhado pela presença dos fatores no
Petrópolis Tecnópolis, avaliados em sua maioria como Ligeiramente Presentes (2,00 pontos na
escala de pesquisa). Uma maior atenção deve ser dada aos fatores 86, 89 e 91, pois apresentaram
valores de distâncias em seus resultados acima de 3,00 pontos.

4.4-) Grau de Preparação do Polo Tecnológico de Petrópolis

O grau de preparação é obtido através da defuzzificação dos resultados, definidos em uma
escala entre 0 e 6, onde 0 representa que a Petrópolis Tecnópolis encontra-se sem preparo para a
atração de empresas de TI e 6 que o Polo encontra-se totalmente preparado para a atração das
mesmas, conforme definidos na tabela a seguir.

Grau do Preparo
Termo Linguístico
0
sem preparo
1
pouco preparado
2
ligeiramente preparado
3
moderadamente preparado
4
preparado
5
muito preparado
6
totalmente preparado
Tabela 16 – Defuzzificação da Presença dos Fatores – elaboração própria

Na última coluna das tabelas de 09 a 16 encontram-se os graus de preparação do Petrópolis
Tecnópolis para cada um dos grupos existentes. Estas informações apresentam-se condensadas na
tabela 16 a seguir. Observa-se que os atributos de Infraestrutura, Localização e Ensino encontram-se
Moderadamente Preparado para a atração de empresas de TI (média de 3,00 pontos). Já em Gestão
do Polo e Interação entre as Empresas a situação atual é de estar pouco preparado para atração de
empresas de TI (média de 2,00 pontos).
86

O grau de Preparação Total é de 2,68, definido através da fórmula da Figura 5 e
considerando-se todos os 92 fatores deste estudo. Este resultado significa que o Polo está entre
Ligeiramente Preparado e Moderadamente Preparado (ver Tabela 16).

Tabela 17 – Grau de Preparação do Polo Tecnológico de Petrópolis – elaboração própria

Devido a dificuldade de se apresentar um valor referente a uma escala entre 0 e 6, foi
realizado a normalização dos resultados na Tabela 18 a seguir, ou seja, todos os valores foram
divididos pelo valor máximo da escala (o valor 6).

Tabela 18 – Grau de Preparação do Polo Tecnológico de Petrópolis – valores normalizados
Fonte: Elaboração Própria

Observa-se que após a normalização dos resultados o Grau de Preparação do Petrópolis
Tecnópolis é de 0,45. Tendo os resultados dos atributos Infraestrutura, Localização e Ensino
aproximadamente no meio da escala, ou seja; 0,50. Já os atributos Gestão do Polo e Interação entre
as Empresas com seus resultados próximos a 0,33; tendo o Polo avaliado como Ligeiramente
Preparado nestes atributos.
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4.5-) Lista dos Fatores com os resultados mais relevantes deste estudo

Observando-se os resultados obtidos durante as sessões anteriores verifica-se que dentre os
92 fatores analisados, 16 fatores possuem um grau de importância superior a Muito Importante
(17,4%) e 65 fatores possuem um grau de importância superior a Importante (70,7%). Dentre os
resultados com menor valor, não foram encontrados graus de importância inferiores a Ligeiramente
Importante (0%) e somente 8 fatores com graus inferiores a Moderadamente Importante (8,7%).
Devido à dificuldade de se trabalhar com muitos fatores, para fins deste estudo, foram considerados
os graus de importância superiores a Muito Importante e inferiores a Moderadamente Importante.
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Mod I

I

MI

C

Figura 18 – Posicionamento dos Fatores em relação a seus Graus de Importância
Fonte: Elaboração Própria

Em relação ao grau de presença, nenhum fator (zero fatores) teve um grau de presença
superior a Muito Presente, 61 fatores possuíram valores inferiores a Moderadamente Presente
(66,3% do total de fatores). Serão considerados os valores superiores a Presente (8 fatores) e
inferiores a Ligeiramente Presente (23 fatores).
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Figura 19 – Posicionamento dos Fatores considerados para o Grau de Presença
Fonte: Elaboração Própria
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Para se analisar o quão preparado está o Polo Tecnológico de Petrópolis para a atração de
empresas de TI, outro importante resultado é a diferença de valores entre a Importância e a Presença
(Graus de Importância menos Graus de Presença). Entre os 92 fatores existem 8 fatores com as
diferenças acima de 3,00 pontos e 40 fatores com as diferenças acima de 2,00 pontos. Para fins deste
estudo serão considerados as diferenças superiores a 3,00.

A tabela a seguir resume os fatores que serão utilizados nas próximas sessões desta pesquisa
de acordo com os valores crisp encontrados.

Resultados sobre o Grau de Importância
Resultados superiores a Muito Importante: 16 fatores (17,4%)
Fatores com alta Importância
Resultados superiores a Importante: 65 fatores (70,7%)
Fatores com baixa Importância Resultados inferiores a Moderadamente Importante: 8 fatores (8,7%)
Resultados inferiores a Ligeiramente Importante: 0 fatores (0%)
Resultados sobre o Grau de Presença
Resultados superiores a Muito Presente: 0 fatores (0%)
Resultados superiores a Presente: 8 fatores (8,7%)
Fatores com alta Presença
Resultados inferiores a Moderadamente Presente: 61 fatores (66,3%)
Resultados inferiores a Ligeiramente Presente: 23 fatores (25%)
Fatores com baixa Presença
Distância entre os Valores (Importância menos Presença)
Distâncias acima de 3,00: 8 fatores (8,7%)
Grande distância entre Importância e Presença
Distâncias acima de 2,00: 40 fatores (43,5%)
Tabela 19 – Quantidade de Fatores encontrados por faixa de valor crisp

4.5.1-) Fatores com Alta Importância para a atração de empresas de TI

Os 16 fatores listados a seguir são aqueles considerados pelos especialistas como de Alta
Importância para a atração de empresas de TI para um Polo ou Parque Tecnológico. Os fatores
encontram-se em ordem de importância conforme os seus valores crisp listados na última coluna da
tabela.
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Número
do Fator

Descrição do Fator

Fator 46
Fator 06
Fator 05

Existência de Universidades com cursos de Tecnologia da Informação
Existência de Internet de Alta Velocidade na região
Qualidade do Acesso a Internet na região

Fator 02
Fator 60

Qualidade do Fornecimento de Eletricidade na região
Existência de Mão-de-obra altamente qualificada na região
Qualidade dos cursos das Universidades na formação de mão-de-obra
técnica
Existência de Incentivos Fiscais Municipais às empresas do Polo
Qualidade dos cursos técnicos profissionalizantes na região
Presença de empresas “âncoras” na região
Vontade da comunidade local em desenvolver o Polo Tecnológico
Existência de Mão-de-obra técnica qualificada na região
Mão-de-obra com domínio do Idioma Inglês
Existência de cursos de Pós-Graduação em áreas técnicas
Qualidade de vida na Região
Existência de Empresas que contratem mão-de-obra altamente qualificada
Existência de Incentivos Fiscais Estaduais às empresas do Polo

Fator 52
Fator 70
Fator 51
Fator 88
Fator 84
Fator 59
Fator 62
Fator 48
Fator 31
Fator 61
Fator 71

Valor
crisp do
Fator
5,32
5,30
5,27
5,23
5,23
5,20
5,16
5,15
5,14
5,11
5,11
5,07
5,05
5,04
5,04
5,04

Tabela 20 – Fatores com Alta Importância para a atração de empresas de TI

4.5.2-) Fatores com Baixa Importância para a atração de empresas de TI
Os 8 fatores listados a seguir em ordem decrescente são aqueles que não devem receber tanta
importância pelos gestores dos Polos e Parques Tecnológicos por possuem uma baixa importância
para a atração de empresas de TI.
Númer
o do Fator

Descrição do Fator

Fator 13
Existência de Áreas Públicas de Lazer na região
Fator 19
Custo dos serviços de Comércio em geral
Fator 10
Disponibilidade de Comércio em geral próximo ao local de trabalho
Fator 34
Quantidade de feriados locais
Fator 18
Custo da produtos em Supermercados na proximidade do trabalho
Fator 09
Disponibilidade de supermercados próximos ao local de trabalho
Fator 11
Existência de Cinemas na região
Fator 12
Existência de Teatros na região
Tabela 21 – Fatores com Baixa Importância para a atração de empresas de TI

Valor
crisp do
Fator
2,86
2,80
2,59
2,59
2,46
2,45
2,18
2,04
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4.5.3-) Fatores com Alta Presença no Petrópolis Tecnópolis
Os 8 fatores listados a seguir são aqueles que se encontram melhor qualificados do ponto de
vista dos empresários da região. A alta presença destes fatores deve ser valorizada em campanhas de
marketing para a atração de empresas de TI à região.

Número
do Fator
Fator 31
Fator 32
Fator 35
Fator 01
Fator 47
Fator 02
Fator 33
Fator 46

Descrição do Fator
Qualidade de vida na Região
Clima da Região
Ambiente agradável nas proximidades do local de trabalho
Qualidade do Fornecimento de Água na região
Existência de Universidades com cursos em outras áreas
(administração,economia etc.)
Qualidade do Fornecimento de Eletricidade na região
Susceptibilidade da região a desastres naturais
Existência de Universidades com cursos de Tecnologia da Informação
Tabela 22 – Fatores com Alta Presença no Petrópolis Tecnópolis

Valor
crisp do
Fator
4,92
4,79
4,42
4,38
4,15
4,08
4,06
4,06

4.5.4-) Fatores com Baixa Presença no Petrópolis Tecnópolis
Os 23 fatores listados a seguir possuem os seus valores crisp inferiores a 2,00 pontos, ou seja,
considerados com uma baixa presença no Petrópolis Tecnópolis e deve-se investigar o porquê dos
empresários da região considerar-los como fatores que limitam a atração de empresas de TI ao Polo.

Número
do Fator
Fator 87
Fator 75
Fator 92
Fator 49
Fator 16
Fator 41
Fator 68
Fator 77
Fator 37
Fator 86

Descrição do Fator
Existência de eventos tecnológicos com participação das empresas locais
Existência de Agências de Fomento
Existência de um consenso nas empresas em torno da meta de
desenvolvimento do Polo Tecnológico
Existência de centros de pesquisa no ramo de negócios
Custo pelos serviços de acesso a Internet na região
Custo do m2 na região para aluguel de imóveis residenciais
Custo da mão-de-obra altamente qualificada
Existência de Fundos governamentais
Planejamento do Polo prevendo a aglomeração no seu entorno
Troca de experiências entre as empresas

Valor
crisp do
Fator
1,97
1,93
1,93
1,90
1,88
1,82
1,78
1,75
1,74
1,74
91

Fator 12
Fator 71
Fator 80
Fator 91
Fator 39
Fator 40
Fator 64
Fator 38
Fator 89
Fator 72
Fator 76
Fator 79
Fator 90

Existência de Teatros na região
Existência de Incentivos Fiscais Estaduais às empresas do Polo
Ausência de mecanismos de estabilidade de emprego
Intercâmbio de informações entre a comunidade acadêmica e empresarial
Custo do m2 na região para aluguel de imóveis comerciais
Custo do m2 na região para aquisição de imóveis residenciais
Mão-de-obra com domínio de outros Idiomas
Custo do m2 na região para aquisição de imóveis comerciais
Quantidade de empresas resultantes dos projetos das universidades (spin-off)
Existência de Incentivos Fiscais Federais às empresas do Polo
Existência de Subsídios para aquisição de terrenos
Existência de um capital de risco para o sucesso do Polo
Número de patentes produzidas graças a inovação das empresas na região
Tabela 23 – Fatores com Baixa Presença no Petrópolis Tecnópolis

1,72
1,72
1,72
1,68
1,67
1,67
1,60
1,57
1,51
1,43
1,32
1,17
1,15

4.5.5-) Fatores com Grande distância entre o Grau de Importância e o Grau de Presença
Os 8 fatores a seguir são os mais críticos para o sucesso do Petrópolis Tecnópolis pois
possuem uma distância entre os Graus de Importância e de Presença superior a 3,00 pontos.

Número
do
Fator
Fator 72

Existência de Incentivos Fiscais Federais às empresas do Polo

Diferença
entre os
valores
3,55

Fator 79
Fator 71
Fator 91
Fator 86
Fator 89

Existência de um capital de risco para o sucesso do Polo
Existência de Incentivos Fiscais Estaduais às empresas do Polo
Intercâmbio de informações entre a comunidade acadêmica e empresarial
Troca de experiências entre as empresas
Quantidade de empresas resultantes dos projetos das universidades (spin-off)

3,32
3,31
3,29
3,16
3,09

Descrição do Fator

Fator 60
Existência de Mão-de-obra altamente qualificada na região
3,05
Fator 49
Existência de centros de pesquisa no ramo de negócios
3,01
Tabela 24 – Fatores com Grande distância entre o Grau de Importância e o Grau de Presença
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5-) CONCLUSÕES

Analisando o Polo Tecnológico de Petrópolis, que teve seu início oficial em 1998, encontrase uma relativa distância da maioria dos fatores considerados importantes pelos especialistas. Em
2001, Pierre Laffitte, o idealizador de Sophia Antipolis, visitou a Petrópolis Tecnópolis e disse que a
tecnópolis francesa atingiu sua maturidade após 20 anos e, segundo sua ótica, o projeto petropolitano
tem toda a chance de se consolidar em tempo inferior (Amaral, 2007). Passados 12 anos desde o seu
início ainda se observa carência em várias áreas importantes para a atração e também a manutenção
das empresas de TI participantes do Polo.

O Grau de Preparo do Petrópolis Tecnópolis para atração de empresas de TI é de 0,45, sendo
considerado Moderadamente Preparado para este fim. Em uma análise das seis áreas do estudo, temse que a Gestão do Polo Tecnológico, com resultado 0,35; e a Interação entre as Empresas, com
avaliação de 0,32; os que merecem mais atenção dos Gestores do Polo para uma maior atração de
empresas de TI.

É interessante observar que estes fatores não pioraram ao longo do tempo. Tinha-se receio de
a crise econômica que aconteceu nos anos de 2008 e 2009 ter refletido negativamente na percepção
dos empresários ao avaliar o grau de presença dos fatores no Petrópolis Tecnópolis. Prova disto está
nos comentários feitos por Guimarães (2005), onde foram apresentadas diversas críticas dos
empresários de menor porte à gestão do Polo. Mencionou-se que não foi dada a devida importância a
estas empresas com o foco das ações direcionadas à atração de empresas para a cidade, foi ainda
questionado o fato de que não se desenvolveu nenhum programa de capacitação tecnológica e, por
fim, sempre existiu uma falta de ações efetivas que gerassem cooperação e interação entre as
empresas locais e, entre estas e as universidades, centros de capacitação e o Laboratório Nacional de
Computação Científica (LNCC) (GUIMARÃES, 2005 apud AMARAL, 2007).
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Com base nos pontos apresentados acima e a análise dos resultados encontrados, este estudo
propõe a seguir algumas ações que devem ser tomadas com o objetivo de aumentar a atração de
empresas de TI ao Polo Tecnológico de Petrópolis.

5.1-) Maior divulgação dos incentivos fiscais da região

Observa-se que apesar da redução de impostos aplicada pelos governos federais, estaduais e
municipais, esta existência de incentivos fiscais não é considerada um fator de atração pelos
empresários da região. Esta pesquisa não identifica se é devido a falta de conhecimento sobre o
assunto ou ao fato de, mesmo com a redução da carga tributária, estas ainda serem consideradas altas
para as empresas. O fato é que estas alíquotas é um dos primeiros fatores considerados pelas
empresários que buscam uma nova base para a extensão de seus negócios, após esta primeira
aproximação é que fatores como Infraestrutura, Mão-de-obra e a Gestão do Polo Tecnológico serão
observados pelas empresários. Esta maior divulgação dos incentivos existentes (Fator 83) e dos
elevados índices de Qualidade de Vida (Fator 31) e Clima da Região (Fator 32) poderia acarretar na
aproximação de empresas consideradas “âncoras” (Fator 88) o que é considerado muito importante
pelos especialistas no assunto para atração de outras empresas a um Polo Tecnológico. No anexo 7
encontra-se um resumo dos incentivos fiscais nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

5.2-) Busca de soluções para o elevado custo do m2 na região

Dos fatores relacionados a custo, observou-se que os custos referentes a Infraestrutura
(Fatores 14, 15, 16, 17, 18 e 19) e Ensino (Fatores 54, 55 e 56) está próximos ao considerado ideal
pelos especialistas no assunto. O problema está nos custos referente a Localização, onde todos os
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fatores relacionados ao aluguel e aquisição de imóveis, sejam residenciais ou comerciais, (Fatores
38, 39, 40 e 41) estão bem distantes do ideal para uma maior atração de empresas de TI.

A cidade de Petrópolis possui uma tradição histórica que remete ao império e um relevo
montanhoso com áreas de difícil acesso e muitas áreas de mata preservadas, estes fazem com que o
metro quadrado seja muito caro na localidade nas áreas próximas aos grandes centros. A pesquisa
mostra que, segundo os especialistas, a disponibilidade de infraestrutura próxima as empresas
(Fatores 7, 8, 9, 10, 11 e 12) não é tão relevante assim para a atração de novas empresas, excluíndose os fatores relacionados a acesso à internet em alta velocidade (Fatores 5, 6 e 16). O tema
Localização identifica como importante a proximidade de zonas urbanizadas (Fator 24), a
disponibilidade de transporte (Fator 20) e de edificações apropriadas (Fatores 22 e 23) portanto
sugere-se neste trabalho uma avaliação da localização das empresas que possuem atividades no
mesmo ramo de negócios (Fator 85), por exemplo, desenvolvimento de software, buscando uma
local onde o custo do m2 fosse mais bem visto pelas mesmas, se possível através da existência de
subsídios para aquisição de terrenos (Fator 76) reavaliando com isto o planejamento do Polo
prevendo a aglomeração em seu entorno (Fator 37), isto incentivaria o surgimento de novas
empresas e a troca de experiência entre elas (Fator 86) devido a proximidade física.

5.3-) Fortalecimento da interação entre as empresas, o meio acadêmico e a gestão do Polo

Recomenda-se também uma maior interação entre a diretoria das universidades e do
Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) com as empresas pertencentes ao Polo
visando a realização dos trabalhos acadêmicos de conclusão de cursos nas necessidades das empresas
de TI existentes, incentivado diretamente o intercâmbio de informações entre as universidades e as
empresas (Fator 91). Esta ação pode melhorar diversos outros índices da pesquisa como a existência
de eventos tecnológicos dentro das universidades com a participação das empresas locais (Fator 87),

95

uma maior disseminação da cultura voltada ao empreendorismo (Fator 65), visualização por parte
dos alunos das universidades da importância do domínio do idioma Inglês (Fator 62), o aumento do
número de empresas nas incubadoras da região (Fator 50) e a criação de empresas resultantes nos
projetos das universidades (spin-off) (Fator 89).
Indiretamente, com este maior conhecimento das necessidades das empresas participantes do
Petrópolis Tecnópolis, outros mercados podem surgir como existência de consultorias especializadas
em atividades empresariais (Fator 78), aproximação das Agências de Fomento (Fator 75),
discussões sobre a formação de um capital de risco (Fator 79) e finalmente trabalhar na vontade da
comunidade local em desenvolver o Polo Tecnológico (Fator 84).

Segundo o levantamento apresentado no Portfólio de Parques Tecnológicos no Brasil,
(ANPROTEC, 2008), dentre os 74 Parques Tecnológicos no Brasil, 25 se enquadram em Operação,
17 em processo de implantação e outros 32 em fase de projeto. A atração de empresas de TI é um
passo fundamental para os Parques que hoje estão em fase de Projeto e Implantação, portanto
recomenda-se aos gestores destes Parques uma leitura detalhada da lista sobre a importância dos
fatores inserida no Anexo 12 desta pesquisa, onde se encontra um modelo a ser considerado
contendo uma lista com os 16 fatores de Alta Importância e os 8 fatores de Baixa Importância para
atração de empresas de TI.

Este estudo definiu na sessão 2.4 os fatores que influenciam na atração de empresas de TI
para Parques e Polos Tecnológicos; mensurou, através de especialistas no assunto, o nível de
importância dos fatores em análise e verificou o quão presentes estão estes fatores no Petrópolis
Tecnópolis. A sessão 4.3 mostra todos os graus de importância e presença para cada uma das seis
áreas definidas neste estudo. Por último, encontrou-se, na sessão 4.4, o Grau Total de Preparação do
Petrópolis Tecnópolis. Com isto, se atende a todos os objetivos intermediários deste estudo.
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. Criou-se também, na sessão 3.6, um modelo capaz de definir o grau de preparação de um
Polo ou Parque Tecnológico para a atração de empresas de TI. Este modelo foi aplicado no Polo
Tecnológico de Petrópolis, gerando, na sessão 4.5, a lista dos fatores com os resultados mais
relevantes deste estudo, onde encontram-se os fatores com maior e menor importância para a atração
de empresas de TI , os fatores com maior e menor presença no Petrópolis Tecnópolis e, por último,
uma comparação entre a importância e a presença dos fatores. Com isto, se atende o objetivo geral
deste estudo.

6-) RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS ESTUDOS

É prematuro afirmar uma ineficiência do Petrópolis Tecnópolis para a atração de empresas de
TI; comparar a realidade encontrada nas cidades (Infraestrutura, Ensino, Mão-de-obra, entre outros)
com o definido como ideal pelos especialistas pode ser um pouco injusto. O ideal é uma comparação
do Petrópolis Tecnópolis com os outros Polos e Parques Tecnológicos do Brasil e do exterior, desta
forma tem-se uma visão comparativa mais detalhada das vantagens encontradas e dos pontos a
melhorar.

As três ações propostas na conclusão deste estudo foram feitas com base nos resultados
obtidos, porém não existem evidências que a melhoria nestes fatores impactará positivamente nos
fatores relacionados. Recomenda-se a realização de uma matriz de influências com especialistas no
tema para um mapeamento mais detalhado destes relacionamentos entre os fatores. Esta matriz visa
encontrar quais são os fatores que mais influenciam no resultado dos demais fatores e, uma vez que
estes melhorem os seus resultados, os outros tendem a seguir o mesmo caminho.

A Tabela 18 deste estudo detalhou o grau de preparação total do Petrópolis Tecnópolis no
início do ano de 2010, assim como o grau de preparação do Polo em cada uma das seis áreas de
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pesquisa (Infraestrutura, Localização etc.). É interessante ter estes indicadores avaliados
periodicamente através de uma nova mensuração do Grau de Presença dos fatores no Petrópolis
Tecnópolis. Feito isto teremos um comportamento do Polo ao longo do tempo, mostrando os seus
progressos no que se refere a atração de empresas de TI.
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Fatores com Alta Importância para a atração de empresas de TI
Número
do Fator

Descrição do Fator

Valor crisp
do Fator

Fator 46

Existência de Universidades com cursos de Tecnologia da Informação

5,32

Fator 06

Existência de Internet de Alta Velocidade na região

5,30

Fator 05

Qualidade do Acesso a Internet na região

5,27

Fator 02

Qualidade do Fornecimento de Eletricidade na região

5,23

Fator 60

Existência de Mão-de-obra altamente qualificada na região

5,23

Fator 52

Qualidade dos cursos das Universidades na formação de mão-de-obra técnica

5,20

Fator 70

Existência de Incentivos Fiscais Municipais às empresas do Polo

5,16

Fator 51

Qualidade dos cursos técnicos profissionalizantes na região

5,15

Fator 88

Presença de empresas “âncoras” na região

5,14

Fator 84

Vontade da comunidade local em desenvolver o Polo Tecnológico

5,11

Fator 59

Existência de Mão-de-obra técnica qualificada na região

5,11

Fator 62

Mão-de-obra com domínio do Idioma Inglês

5,07

Fator 48

Existência de cursos de Pós-Graduação em áreas técnicas

5,05

Fator 31

Qualidade de vida na Região

5,04

Fator 61

Existência de Empresas que contratem mão-de-obra altamente qualificada

5,04

Fator 71

Existência de Incentivos Fiscais Estaduais às empresas do Polo

5,04
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Fatores com Baixa Importância para a atração de empresas de TI
Número
do Fator

Descrição do Fator

Valor crisp
do Fator

Fator 13

Existência de Áreas Públicas de Lazer na região

2,86

Fator 19

Custo dos serviços de Comércio em geral

2,80

Fator 10

Disponibilidade de Comércio em geral próximo ao local de trabalho

2,59

Fator 34

Quantidade de feriados locais

2,59

Fator 18

Custo da produtos em Supermercados na proximidade do trabalho

2,46

Fator 09

Disponibilidade de supermercados próximos ao local de trabalho

2,45

Fator 11

Existência de Cinemas na região

2,18

Fator 12

Existência de Teatros na região

2,04

APÊNDICE 12.2-) GRAU DE PRESENÇA DOS FATORES
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Fatores com Alta Presença no Petrópolis Tecnópolis
Número
do Fator

Descrição do Fator

Valor
crisp do
Fator

Fator 31

Qualidade de vida na Região

4,92

Fator 32

Clima da Região

4,79

Fator 35

Ambiente agradável nas proximidades do local de trabalho

4,42

Fator 01

4,38

Fator 47

Qualidade do Fornecimento de Água na região
Existência de Universidades com cursos em outras áreas (administração,economia
etc.)

4,15

Fator 02
Fator 33
Fator 46

Qualidade do Fornecimento de Eletricidade na região
Suceptibilidade da região a desastres naturais
Existência de Universidades com cursos de Tecnologia da Informação

4,08
4,06
4,06

Fatores com Baixa Presença no Petrópolis Tecnópolis
Número
do Fator
Fator 87
Fator 75

Descrição do Fator

Valor crisp
do Fator
1,97
1,93

Fator 92
Fator 49
Fator 16
Fator 41
Fator 68
Fator 77
Fator 37
Fator 86
Fator 12
Fator 71
Fator 80
Fator 91
Fator 39
Fator 40

Existência de eventos tecnológicos com participação das empresas locais
Existência de Agências de Fomento
Existência de um consenso nas empresas em torno da meta de desenvolvimento
do Polo Tecnológico
Existência de centros de pesquisa no ramo de negócios
Custo pelos serviços de acesso a Internet na região
Custo do m2 na região para aluguel de imóveis residenciais
Custo da mão-de-obra altamente qualificada
Existência de Fundos governamentais
Planejamento do Polo prevendo a aglomeração no seu entorno
Troca de experiências entre as empresas
Existência de Teatros na região
Existência de Incentivos Fiscais Estaduais às empresas do Polo
Ausência de mecanismos de estabilidade de emprego
Intercâmbio de informações entre a comunidade acadêmica e empresarial
Custo do m2 na região para aluguel de imóveis comerciais
Custo do m2 na região para aquisição de imóveis residenciais

Fator 64

Mão-de-obra com domínio de outros Idiomas

1,60

Fator 38

Custo do m2 na região para aquisição de imóveis comerciais

1,57

Fator 89

Quantidade de empresas resultantes dos projetos das universidades (spin-off)

1,51

Fator 72

Existência de Incentivos Fiscais Federais às empresas do Polo

1,43

Fator 76

Existência de Subsídios para aquisição de terrenos

1,32

Fator 79

Existência de um capital de risco para o sucesso do Polo

1,17

Fator 90

Número de patentes produzidas graças a inovação das empresas na região

1,15

1,93
1,90
1,88
1,82
1,78
1,75
1,74
1,74
1,72
1,72
1,72
1,68
1,67
1,67
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APÊNDICE 12.3-) DIFERENÇA ENTRE OS GRAUS DE IMPORTÂNCIA E DE PRESENÇA
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Fatores com Grande distância entre o Grau de Importância e o Grau de Presença
Número
do Fator

Descrição do Fator

Diferença
entre os
valores

Fator 72

Existência de Incentivos Fiscais Federais às empresas do Polo

3,55

Fator 79

Existência de um capital de risco para o sucesso do Polo

3,32

Fator 71

Existência de Incentivos Fiscais Estaduais às empresas do Polo

3,31

Fator 91

Intercâmbio de informações entre a comunidade acadêmica e empresarial

3,29

Fator 86

Troca de experiências entre as empresas

3,16

Fator 89

Quantidade de empresas resultantes dos projetos das universidades (spin-off)

3,09

Fator 60

Existência de Mão-de-obra altamente qualificada na região

3,05

Fator 49

Existência de centros de pesquisa no ramo de negócios

3,01
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ANEXO 1-) INCENTIVOS FISCAIS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL
As informações contidas neste anexo são partes integrantes do documento “REINC - Rede de
Incubadoras, Polos e Parques Tecnológicos do Rio de Janeiro. Proposição de uma política estadual
de implantação e consolidação de Parques Tecnológicos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 18 de
junho de 2009.”
13.1. Políticas Federais para a Ciência, Tecnologia e Inovação
13.1.1. O PAC da C&T
O Governo Federal definiu, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, um amplo leque de
iniciativas, ações e programas que possibilitam tornar mais decisivo o papel da C,T&I no
desenvolvimento sustentável do país. Várias das iniciativas previstas são voltadas para estimular as
empresas a incorporarem as atividades de P,D&I no seu processo produtivo.
Estas iniciativas foram apresentadas no Plano de Ação 2007/2010 do Ministério da Ciência e
Tecnologia em 2007, sob o título: “Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento
Nacional”. É estruturado em 21 linhas de ação priorizadas e agrupadas conforme quatro eixos
estratégicos:
Eixo 1: expandir, integrar, modernizar e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SNCTI), atuando na articulação com os governos estaduais para ampliar a base científica e
tecnológica nacional;
Eixo 2: atuar de maneira decisiva para acelerar o desenvolvimento de um ambiente favorável à
inovação nas empresas, fortalecendo a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE);
Eixo 3: fortalecer as atividades de pesquisa e inovação em áreas estratégicas para a soberania do país,
em especial energia, aeroespacial, segurança pública, defesa nacional e Amazônia; e
Eixo 4: promover a popularização e o ensino de ciências, a universalização do acesso aos bens
gerados pela ciência, e a difusão de tecnologias para a melhoria das condições de vida da população.
Entre as 21 linhas de ação priorizadas pelo Plano, cinco estão diretamente relacionadas com fomento
e a consolidação de atividades de ciência, tecnologia e inovação nas micro, pequenas e médias
empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação, e duas estão indiretamente
relacionadas, mas são decisivas para o fortalecimento destas atividades. Estas se desdobram em 87
programas. Para executá-los, atingir as metas e cumprir os objetivos aos quais se propõe, o Plano de
Ação conta com recursos federais da ordem de R$ 41 bilhões, aportados por Ministérios parceiros e
empresas estatais.
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13.1.2. Política Desenvolvimento Produtivo - PDP
O Governo Federal lançou a “Política de Desenvolvimento Produtivo” em 12/05/2008. Os desafios
desta nova política são:
• ampliar capacidade de oferta;
• preservar a robustez do Balanço de Pagamentos;
• elevar capacidade de inovação; e
• fortalecer as MPEs
Foram definidos também macrometas:
• aumento da taxa de investimento;
• ampliação da participação das exportações brasileiras no comércio mundial;
• elevação do dispêndio privado em P&D;
• ampliação de número de MPEs exportadoras
Esta política tem como principais instrumentos a ampliação do financiamento público, a desoneração
tributária e o aumento dos gastos públicos e privados para inovação.
Foram selecionados setores produtivos que serão alvos de políticas específicas, organizados em três
eixos: 1) nos programas mobilizadores em áreas estratégicas; 2) nos programas para consolidar e
expandir a liderança; 3) e nos programas para fortalecer a competitividade
13.1.3. A Lei de Inovação (Lei nº 10.973, de 02/12/2004)
Estabelece mecanismos para a promoção da inovação no país, estimulando as parcerias estratégicas e
a cooperação entre universidades, institutos de pesquisa e as empresas com vistas à intensificação de
atividades de P&D e a geração de inovações. Permite encomendas tecnológicas para soluções de
problemas que atendam objetivos de interesse público. Possibilita a participação minoritária do
governo federal no capital de empresas privadas que visem ao desenvolvimento de inovações, além
da concessão de recursos financeiros, sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou
participação acionária.
13.1.4. A Lei do Bem (Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
Concede um conjunto de incentivos fiscais às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento nas
empresas, com significativas reduções no Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, correspondentes a investimentos realizados nestas atividades por empresas que trabalham
sob o sistema de apuração do lucro real. Esta lei também autoriza as agências de fomento de C&T a
subvencionar o valor da remuneração de pesquisadores, titulados como mestres ou doutores,
empregados em atividades de inovação tecnológica em empresas localizadas no território brasileiro.
13.1.5. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa
Esta lei busca estabelecer incentivos ao acesso das MPEs à inovação através da adoção de no mínimo
20% dos recursos federais, estaduais e municipais destinados à inovação para o desenvolvimento de
tal atividade nas MPEs. As respectivas agências de fomento, ICTs, núcleos de inovação tecnológica e
as instituições de apoio, manterão programas específicos para as MPEs e deverão publicar relatórios
com as estratégias para maximização da participação do segmento, recursos alocados e os
efetivamente utilizados bem como justificativas de desempenho alcançado no período. Prevê também
a redução de impostos na aquisição de equipamentos destinados à inovação. Estima-se que R$ 3
bilhões sejam investidos anualmente nos pequenos negócios por força desse dispositivo.
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Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar nº123/2006, especificamente o
Capítulo X – Do estímulo à Inovação)
A Lei Geral da Micro e Pequenas Empresas além de instituir o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e
favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere: à
apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias; ao
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias e ao
acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos
Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão.
Especificamente em relação ao capítulo X desta lei que dispõe sobre o estímulo à inovação, é
determinado que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as respectivas agências de
fomento, as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as instituições de apoio mantenham
programas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, observando
condições de acesso diferenciadas, favorecidas e simplificadas; montante disponível e suas condições
de acesso deverão ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados. Os órgãos e
entidades citados terão por meta a aplicação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos recursos
destinados à inovação para o desenvolvimento de tal atividade nas microempresas ou nas empresas
de pequeno porte. Esta lei autoriza ainda a redução a 0 (zero) das alíquotas dos impostos e
contribuições incidentes na aquisição, ou importação, de equipamentos, máquinas, aparelhos,
instrumentos, acessórios, sobressalentes e ferramentas que os acompanhem, na forma definida em
regulamento, quando adquiridos, ou importados, diretamente por microempresas ou empresas de
pequeno porte para incorporação ao seu ativo imobilizado dos seguintes impostos: IPI, Cofins,
Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins-Importação; Contribuição para o PIS/Pasep-Importação;
e ICMS.
13.1.6. A Lei de Informática (Lei nº 8.248, de 23/10/1991, aperfeiçoada pela Lei nº 11.077, de
30/12/2004)
Estabelece outro importante instrumento de política industrial e tecnológica. A concessão dos
incentivos previstos na lei estabelece a exigência de contrapartida em investimentos em Pesquisa e
Desenvolvimento das empresas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), com estímulo
à parceria entre o setor empresarial e as instituições de ensino e pesquisa para a realização de
projetos, promovendo a geração e absorção do conhecimento gerado. No contexto da convergência
digital, resultou em uma ampla negociação envolvendo a revisão tributária e fiscal. Mais
recentemente, a Lei 11.484 de 31/05/2007 dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos
para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores, e sobre a proteção à propriedade
intelectual das topografias de circuitos integrados.
13.2. Políticas do Estado do Rio de Janeiro
13.2.1. Lei de Inovação do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 5.361/08)
A Lei de Inovação do Estado do Rio de Janeiro estabelece medidas de incentivo à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da
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autonomia tecnológica, ao desenvolvimento industrial e às inovações de inclusão social no Estado do
Rio de Janeiro.
Como medidas de apoio e estímulo, a lei estabelece:
- a Construção de Ambientes Especializados e Cooperativos de Inovação: estado e agências de
fomento poderão estimular e apoiar (através de redes e/ou projetos nacionais e internacionais de
pesquisa tecnológica, ações de empreendedorismo e criação de ambientes de inovação como
incubadoras, parques tecnológicos e agências de inovação) a constituição de alianças estratégicas e o
desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e organizações de direito
privado sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa e de desenvolvimento que
objetivem a geração de inovações.
- a Participação das ICTs do Estado do Rio de Janeiro e da FAPERJ no Processo de Inovação:
a FAPERJ está autorizada a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito
específico, que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para a obtenção de
produto ou de inovação, como contrapartida do fomento concedido, bem como a participação em
Fundos públicos ou privados que visem à aplicação de recursos em novas empresas inovadoras.
- o Processo de Inovação nas Empresas: cabendo a FAPERJ incentivar, além das atribuições
previstas na legislação em vigor a cooperação entre empresas para o desenvolvimento de produtos e
processos inovadores; constituição de parcerias estratégicas e o desenvolvimento de projetos de
cooperação envolvendo empresas e organizações de direito privado localizadas no Rio de Janeiro,
voltadas para as atividades de pesquisa e desenvolvimento, e que tenham por objetivo a geração de
produtos e processos inovadores; criação e consolidação de incubadoras de EBT e de
empreendimentos inovadores; criação, a implantação e a sedimentação de parques tecnológicos;
implantação de Núcleos de Inovação Tecnológica e de Agências de Inovação; adoção de mecanismos
para a captação ou criação de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de empresas nacionais
ou estrangeiras; empresa pública ou privada que comprovadamente desenvolva, ou seja, constituída
para desenvolver inovação.
- a Participação do Inventor Independente no Processo de Inovação: inventores independentes,
que comprovem depósito de pedido de patente ou pedido de registro de criação de sua autoria,
podem solicitar a adoção da criação por ICT, que decidirá quanto à conveniência e oportunidade da
solicitação, visando à elaboração de projeto para o seu futuro desenvolvimento, incubação,
industrialização e utilização pelo setor produtivo, bem como avaliará a invenção, a sua afinidade com
a área de atuação da instituição e o interesse no seu desenvolvimento. Nesse sentido o Estado
instituirá mecanismos de suporte aos inventores independentes, inclusive com a constituição de um
Sistema Integrado de Informações sobre Propriedade Industrial, para acompanhar e estimular o
desenvolvimento de criações e inovações tecnológicas. Fica instituído o "Prêmio Rio Inovação",
que poderá ser outorgado, anualmente, pelo Governador, mediante proposta oriunda da Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia, a trabalhos realizados no âmbito estadual, em reconhecimento a
pessoas, obras e entidades que se destacarem nas áreas "Criador" e "Inovação Social", na forma a ser
disciplinada por decreto.
- o Desenvolvimento Tecnológico FATEC: o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
gerido pela FAPERJ poderá receber recursos públicos e privados destinados à consecução de
projetos que estimulem e promovam o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação, e
fomentará essa atividade por meio de: participação em Constituição ou Aumento de Capital de
Empresas: aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa em Funcionamento; auxílio
para investimento; subvenção econômica; financiamento reembolsável.
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13.2.2. Projeto “Estratégia de Desenvolvimento e Consolidação do Sistema de Inovação do
Estado do Rio de Janeiro” (SEDEIS e BID)
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do Rio de
Janeiro (Sedeis) foi contemplada em conjunto com outros dois Arranjos Produtivos Locais (APL) no
estado - moda praia, em Cabo Frio, e móveis, na região metropolitana do Rio com um projeto para
liberação, sem retorno, de até US$ 6 milhões do Banco Interamericano de desenvolvimento (BID).
Estão previstos investimentos na implantação de um centro gestor de inovações na região,
desenvolvimento de mercado; fortalecimento da competitividade das empresas dos setores de rochas
ornamentais, mármores e granitos; capacitação dos recursos humanos, gestão empresarial e cultura
do design; iniciativas de alcance coletivo e territorial e mecanismos de disseminação.
Os produtos esperados do estudo são: definições dos segmentos econômicos portadores de futuro que
interesse estimular com uma política de inovação para o Estado do Rio de Janeiro, os ativos
relevantes do ambiente de inovação do Estado e análises das possibilidades do Estado, nos
segmentos econômicos portadores de futuro.
13.2.3. Lei do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços – ICMS. (Lei no. 87/1996, alterada pelas Leis Complementares no. 92/97, no. 99/99,
no. 102/2000, no. 114/2002, no. 115/2002 e no. 120/2005)
O Estado do Rio de Janeiro concede benefícios para empresas industriais ou comerciais atacadistas,
cujas sedes estejam estabelecidas no Estado e que realizem operações com produtos de informática e
eletroeletrônicos. O crédito presumido (resultante da aplicação do percentual de 7% sobre o valor
total dos produtos) de ICMS pode ser lançado de forma que a carga tributária seja equivalente ao
percentual de 3% (três por cento). Os estabelecimentos industriais, com produtos de informática e
eletroeletrônicos, industrializados no estado, poderão lançar um crédito presumido de ICMS, de
forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 0%. (Decreto n.º 3.981/03)
13.2.4. Programa de Fomento ao Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro –
Riotecnologia (Decreto nº 38.772/05, que revogou o Decreto nº 31.079/02)
O Estado através do Programa de Fomento ao Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio de
Janeiro – Riotecnologia apóia o desenvolvimento de Parques Tecnológicos e incubadoras de
empresas no estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo principal é incentivar a constituição, melhoria e
ampliação da infra-estrutura dos parques, Polos tecnológicos, incubadoras de empresas e instituições
de pesquisa fluminenses.
O Riotecnologia concede recursos para consecução de seus objetivos estratégicos oriundos do Fundo
de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES1, através de financiamento de projetos para
instalação, ampliação, ou, re-localização de empresas no Estado do Rio de Janeiro, destinados a
produzir bens e serviços, no caso de ampliação ou re-localização que acarretem a expansão de, no
mínimo, 30% (trinta por cento) da capacidade produtiva da empresa; investimento de empresas
destinados à transferência de tecnologia e/ou desenvolvimento de novos produtos, processos ou
serviços, podendo o projeto envolver; investimento de empresas destinados à constituição, ampliação
e modernização de instituições de pesquisa, parques e Polos tecnológicos fluminenses, e incubadoras
de empresas de base tecnológica vinculadas a uma destas entidades; investimento de empresas
destinados à constituição, re-localização ou ampliação de outras empresas, em parques tecnológicos

141

fluminenses, desde que no caso de re-localização ou ampliação, acarretem a expansão de, no
mínimo, 30 % (trinta por cento) da capacidade produtiva.
13.3. Incentivos do Município do Rio de Janeiro
13.3.1. Lei de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN (Lei Complementar no.
116/2003)
O Rio de Janeiro possui incentivos de ISS para empresas de software ou para empresas situadas em
áreas estratégicas, mantendo a alíquota regular de 5%. As exceções a esta regularidade são para
empresas que prestam serviços de geração de programas de computador, sob encomenda e serviços
prestados por instituições que se dediquem, exclusivamente, a pesquisas e gestão de projetos
científicos e tecnológicos, por empresas juniores e empresas de base tecnológica instaladas em
incubadoras de empresas que praticam 2% de alíquota de ISS.( Lei nº 3.897 de 13.01.2005 e Lei
Complementar no.116/2003)
13.3.2. Lei reguladora do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU (Código Tributário
Municipal -Lei nº 691/84)
Em relação ao IPTU, o imposto é calculado aplicando-se sobre a base de cálculo (valor venal) a
alíquota de 2,8% para imóveis não-residenciais. (Lei nº 691/84 e Lei nº 2.585 de 14.11.1997).
13.4. Incentivos do Município de Petrópolis
Em Petrópolis, a Lei de Incentivos Fiscais e Benefícios Econômicos, Lei 6.018 de 09 de setembro de
2003, instituiu um conjunto de estímulos e benefícios, objetivando apoiar novos empreendimentos ou
a expansão de empreendimentos já existentes no Município. Os incentivos fiscais para empresas de
base tecnológica constituem-se de: redução da base de cálculo em até 60% respeitada a alíquota
mínima do ISS por 10 anos independente da atividade exercida, podendo ser renovada por igual
período isenção do IPTU por até 10 anos, isenção da Taxa de Licença para Estabelecimento, isenção
das Taxas de Licença para Execução de Obras, Taxas de Vistoria Parcial ou Final de Obras, redução
da base de cálculo em até 60% incidentes sobre o valor da mão-de-obra contratada para execução das
obras de construção, isenção da Taxa de Vigilância Sanitária por até 10 anos.
Os estímulos econômicos são vinculados aos novos empreendimentos e constituem-se em: subsídio
aos serviços de infra-estrutura; autorização de uso gratuita ou onerosa de áreas de terras ou galpões,
quando pertencentes ao Patrimônio Público Municipal; permuta de áreas; elaboração de projetos e/ou
serviços de consultoria; subvenção referente a despesas de transporte de maquinário, móveis e
utensílios quando da instalação de novas empresas, autorização de uso gratuita ou onerosa de espaços
em condomínios empresariais, incubadoras de empresas ou unidades individuais, por período de até
60 meses, em imóvel pertencente ao Patrimônio Público Municipal ou em imóveis alugados pelo
Executivo Municipal. Os incentivos fiscais e estímulos econômicos poderão ser concedidos isolada
ou cumulativamente, em montante limitado à disponibilidade de recursos do FUNDEMP - Fundo de
Desenvolvimento Econômico do Município de Petrópolis.
Além do FUNDEMP, a Lei nº. 5.788 de 28 de junho de 2001 e regulamentado pelo Decreto 469 de
25 de novembro de 2002, criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Tecnológico - FUNTEC,
com o objetivo de: apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico estimulando a interação entre
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pesquisa tecnológica e a atividade econômica em Petrópolis; propiciar alternativa complementar de
financiamento às ações necessárias à execução do Projeto Petrópolis Tecnópolis; estimular o
processo de inovação tecnológica e incentivar a formação de redes de cooperação entre parceiros
tecnológicos com vistas ão aumento da competitividade; induzir a ampliação e diversificação de
empresas e atividades de base tecnológica em Petrópolis; estimular a agregação de valor em
processos, produtos e serviços; e apoiar ações orientadas para a qualificação profissional e
capacitação tecnológica em áreas consideradas chave para o desenvolvimento da Petrópolis
Tecnópolis.
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