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Inovação e território: uma discussão sobre a formação e consolidação dos parques 

tecnológicos no Brasil 

 

 

Alexandre Augusto Pereira Gaino 
 

 
Resumo 

 
 

Os parques tecnológicos são mecanismos de promoção da inovação 

tecnológica e do desenvolvimento econômico em âmbito territorial. Surgidos no 

contexto da interação entre universidades e empresas e proliferados pelo mundo no 

início da década de 1970, em virtude da mudança do paradigma técnico-econômico, 

estes empreendimentos ganham destaque tanto por sua necessidade de articulação 

regional e nacional, quanto pelo volume de recursos necessários para sua 

implantação e desenvolvimento. Neste contexto, o trabalho proposto tem por 

objetivo examinar as experiências dos parques tecnológicos nacionais em operação, 

com o intuito de identificar os fatores que contribuem para o sucesso de tais 

iniciativas. Adicionalmente, procura-se averiguar se os parques tecnológicos podem 

ser instalados em qualquer localidade, ou se os elementos territoriais são cruciais 

para os seus resultados. A metodologia adotada é baseada na revisão da literatura 

teórica e empírica sobre parques tecnológicos e sobre modelos territoriais de 

inovação, e utiliza-se de instrumentos da análise multivariada para a verificação 

empírica das experiências. Como resultado, propõe-se uma taxonomia para os 

parques tecnológicos brasileiros em operação e uma medida síntese de 

desempenho, além de a análise sugerir um efeito positivo entre a localização e os 

indicadores de desempenho das iniciativas. 

 

  

Palavras-chave: parques tecnológicos; inovação tecnológica; território; indicadores 

de desempenho. 

 

 



Innovation and territory: a debate about establish and consolidate technology 

parks in Brazil 

Alexandre Augusto Pereira Gaino 
 

Abstract 
 

The technology parks are mechanisms to promote technological innovation 

and economic development in territorial scope. Arising in the context of interaction 

between universities and companies and proliferated around the world in the early 

1970s, due to the change of techno-economic paradigm, these developments are 

highlighted by both, their need for regional coordination and national, as the volume 

of resources needed for implementation and development. In this context, the 

proposed work aims to examine the experiences of national technology parks in 

operation, in order to identify the factors that contribute to the success of such 

initiatives. Additionally, we seek to establish whether the technology parks can be 

installed in any location, or if the territorial elements are crucial for their results. The 

methodology is based on a review of theoretical and empirical literature on 

technology parks and on territorial innovation models, and makes use of multivariate 

analysis tools for experiences empirical verification. As a result, we propose a 

taxonomy to Brazilians technology parks in operation and a summary measure of 

performance, and the analysis suggest a positive effect between the location and the 

initiatives performance indicators. 
 

 
Key words: technology parks; technological innovation; territory; performance 
indicators. 
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Introdução 

 

 

Na tentativa de superar os desafios postos na atualidade pelos processos de 

globalização e competição cada vez mais acirrados, os agentes econômicos se 

vêem diante da necessidade de ampliar a competitividade e a capacidade de 

inovação no âmbito individual, organizacional e regional. Para tanto são 

desenvolvidas matrizes organizacionais e institucionais para as quais convirjam os 

interesses dos diversos atores envolvidos, possibilitando a maior interação entre o 

poder público e o setor privado. 

Como resposta a essa nova configuração, diversas experiências são 

empreitadas no sentido de promover a inovação e o desenvolvimento econômico em 

âmbito territorial. A literatura nacional e internacional identifica as seguintes 

diferentes formas institucionais de arranjos locais: distritos industriais, incubadoras 

de empresas, parques tecnológicos, arranjos produtivos locais, entre outras (DINIZ; 

SANTOS; CROCCO, 2006, p.94). Especificamente, os parques tecnológicos podem 

ser definidos como empreendimentos, espacialmente delimitados, que reúnem 

empresas de alta tecnologia, tanto focadas em produtos, quanto em serviços, e 

oferecem a oportunidade para um elevado grau de cooperação institucional entre 

universidades e empresas. Segundo a literatura especializada eles constituem-se 

em loci privilegiado composto, normalmente por infra-estrutura física e 

organizacional de articulação e de criação de conhecimento, visando o processo de 

inovação.  

Com base nas iniciativas de desenvolvimento territorial, nas quais se podem 

incluir os parques tecnológicos, os quais podem ser considerados difusos, em 

termos locacionais, de operação e de desempenho, devem-se identificar quais são 

os requisitos organizacionais e locacionais para a atração de empresas, e 

especificamente das firmas de alta tecnologia. Em uma primeira aproximação 

salienta-se que no contexto da sociedade do conhecimento há um deslocamento 

das vantagens comparativas ricardianas tradicionais, focadas em recursos naturais, 

para vantagens competitivas, social e territorialmente construídas, focadas na 

capacidade de gerar conhecimentos e inovações (DINIZ; SANTOS; CROCCO, 2006, 

p.87). 
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Por outro lado, há autores que argumentam que a criação de parques 

tecnológicos não seria resultado de coalizões de elites, com capacidade de mobilizar 

recursos com este objetivo. Mas, tal criação seria conseqüência das características 

da região de instalação, dentre as quais as interações entre diferentes agentes 

locais seriam apenas uma das condições necessárias que tornariam o crescimento 

baseado em conhecimento mais provável. Nesse sentido, como argumenta 

Barquette (2002, p.102), “não se constrói, em um local destituído de certos 

elementos locacionais, uma sociedade verdadeiramente inovadora, capaz de 

reproduzir e sustentar autonomamente a nova dinâmica do espaço”. Assim, a 

implantação e desenvolvimento de parques tecnológicos dependem de condições 

históricas, sociais, culturais e da presença de atores locais que possuam ativos 

específicos (LINK; LINK, 2003, p.81).  

A maioria dos estudos empíricos foca sua análise nas empresas apoiadas, 

pressupondo que o sucesso do parque é resultante do desempenho das firmas. 

Nesse sentido, eles comparam a performance das empresas localizadas dentro dos 

parques com os resultados obtidos por empresas compatíveis e similares, mas 

instaladas fora do parque tecnológico. Como argumenta Geenhuizen e Soetanto 

(2008, p.99), os estudos empíricos sobre avaliação dos parques tecnológicos 

diferem em relação ao nível de análise e no tocante às dimensões de análise. Além 

disso, seus resultados são ambíguos sobre os impactos positivos e sobre a direção 

de causalidade. 

Por outro lado, os estudos desenvolvidos por Link e Link (2003) e por Link e 

Scott (2006) mostram-se particularmente relevantes, uma vez que se propõem a 

comparar os desempenhos de diversos parques tecnológicos norte-americanos 

entre si. Link e Link (2003, p.83) propõem que o sucesso dos parques tecnológicos 

deva ser medido em termos da taxa de crescimento do número de empresas 

apoiadas e dos empregos gerados. Para os autores, tal medida sintetizaria os 

objetivos de todos os atores envolvidos, sejam as universidades, governos, 

investidores ou empresários.  

Segundo os mesmos autores, vários fatores parecem suscetíveis de induzir a 

variação no crescimento do emprego e do número de empresas, tais como a 

distância entre o parque e a universidade, tempo em operação do parque, presença 

de incubadora e fatores organizacionais. Entretanto, estes trabalhos dão pouco 

revelância às questões relativas as escolhas locacionais ou aspectos territoriais. 
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Sendo assim, esta dissertação tem como objetivo central analisar as 

experiências de parques tecnológicos nacionais em operação, com o intuito de 

identificar os fatores que contribuem para o sucesso de tais experiências. 

Adicionalmente, busca-se averiguar se os parques tecnológicos podem ser 

instalados em qualquer localidade, ou se os elementos territoriais são cruciais para o 

resultado destas iniciativas. 

O problema de pesquisa aqui proposto justifica-se, primeiramente, em virtude 

da emersão da sociedade do conhecimento e do processo de globalização, os quais 

ampliam a importância do processo de inovação na competição global, ao mesmo 

tempo em que reafirmam o papel protagonista das regiões nesse processo. Em 

segundo lugar, justifica-se o estudo dos fatores de sucesso das iniciativas de 

parques tecnológicos devido à importância relativa que essas iniciativas vêm 

assumindo no mundo em geral e, especificamente, no Brasil. Destaca-se, ainda, a 

iniciativa dos parques tecnológicos, tanto pela amplitude de atendimento às 

empresas e demais organizações locais, quanto por sua necessidade de articulação 

territorial e supraterritorial, ou ainda, pelo volume de recursos demandados para sua 

implantação e seu desenvolvimento. 

Para consecução desta dissertação utilizou-se de referencial teórico focado 

na base analítica desenvolvida pela Escola Californiana de Economias Externas e 
pelos autores vinculados à abordagem do milieu innovateur. A primeira analisa a 

teoria locacional no contexto da organização industrial e do mercado de trabalho 

local. Já a matriz teórica do meio inovador, desenvolvida pelo grupo europeu 

GREMI1

Também foi analisada a literatura teórica e empírica, em grande medida 

internacional, sobre parques tecnológicos, buscando-se identificar os condicionantes 

da formação e consolidação desses empreendimentos. A literatura especializada 

, enfatiza as características do território e do processo tecnológico interativo. 

A opção pelas abordagens teóricas adotadas decorre de dois argumentos. Em 

primeiro lugar, ambas focam sua análise em atividades inovativas ou de alta 

tecnologia. Em segundo lugar, as ‘escolas’ em questão abordam a temática da 

regionalização espacial de forma heterodoxa, explorando argumentos próximos aos 

da teoria evolucionária, para a qual a própria tecnologia exerce um papel 

protagonista na organização e no desenvolvimento da economia. 

                                                 
1 GREMI significa Groupement Européen dês Milieux Innovateurs. 
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apresenta um conjunto amplo e complexo de pré-condições necessárias para a 

formação e consolidação dos parques tecnológicos, dentre as quais: infra-estrutura 

urbana e tecnológica, adensamento empresarial, disponibilidade de mão de obra 

com diferentes níveis de qualificação, existência de universidades e centros de 

pesquisa de excelência, comportamento colaborativo dos agentes, disponibilidade 

de recursos financeiros e, do ponto de vista supraterritorial, o ambiente de negócios 

e macroeconômico, e a existência de regras e instituições estáveis. 

Por fim, com base em métodos estatísticos multivariados, em especial, a 

análise de cluster, análise fatorial e regressão linear multivariada, foi desenvolvido o 

estudo empírico dos parques tecnológicos em operação no Brasil. A análise 

multivariada foi escolhida por se tratar de um conjunto de técnicas construídas com o 

objetivo de analisar a associação entre duas ou mais características relacionadas a 

um conjunto de observações pertencentes a uma ou mais amostras (CARROLL; 

GREEN; LATTIN, 2011, p.3). Assim, o objetivo foi de relacionar as características 

específicas dos parques tecnológicos, e suas medidas de desempenho, com as 

características internas e externas dos empreendimentos. 

As variáveis explicativas consideradas podem ser divididas em dois blocos. 

Num primeiro bloco encontram-se as variáveis relacionadas às dimensões internas 

dos parques2

                                                 
2 Tais variáveis foram essencialmente extraídas da pesquisa ANPROTEC (2008). 

, tais como: tempo de operação do parque; distância entre o parque e a 

universidade; presença de incubadora de empresas no empreendimento; controle e 

gestão do parque, se o controle e a gestão são exercidos por entes públicos, 

privados ou pela universidade; número de universidades associadas à iniciativa; 

entre outras. Já o segundo grupo é composto pela dimensão territorial, ou seja, 

fatores externos ao parque que podem influenciar seu desempenho, tais como: 

população; número de empresas instaladas no município; número de pessoas 

ocupadas assalariadas; número de operações de crédito; valor adicionado do setor 

de serviço; valor adicionado do setor industrial; IDH municipal; dentre outras 

relacionadas à oferta de estrutura educacional e científica no município. Foram 

incluídas nesse grupo as variáveis: distância do município até São Paulo e distância 

do parque até o aeroporto, com o objetivo de medir o aspecto de acessibilidade da 

localização do parque. 
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Com relação à estrutura, o presente trabalho é composto por três capítulos e 

considerações finais, além desta introdução. Os capítulos estão divididos entre 

revisão teórica de fatores locacionais, revisão teórica e empírica sobre parques 

tecnológicos e, por fim, um capítulo metodológico e de análise de dados empíricos 

para o caso dos parques em operação no Brasil. 

No primeiro capítulo é apresentado o contexto da mudança de paradigma 

técnico-econômico e suas conseqüências para a territorização da inovação, em 

especial, a relação entre conhecimento tácito e espacialização da inovação. Em 

seguida, são analisadas as contribuições dos autores californianos, ligados à 

organização industrial e teoria locacional, e dos autores europeus, vinculados ao 

GREMI, adeptos da teoria do meio inovador. Busca-se neste capítulo (a) apresentar 

as duas linhas teóricas, ressaltando suas intersecções e dessemelhanças; (b) 

identificar as relações entre território, organização da produção e tecnologia; (c) 

analisar os condicionantes locacionais referentes às atividades inovativas propostos 

por cada abordagem.  

No segundo capítulo, é apresentada a literatura específica sobre parques 

tecnológicos. Nesse capítulo são analisados os conceitos e definições pertinentes, 

destacando-se a grande diversidade de definições decorrentes das adaptações dos 

parques tecnológicos às diferentes realidades regionais e às diversas motivações de 
seus stakeholders; é discutido o papel dos parques tecnológicos no desenvolvimento 

regional e destacado os variados interesses por parte dos atores na instalação 

destes instrumentos em seus territórios; são analisadas as condições para a 

instalação e desenvolvimento dos parques tecnológicos, apontando especialmente 

as limitações da idéia de que o sucesso do parque depende fundamentalmente da 

capacidade de cooperação e mobilização de recursos por parte dos agentes 

envolvidos. Nas duas últimas seções do capítulo, é apresentada a literatura empírica 

sobre os parques tecnológicos e são discutidas as variáveis utilizadas para avaliação 

desses empreendimentos, assim como a revisão da literatura que trata da 

construção de  taxonomias (agrupamentos) para as iniciativas em curso no mundo.  

O capítulo três apresenta a análise empírica dos parques tecnológicos 

brasileiros em operação. Inicia-se o capítulo pela exposição dos objetivos e da 

metodologia de análise pela sistematização das bases de dados que são utilizadas. 

Após a apresentação metodológica é empreendida uma discussão sobre as medidas 

de resultado dos parques tecnológicos e, com base na análise fatorial e na análise 
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de clusters, são propostas uma medida síntese de desempenho e uma 

categorização, ou taxonomia, dos parques brasileiros que leva em consideração os 

resultados obtidos pelos parques. A partir desses resultados, procura-se identificar a 

relevância e a dependência das diferentes variáveis apresentadas para o sucesso 

dos empreendimentos. A seção final desse capítulo analisa os resultados obtidos, 

procurando ressaltar as peculiaridades da interação entre as variáveis dependentes 

e independentes, o que permite cruzar características internas dos 

empreendimentos e aspectos territoriais externos com o desempenho dos parques. 

As análises sugerem que a localidade de instalação do parque tecnológico exerce 

influência sobre seu desempenho, além de corroborar alguns outros resultados da 

literatura especializada. Porém, tais resultados devem ser analisados com cautela, 

em virtude das principais limitações das análises realizadas, as quais são 

apresentadas no final do capítulo três. 
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1 Teorias de localização e desenvolvimento tecnológico 
 

 
1.1 O contexto da territorização da inovação 

 

 

A dinâmica da configuração geográfica das atividades econômicas em geral 

e, especificamente, das atividades inovativas, se insere em um movimento mais 

amplo do desenvolvimento capitalista, marcado pelas mudanças de características 

do modo de produção que emergiram a partir de 1970. Anteriormente a esta data, o 

sistema de produção fordista imperava, principalmente, nos países mais avançados. 

O modo de produção fordista pode ser caracterizado pelo tripé produção em 

massa, emprego em massa e consumo em massa. Do ponto de vista da produção, a 

grande empresa representava a estrutura organizacional dominante. Caracterizada 

pela produção em série, com vantagens competitivas baseadas em economias de 

escala e ganhos de produtividade vinculados a padronização de produtos e serviços 

de ciclos de vida longos, ou seja, produzidos por linhas de montagem rígidas e, 

também, com ciclos de amortização do equipamento longos. 

Na dimensão do emprego, o fordismo se caracterizou pela incorporação 

intensiva do trabalhador especializado3, sujeito a forte hierarquização e rígido 

controle do processo de trabalho, de maneira geral realizado de maneira isolada, ou 

solitária do trabalhador 4. Em relação ao consumo, o modelo fordista propagou a 

visão do trabalhador como consumidor, na qual a inserção dos trabalhadores e os 

aumentos constantes de produtividade geravam ampliação substantiva da massa 

salarial. Além disso, a proliferação dos sindicatos garantia melhorias nas condições 

de trabalho e de negociação salarial, dando os contornos do chamado 

assalariamento padrão5

                                                 
3 O trabalhador durante o período fordista era especializado em uma atividade, entretanto, não se 
pode vincular tal especialização com a qualificação do trabalho, uma vez que a fragmentação e 
simplificação das atividades produtivas permitiam a contratação de mão-de-obra de baixa 
qualificação. Para uma discussão sobre as alterações do emprego no período fordista e pós-fordista 
vide Pamplona (2001). 

. 

4 Surge neste contexto o termo posto de trabalho, que designa a atividade, mas também apresenta 
um teor de espaço de trabalho circunscrito, isolado. 
5 Caracterizado pela incorporação de direitos trabalhistas, em especial a forma padrão de 
contratação, via contrato de trabalho por tempo indeterminado e a forma padrão de negociação, por 
meio da negociação coletiva. Para maiores informações vide Pamplona (2001). 
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Segundo Harvey (2010, p.129) a dinâmica tecnológica do sistema fordista 

visava garantir aumentos de produtividade por meio de crescentes investimentos em 

capital fixo, ampliação da capacidade organizacional e “mobilização de economias 

de escala mediante a padronização do produto”. Neste sentido, a inovação se dava 

de maneira incremental, pela melhoria do processo produtivo. 

 No plano territorial, o sistema fordista de produção foi expresso por uma forte 

tendência à concentração produtiva e a consolidação dos grandes centros 

industriais, os quais propiciavam economias de urbanização e aglomeração. Os 

governos locais, neste contexto, possuíam pouca ou nenhuma influência sobre a 

dinâmica de desenvolvimento industrial, sendo os governos nacionais, por meio de 

políticas macroeconômicas do tipo keynesianas, responsáveis pelas estratégias de 

crescimento (GATTO, 1989, p.11). 

Entre os anos de 1960 e 1970, começam a aparecer às limitações do 

paradigma fordista. Do ponto de vista da oferta ocorre o encarecimento dos fatores 

de produção, em especial, da mão de obra, energia e do petróleo. Do lado da 

demanda, começa a ficar evidente a saturação do mercado, a reorientação da 

demanda por produtos diferenciados e a dificuldade crescente de manutenção da 

demanda efetiva, em decorrência da queda de preços e competição internacional, 

em especial do Japão e dos países de industrialização recente (GATTO, 1989, p.11-

12).   

Segundo Perez (2004, p.41-45) inicia-se uma mudança do padrão de 

desenvolvimento capitalista, representado por um conjunto de transformações 

organizacionais e institucionais, que altera o modo como as coisas são feitas em 

diferentes esferas sociais, em outras palavras, entra em curso a mudança de 

‘paradigma técnico-econômico’. Para a autora, essa mudança tem inicio por meio de 

uma ‘revolução tecnológica’, que representa um poderoso conjunto de inovações de 

produtos e processos capazes de gerar ganhos de produtividade em todos os 

setores. A propagação por toda a economia da revolução tecnológica e de seu 

paradigma promove mudanças estruturais que desencadeiam enormes avanços da 

produtividade. A este movimento dá-se o nome de ‘ondas de desenvolvimento’ 

(PEREZ, 2004, p.46).  

Assim, cada revolução tecnológica traz consigo, não apenas uma 

reorganização da estrutura produtiva, como profundas transformações institucionais, 

sociais, ideológicas e culturais, o que permite falar na construção de um novo 
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modelo de crescimento. Neste sentido, para os neoschumperianos, o fim do sistema 

fordista e o surgimento de um novo modo de produção, representaram apenas a 

dinâmica ‘natural’ do ciclo de desenvolvimento capitalista6

No contexto da década de 1960, o novo fator ou núcleo tecnológico 

dominante passa a ser a informação, baseada na utilização generalizada de um 
insumo barato, o microchip, o que a define como a era das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC´s). Segundo Gatto (1989, p.13), a “[...] incorporação 

de crescente conteúdo de informação em distintas áreas da empresa impõe ajustes 

substantivos à prática produtiva”.  

.  

Neste contexto, a flexibilidade passa a ser a palavra de ordem do novo modo 

de produção. Há a flexibilização do processo de trabalho, tanto funcional, quanto 

quantitativa. Nessa etapa do novo modo de produção é exigido que os trabalhadores 

tenham uma visão geral do processo produtivo e sejam polivalentes na execução 

das atividades, que passam a depender cada vez mais de trabalho em grupo. O 

contrato de trabalho padrão do fordismo é substituído por contratos de trabalho 

flexíveis e há o aparecimento de formas precárias de emprego e contratação7

O equipamento e máquinas do processo produtivo se tornam mais flexíveis, 

ocorrendo à separação entre o ciclo de vida do produto e o ciclo de vida do 

equipamento e passam a ser mais freqüentes a utilização de mecanismos 

automatizados e robotizados. Além disso, o processo de produção é orientado para 

múltiplos propósitos, ampliando a variedade de produtos, o que possibilita o 

atendimento de mercados seletivos, por meio da diferenciação e segmentação 

mercadológica. Como consequencia da flexibilidade do processo produtivo e a 

reorganização da gestão, “o dilema entre rigidez e economias de escala é superado” 

(GATTO, 1989, p.13). O sistema pós-fordista alia economia de escala e escopo 

dentro da lógica da versatilidade, fundamentada nas TIC´s.  

. O 

objetivo perseguido é de flexibilizar o processo produtivo, incluindo a oferta de 

trabalho, permitindo rápidos ajustes como resposta às flutuações de mercado.  

Por fim, a flexibilidade do processo produtivo permite a descentralização da 

produção. Na busca de diminuição dos custos de produção e versatilidade no 
                                                 
6 Segundo Perez (2004), o desenvolvimento da economia capitalista inerentemente decorre de crises 
no modo de produção, representadas por novas revoluções tecnológicas. O modelo fordista foi o 
resultado da quarta revolução tecnológica e o chamado paradigma pós-fordismo, o resultado da 
quinta revolução tecnológica, ainda em curso. 
7 Tais como empregos temporários, empregos part-time, contratações de trabalhadores como 
prestadores de serviço (terceirização), dentro outras formas (PAMPLONA, 2001, p.53). 



11 
 

atendimento de uma demanda continuamente mutável, as firmas dentro da lógica do 

sistema pós-fordista reformulam suas decisões de produção na direção de 

desverticalização da produção (GATTO, 1989, p.16). Esse processo permite as 

empresas se especializarem e se concentrarem em suas atividades principais 

(PAMPLONA, 2001, p.57). 

Com a introdução das novas tecnologias de informação e comunicação e a 

reorganização produtiva das grandes empresas, ampliam-se as oportunidades para 

pequenas e médias empresas, que passam a se integrar de maneira sistêmica às 

cadeias produtivas (PAMPLONA, 2001, p.62; GATTO, 1989, p.18). Essa nova 

dinâmica entre pequenas e médias empresas e as grandes corporações é 

parcialmente caracterizada por um intenso fluxo de tecnologia e informação, o que a 

difere da tradicional relação de subcontratação fordista (GATTO, 1989, p.19). 

Entretanto, ressalta-se que esta relação é extremamente heterogênea, pois, se por 

um lado, formam-se empresas subcontratadas com alto grau tecnológico e com 

produtos e serviços avançados, por outro lado, ocorre a ampliação da terceirização 

de serviços de baixo valor agregado, tais como serviços de limpeza e segurança 8

Sob a perspectiva territorial, a mudança de paradigma possibilitou a 

diminuição da escala de eficiência mínima de produção, de forma a diminuir o 

tamanho ótimo das plantas industriais e a possibilidade de atendimento de nichos de 

mercado. Nesse contexto, abre-se a possibilidade de reorientação espacial das 

unidades produtivas, inclusive para territórios sem tradição industrial (GATTO, 1989, 

p.17). Como se verificará na argumentação da Escola Californiana de Economias 

Externas, a desintegração produtiva e a desverticalização da produção, em alguns 

ramos empresariais, abrem janelas de oportunidades para a reorganização espacial 

das atividades econômicas, na busca de vantagens competitivas de localização. 

 

(PAMPLONA, 2001, p.65-67). Segundo Gatto (1989, p.14), a mudança de 

paradigma técnico-econômico permitiu o surgimento de novas empresas e 

segmentos ‘high tech’, que representam atualmente um dos eixos dinâmicos do 

padrão de acumulação. 

Como descrito, o impacto da mudança de paradigma técnico-econômico em 

âmbito planetário provoca naturalmente drásticas mutações e rearranjos nas 

                                                 
8 Como é apresentada por Pamplona (2001, p.54 e 68), uma parcela das empresas subcontratadas 
no sistema pós-fordista são formadas por funcionários das próprias grandes corporações que foram 
estimulados a criarem suas próprias empresas para prestarem serviços ao seu antigo empregador. 
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estruturas de produção ou nos mercados. A configuração das principais cadeias 

produtivas vem sendo modificada, seja no redesenho das estruturas organizacionais 

das firmas, seja na substituição de componentes nacionais por importados, seja na 

incorporação de novas tecnologias (SPOLIDORO, 1997, p.16 e p.17). 

Emerge nas últimas quatro décadas uma sociedade que baseia seus 

processos de produção, circulação e acumulação no conhecimento e na informação, 

e intensifica-se, paralelamente, o processo de globalização. O aumento do comércio 

internacional e do fluxo de capitais nas últimas décadas intensificou a ampla 

reestruturação produtiva, a qual alterou de forma profunda as relações de produção, 
comercialização e distribuição. Esse processo teve como condição sine qua non o 

desenvolvimento tecnológico, em especial nas áreas de tecnologia da informação e 

comunicação. Ao mesmo tempo, permitiu a ampliação das tecnologias em escala 

global (CASSIOLATO; LASTRES, 2003, p. 2-3). 

Sob o ponto de vista das regiões, o fim do protecionismo e das restrições à 

entrada de novas empresas e investimentos internacionais possibilita que estas, 

agora como protagonistas, por meio de suas diferenciações e vantagens locacionais, 

atraiam investimentos para consolidação e reconfiguração do desenvolvimento 

regional (CONTI, 2005, p. 210).  
 
 
No bojo desta relação dialética que combina o hiper espaço da 
circulação de capital com a recriação da localidade ressurge o 
discurso acadêmico e a prática política da ação local na busca da 
construção econômica e social, redefinindo o lugar da localidade 
como lócus da vida econômica e social. (DINIZ, 2001, p.3). 
 
 

Trata-se, assim, de um novo cenário regional, com o surgimento de novas 

áreas industriais e eixos de desenvolvimento, que redesenham a configuração 

territorial da atividade econômica mundial. É sobretudo a agilidade e a eficácia em 

reciclar-se e reposicionar-se nos circuitos do mercado, seja interno ou externo, que 

determinam a perspectiva de sucesso ou fracasso dos capitais e, por extensão, das 

economias regionais nessa nova rodada do jogo do desenvolvimento. 

Nesse contexto, o êxito das regiões depende de suas capacidades de 

especialização e de estímulo ao desenvolvimento de vantagens comparativas 

efetivas e dinâmicas, decorrentes do estoque de atributos e da competência local de 

promoção continuada de inovação. O que, por sua vez, é decorrente da capacidade 
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empresarial em promover atividades de pesquisas e desenvolvimento (P&D) e 

identificar novos produtos e processos, assim como, da capacidade local de 

cooperar e aprender (DINIZ; GONÇALVES, 2005, p.135). 

 

 
1.2 Economia do conhecimento, aprendizagem e inovação localizada 

 

 

Como discutido, o sistema pós-fordista tem se caracterizado pelo contínuo 

desenvolvimento e incorporação tecnológica nos processos produtivos decorrentes do 

aumento da competição internacional. Nesse contexto, a capacidade de manter 

processos de aprendizado tornou-se um fator crucial para sobrevivência competitiva de 

empresas e regiões. Segundo Florida (1995, p.529), esta nova etapa do capitalismo 

projeta-se como um sistema integrado de redes globais, com elevados fluxos tanto de 

produtos e serviços, quanto de investimentos estrangeiros. Tais fluxos representam o 

veículo de difusão de tecnologias avançadas e práticas organizacionais, além de um 

poderoso catalisador da transferência de conhecimento em âmbito global.  

Dentro do novo paradigma tecno-econômico, definido por alguns autores como 

‘Economia do Conhecimento’, o qual encontra-se diretamente relacionado ao uso 

intensivo das tecnologias de informação e comunicação (TIC´s), justifica-se 

compreender a relação entre conhecimento, aprendizado e inovação a partir de uma 

perspectiva que contempla a dimensão tácita e codificada do conhecimento, e o caráter 

interativo e localizado que assumem os processos de aprendizado voltados para 

inovação. Como argumenta Vargas (2002, p.104), “na medida em que o conhecimento 

é colocado como principal insumo e o aprendizado como principal processo no 

contexto atual de reestruturação tecno-econômica”, este se constitui em um 

elemento analítico relevante para a compreensão do processo de desenvolvimento 

baseado na produção, distribuição e uso de conhecimentos. 

Para Johnson e Lundvall (2005, p.85-86) o novo paradigma seria mais bem 

expresso como ‘Economia do Aprendizado’, uma vez que as transformações 

contemporâneas exigem simultaneamente a criação e a destruição de 

conhecimento, para que agentes e instituições, continuamente, possam renovar 

suas expertises de forma a competir no mercado volátil, enfatizando o ritmo 

acelerado de mudança em variáveis econômicas, sociais e tecnológicas associadas 
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à aquisição de conhecimentos especializados. Assim, a chave do sucesso está na 

capacidade de aprendizado, de esquecimento9

 

 e de adequação a realidade em 

permanente mutação e não no estoque de conhecimento adquirido. 

 
1.2.1 Conhecimento tácito e o processo de inovação localizado 

 

 

A capacidade de aprendizagem é definida como sendo “a aquisição de 

diferentes tipos de conhecimento, competências e capacitações” que ampliariam a 

eficiência e eficácia dos agentes no cumprimento de suas metas (JOHNSON; 

LUNDVALL, 2005, p.102). Neste sentido, deve-se compreender a possibilidade e os 

limites relacionados à aquisição de conhecimentos. 

A literatura econômica sobre aprendizagem divide o conhecimento em dois 

grupos: conhecimento do tipo tácito e conhecimento codificado. O conhecimento 

codificado é aquele que pode, por definição, ser representado sob a forma escrita ou 

outro formato digital ou analógico, incluindo conhecimentos do tipo tecnológico, que 

são incorporados em máquinas, equipamentos e produtos finais, e do tipo 

organizacional que podem ser transferidos pela comunicação formal. Trata-se de um 

formato de conhecimento que pode facilmente, e a baixo custo, ser transmitido entre 

indivíduos, organizações e localidades. Já o conhecimento tácito é de difícil 

documentação, o que torna quase que inseparável de seu detentor, de forma que 

sua transmissão é limitada. Este envolve: 
 
 
(a) saberes sobre o processo produtivo que não estão disponíveis 
em manuais; (b) saberes gerais e comportamentais; (c) 
capacidade para resolução de problemas não codificados; (d)  
capacidade para estabelecer vínculos entre situações e interagir 
com outros recursos humanos (NOVICK apud YOUGUEL apud 
VARGAS, 2002, p.124). 
 
 

Johnson e Lundvall (1994, p.46) propõem uma categorização mais 

específica, na qual o conhecimento pode ser dividido em quatro categorias 

distintas: (a) know-what  refere-se  ao  conhecimento  sobre fatos e pode  ser  
                                                 
9 O conceito de capacidade de esquecimento é diretamente relacionado ao efeito de lock-in, expresso 
pela literatura neo-schumpeteriana. 
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chamado  de informação no sentido de que é facilmente divisível e comunicável; 
(b) know-why refere-se ao conhecimento baseado em princípios e leis, engloba 

os conhecimentos acadêmicos e científicos gerados pela humanidade; (c) know-

how refere-se às capacitações e habilidades que permitem fazer algo, relaciona-

se a experiência adquirida e a percepção, que possibilitam interpretar padrões 
complexos e não previamente descritos; (d) know-who refere-se a um conjunto de 

competências, essencialmente de natureza social, relacionadas à habilidade de 

cooperação e comunicação com diferentes indivíduos, engloba ainda, a detenção 

de  informações sobre 'quem sabe o quê' e 'quem sabe como fazer', permitindo um 

melhor aproveitamento do trabalho em equipe e em rede. 

As categorias de conhecimentos dos tipos know-what e know-why são 

facilmente transferíveis, por tratarem-se de tipos de conhecimento codificados. 

Entretanto, os conhecimentos do tipo know-how e know-who estão vinculados à 

experiência prática e, desta forma, são conhecimentos do tipo tácito, quase que 

indissociáveis de seus portadores (LUNDVALL, 2004, p.28-29). 

Segundo Johnson e Lundvall (2005, p.103-104), no atual contexto de 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, se por um lado à 

codificação do conhecimento tem se acelerado, por outro, a maior quantidade de 

informação e o complexo ambiente competitivo em constante mutação exige dos 

indivíduos, das organizações e, também, das regiões incessante processo de 

aprendizagem baseado em experiências e na habilidade de trabalho em grupo ou 

em rede. Neste sentido: 
 
 
A dificuldade de transferência do conhecimento tácito, por sua vez, 
contribui para que ele geralmente encontre-se associado a 
contextos organizacionais ou geográficos específicos, o que, 
apesar de contribuir para sua circulação localizada, dificulta ou 
mesmo impede o seu acesso por atores externos a tais contextos. 
(VARGAS, 2002, p.127). 
 
 

Assim, a territorialização da inovação justifica-se pela relevância do 

conhecimento localizado de tipo tácito, que pode ser definido, como visto, 

como conhecimento com origem na prática e baseado na experiência, logo 

dependente de contextos sócio-territoriais. Assim, a proximidade entre diferentes 

atores no âmbito do terr itór io pode ser  analisada a part ir das relações de 
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interdependência que se refletem, fundamentalmente, sobre as condições de 

criação e difusão de conhecimentos (STORPER, 1997, p.30-32). 

A relevância do território para o desenvolvimento inovativo se revela a 

partir de três dimensões. Em primeiro lugar, o processo de inovação ocorre em 

contextos sociais e institucionais específicos, revelando seu caráter de dependência 

histórica, nos quais há identidades sócio-culturais compartilhadas, que permitem maior 

interação entre os agentes, sendo que tal característica é mais facilmente encontrada 

em regiões específicas. Em segundo lugar, as aglomerações produtivas territoriais 

representarem um formato que facilita a promoção de redes cooperativas, que 

possibilitam processos de aprendizagem interativa. Por fim, o território, entendido 

“como um conjunto de configurações institucionais e organizacionais inseridas 

num rol de interações com diferentes atores econômicos” (VARGAS, 2002, p.128),  

apresenta-se como esfera de articulação e mediação entre diferentes agentes, das 

quais resultam diferentes trajetórias tecnológicas10

Embora a intensificação do uso das tecnologias de informação e comunicação 

esteja diminuindo as distâncias espaciais entre agentes no mundo todo e 

propiciando a codificação acelerada de um conjunto expressivo de conhecimentos, 

“a proximidade continua sendo extremamente importante para as dimensões 

comunicativas, interpretativas, reflexivas e de coordenação das transações” 

(MIGLINO, 2003, p.119). 

. 

 
 
Em geral, as atividades baseadas no aprendizado são altamente 
"encerradas" entre firmas ou redes de firmas, atores e instituições; 
seu encerramento é uma resposta à escassez de conhecimentos e 
práticas, de que elas dependem, no ambiente econômico como 
um todo. Pela mesma razão, essas firmas, atores ou instituições 
de um dado conjunto de atividades, são muitas vezes 
territorializados. Uma atividade pode ser definida como 
territorializada quando seu desempenho econômico é dependente 
da localização (dependência de lugar) e quando sua localização é 
específica. (STORPER, 1994, p.37). 
 
 

Ainda segundo o autor, o aprendizado parece se desenvolver em contextos 

específicos decorrentes de complementaridades e transbordamento de 

conhecimentos. Assim, a proximidade geográfica possibilita a interação entre os 

                                                 
10 A análise do papel dos territórios no desenvolvimento de inovações será aprofundada no próximo 
item desta dissertação. 
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agentes devido ao compartilhamento de linguagem, normas, valores culturais 

comuns, etc. Storper e Venables (2005, p.32-35) denominam “burburinho local” ao 

contexto específico indispensável à produção de conhecimento e aprendizagem 

localizados, no qual os níveis de confiança e interação são mais elevados entre os 

agentes. 

Como argumenta Vargas (2002, p.129), as aglomerações permitem a 

articulação de empresas em processos de aprendizado interativo. Muitas regiões 

buscam desenvolver mecanismos que incentivem a aglomeração de empresas de 

base tecnológica, promovendo o surgimento de novos espaços favoráveis a 

instalação da indústria de alta tecnologia. Neste tipo de ambiente, no qual se 

enquadram diversas experiências de arranjos produtivos territoriais, dentre os 

quais os parques tecnológicos, estimulam a cooperação entre os agentes e 

promovem a transferência do conhecimento, tanto no formato de qualificações 

individuais, quanto na forma de procedimentos e rotinas organizacionais, entre 

empresas, trabalhadores e demais agentes locais. Nesse processo os próprios 

vínculos de interação e as instituições regionais são modificados para incentivar a 

continuidade do processo de aprendizagem, dando origem ao que Florida (1994, 

p.532-534) denominou de ‘regiões de aprendizado’. 

 

 

1.3 Teorias de localização da inovação 

 

 

Como discutido anteriormente, no contexto do novo paradigma técnico-

produtivo, para o qual os processos de geração de conhecimento e de 

aprendizagem ditam a dinâmica da concorrência, a aglomeração produtiva se 

apresenta como importante fonte de interação e cooperação entre os agentes, 

facilitando a transferência tecnológica e seus vários formatos (BARQUETTE, 2002, 

p.102). Há, assim, a necessidade de se compreender os motivos e fatores chave da 

opção de localização por parte da indústria, em especial daquela mais dinâmica, de 

alta tecnologia. 

Como apontam Scott e Storper (1988, p.32), a teoria tradicional da localização 

foi capaz de explicar os fatores locacionais da atividade inovativa, nem o sucesso de 

determinadas regiões no desenvolvimento de uma indústria de alta tecnologia. 
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Assim, as contribuições clássicas de Weber, von Thünen, Isard, ou mesmo, Perroux, 

Myrdal e Hirschman, não são suficientes, ou completas, para tais análises. 

Essa lacuna tem sido em parte preenchida por outras matrizes teóricas, as 

quais surgiram durante os anos 1980 e 1990, e que têm como foco, por um lado, 

compreender a espacialização das atividades de alta tecnologia e os fatores 

locacionais que a condicionam; e por outro lado, analisar as estruturas de inovação 

regionais que podem gerar vantagens competitivas dinâmicas aos participantes11

Em virtude de limitações de escopo, optou-se, nesta dissertação, em abordar 

as  matrizes teóricas desenvolvidas pelos autores norte-americanos da Califórnia, 

que analisam “a teoria locacional, no contexto da organização industrial e do 

mercado de trabalho local”, e os estudos de pesquisadores vinculados à abordagem 

do meio inovador, desenvolvida pelo grupo europeu GREMI. Essas abordagens 

teóricas recentes têm em comum dois fatores: a sua base analítica e a incorporação 

de elementos explicativos inexistentes nas teorias tradicionais. No que se refere à 

base analítica, partem das economias externas e dos efeitos de externalidades – 

vinculadas às contribuições de Marshall – e incorporam influências schumpeterianas, 

além de darem “ênfase nas relações não comerciais” (CAVALCANTE, 2008, p.23). 

Entre estes últimos, aparecem como relevantes os elementos de cooperação, 

interação e aprendizagem dos agentes. No que tange aos novos elementos 

. 

Conforme proposto por  Moulaert e Sekia (2003, p.291), esses modelos teóricos 

regionais podem ser analisados como pertencentes a três tradições: (i) o primeiro 

grupo formado pelos modelos de tradição européia, englobando a teoria francesa 

dos meios inovadores, a base teórica dos distritos industriais italianos e a 
abordagem dos sistemas de produção localizados (localized production systems); (ii) 

a segunda tradição é vinculada a literatura sobre sistemas locais/regionais de 

inovação, baseada nos sistemas nacionais de inovação; (iii) o terceiro grupo é 

identificado com a Escola Californiana de geografia econômica ou novos espaços 

industriais. Além dessas, os autores citam ainda a abordagem de Porter sobre 

clusters de inovação, e apresentam a linha explicativa baseada na economia da 

aprendizagem como possível síntese das demais teorias. 

                                                 
11 Segundo Moulaert e Sekia (2003, p.291) esses modelos compartilham a ênfase no papel 
significativo das dinâmicas institucionais locais como chave explicativa para o processo de inovação 
regional. 
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explicativos, enfatizam-se à “incorporação de aspectos tecnológicos e institucionais 

em seus modelos conceituais” (CAVALCANTE, 2008, p.24). 

 

 

1.3.1 A abordagem do meio inovador 

 

 

Para os autores vinculados ao conceito de meio inovador, a localização da 

atividade econômica não pode ser reduzida a uma minimização de custos de 

transporte, uma vez que o território possui atributos outros que influenciam no 

comportamento competitivo dos agentes (BARQUETTE, 2002, p.107). Essa 

abordagem, foca suas análises nas economias externas de “natureza tecnológica 

que decorreriam dos vínculos de cooperação e interdependência estabelecidos entre 

as empresas através da formação de redes de inovação” (CAVALCANTE, 2008, 

p.25). 

O meio inovador pode ser entendido como a organização territorial da qual 

decorrem os processos de inovação. A organização territorial dita a eficiência das 

trocas não mercantis entre os agentes, tais como: troca de informações, 

colaborações não precificadas, contatos com institutos científicos, processos de 

imitação, que determinam o processo inovativo (MIGLINO, 2003, p.107). Neste 

sentido, o sucesso da indústria de alta tecnologia está associado à capacidade de 

geração de conhecimento, que por sua vez depende da formação exitosa de 

sistemas de interação entre as firmas e outros agentes. 

Segundo Benko (1993, p.84): 
 
 
O espaço deixou de ser entendido apenas segundo a ótica da 
localização industrial para dar origem a um novo objeto de 
observação: o “meio”. Esta teorização permite integrar a composição 
do tecido industrial, as relações complexas que se estabelecem 
através dele entre as empresas, as características da mão-de-obra, o 
savoir-faire, a presença de infra-estruturas, o quadro geográfico, 
enfim, tudo o que forma a região. (BENKO, 1993, p. 84). 
 
 

Nesse sentido, o espaço físico é considerado como um recurso específico, 

que aglutina relações sociais, recursos imateriais, cuja interação gera uma dinâmica 

própria, endógena. O território, assim, é entendido como uma estrutura espacial 
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socialmente construída, a qual molda “às estruturas econômicas e co-determina sua 

evolução” (CREVOISIER, 2003, p.15). Como argumenta Maillat (2002, p.15), o 

território dispõe de “recursos específicos”, entre os quais conhecimentos tácitos, 

regras e capital relacional, e de capacidade de “regulação interna”, ou seja, uma 

estrutura de governança territorial que permite e facilita as interações entre os 
diferentes agentes. Assim, o millieu innovateur é descrito como um conjunto de 

elementos materiais (instalações produtivas, infra-estrutura, capacidade financeira, 
etc) e imateriais (conhecimentos, savoir-faire, etc), dentro de um arcabouço 

institucional (regras, condutas, estrutura legal, etc).  
 
 
Os sistemas são capazes de colocar em marcha uma dinâmica 
endógena de desenvolvimento mantendo assim mesmo sua coesão. 
Este sistema é assegurado pelas regras, códigos e rotinas. É a isto 
que corresponde o meio: um conjunto territorializado regido por 
normas, valores e regras, que são, ao mesmo tempo, modalidades 
guiando os comportamentos dos atores e as relações mantidas entre 
si. (MAILLAT, 2002, p. 12). 
 
 

Segundo Barquette (2002, p.106), o meio inovador refere-se a um “conjunto 

social específico” espacialmente localizado, no qual estão presentes elementos 

institucionais, organizacionais e tecnológicos que interagem entre si na busca de 

geração de novos conhecimentos, processos e produtos. O meio é entendido como 

um conceito integrador, o qual se articula em torno de três eixos: a dinâmica 

tecnológica, as mudanças organizacionais e a transformação dos territórios 

(CREVOISIER, 2003, p.17). 

Do ponto de vista da dinâmica tecnológica, a inovação pode ser entendida 

como o resultado da interação dos recursos empresariais e territoriais. Ao longo do 

tempo, as adequações territoriais frente às mudanças tecnológicas geram um 

processo de aprendizagem coletiva e localmente definida, o qual provocará 

diferenciações em termos de conhecimentos tácitos e de sua transferência entre 

diferentes regiões (CREVOISIER, 2003, p.17). 

O paradigma organizacional refere-se à capacidade local de coordenação e 

governança entre os atores e o meio, a qual está relacionada ao estabelecimento de 

relações de “interdependência não mercantis”, resultante da divisão do trabalho e de 

formas cooperativas de atuação. Tal processo gera ao longo do tempo a formação 
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de capital relacional entre agentes e meio, com base na confiança e reciprocidade 

(CREVOISIER, 2003, p.18). 

Por fim, o paradigma territorial é concebido como uma organização que liga 

firmas, instituições e população local, objetivando o aprendizado, a transferência de 

conhecimento e a geração de inovações. A interação entre estes elementos em um 

mesmo território desenvolve novos conhecimentos tácitos, os quais possuem 

relações históricas e sociais específicas, tornando-os sujeitos a dependência 

histórica e as convenções locais, o que permite ao meio responder de maneira mais 

ou menos adequada as transformações dos mercados e das técnicas 

(CREVOISIER, 2003, p.19).  

Para Maillat (2002, p.14) o meio envolve cinco aspectos: (i) o território, 

entendido como espaço no qual determinados comportamentos específicos são 

compartilhados pelos agentes; (ii) um conjunto de atores, dentre os quais empresas, 

instituições de pesquisa e de formação, poderes públicos locais e indivíduos 

qualificados; (iii) elementos materiais específicos, tais como infra-estrutura urbana e 

tecnológica, assim como elementos imateriais e institucionais (competências, rotinas 

e regras); (iv) uma lógica de organização e interação dos agentes, voltada a 

cooperação e relações de interdependências e; (v) uma lógica de aprendizagem, 

correspondente a capacidade de resposta dos agentes frente a mudanças 
tecnológicas e do mercado. Neste sentido a configuração de um determinado milieu 

innovateur e, consequentemente, seu padrão de atração locacional será resultado 

da combinação específica assumida pelos elementos presentes no território 

(BARQUETTE, 2002, p.107). 

Entretanto, a presença localizada dos aspectos citados é condição 

necessária, mas não suficiente para a formação de um meio inovador. Grande 

ênfase é dada à interação entre os elementos presentes no território, assim como na 

formação de redes de comunicação e parcerias, transferência de informações e 

conhecimentos, como forma de atingir um grau de sinergia entre os agentes que 

possibilite a sustentação do potencial inovador da região. Como argumenta 

Barquette (2002, p.107) “na ausência de interação, poderão ocorrer ilhas de 

empreendimentos, não havendo, entretanto, uma força conjunta e bem 

caracterizada que torne o processo autogerador”. 

Assim, as economias externas e de aglomeração relevantes em um meio 

inovador são aquelas geradas pela aprendizagem dos agentes, pela facilidade de 
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acesso a informação e pela transferência de conhecimentos. Maillat (2002, p.14) 

argumenta que no contexto da competição internacional, a capacidade de geração 

de conhecimentos e inovações é fundamental. Sendo o meio inovador, a 

organização territorial na qual surgem os processos de inovação, o qual, por sua 

vez, integra os elementos responsáveis pela transformação e dinâmica dos 

territórios. 

A relação interativa entre a indústria e seu ambiente é estruturada em torno 

de três espaços funcionais distintos: o espaço de produção, o espaço do mercado e 

o espaço de apoio. É o espaço de apoio que habilita as empresas a enfrentarem as 

incertezas decorrentes dos processos de competição e de inovação, dentro do 

contexto de mudanças externas, uma vez que esse espaço determina a forma de 

relação entre a geração de inovação e a mobilização dos recursos territoriais. O 

espaço de apoio caracteriza-se por três tipos de relações: (a) as relações relativas à 

organização dos fatores de produção; (b) relações estratégicas entre as firmas e 

seus parceiros, fornecedores e clientes; e (c) relações estratégicas com os demais 

atores locais (MOULAERT; SEKIA, 2003, p.291). Como se verificará no próximo 

capítulo, o espaço de apoio é um conceito que guarda grande proximidade com o 

mecanismo de funcionamento dos parques tecnológicos. 

A lógica de interação dos atores concretiza-se na cooperação mútua para a 

inovação, “essa atitude estimula a criação de externalidades específicas, as quais 

representam incentivos para que os atores se organizem em rede, com o intuito de 

aproveitar os recursos criados em comum” (MIGLINO, 2003, p.87). Segundo Benko 

(1993, p.84), no millieu se desenvolvem redes de cooperação, as quais são 

manifestações da dimensão organizacional do território. Tais redes são geradas pela 

aprendizagem dos agentes por ocasião das transações multilaterais, as quais criam 

externalidades específicas ao processo de geração de inovações e ampliam a 

aprendizagem coletiva em direção a formas cada vez mais eficientes de 

desenvolvimento e transferência do conhecimento. Neste sentido, o meio é elemento 

constituinte das redes de inovação e nelas intervém, por outro lado, as redes 

enriquecem o meio, incrementando capacidades criativas a ele. 

O meio inovador é um sistema aberto e dinâmico, marcado por processos 

evolutivos permanentes, acionados tanto por uma lógica de interação, determinada 

pela disposição dos agentes em cooperar, quanto por uma dinâmica de 

aprendizagem determinada pela capacidade dos agentes em mudarem seus 
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comportamentos frente a transformações de mercado, gerando novos 

conhecimentos e inovações (MAILLAT, 1995 apud AMARAL FILHO, 2001, p.274). 

Como argumenta Miglino (2003, p.87), a dinâmica de aprendizagem compreende 

uma fase de análise das transformações em curso e uma fase de mobilização de 

recursos na busca de criar soluções adequadas às novas condições externas, 

desenvolvendo, por exemplo, novas organizações e/ou instituições no sentido de 

atuar sobre a nova realidade. 

Segundo Maillat (2002, p.14), o sucesso dessa empreitada decorre da 

habilidade dos atores compreenderem as transformações que estão ocorrendo em 

sua volta e agirem localmente para a construção da capacidade de resposta. Esse 

processo pressupõe mobilização dos recursos dinamicamente constituídos, tais 

como, conhecimento, interação dos agentes, cooperação, dinâmicas de 

aprendizagem coletiva voltadas para a reorganização do aparelho produtivo e para a 

inovação. A esse processo, Crevoisier (2003, p.19-20) denomina de ruptura e 

filiação do território às novas condições tecnológicas e mercadológicas. 

Pode-se inferir que para o GREMI, a inovação tecnológica pode surgir de 

maneira espontânea ou estimulada pelas transformações do ambiente externo à 

localidade, sendo que cabe ao meio, como organização territorial, identificar as 

oportunidades e desenvolver as soluções para seu próprio desenvolvimento. A 

capacidade de desenvolvimento do território depende, por sua vez, de sua estrutura 

anterior e de sua capacidade de ajustamento às mudanças. Segundo Aydalot (1988 

apud MIGLINO, 2003, p.105-106) três diferentes trajetórias são possíveis de acordo 

com a lógica de inovação de cada meio: (a) reconversão do meio industrial 

preexistente; (b) mudança de trajetória tecnológica por parte de uma grande 

empresa, localizada no território ou que nele venha se instalar; e (c) geração de 

novas empresas pela aplicação no processo produtivo de novos conhecimentos 

oriundos de pesquisa anterior. 

A primeira trajetória é adotada em momentos de declínio da atividade 

produtiva, marcados por mudanças de padrão tecnológico. Como resposta as 

empresas locais renovam suas atividades, por meio da incorporação de progresso 

técnico e reorientam a reciclagem de conhecimentos da mão-de-obra, sem total 

destituição dos conhecimentos preexistentes. 

Na segunda trajetória, o processo de mudança e resposta é precipitado pela 

introdução de novos produtos e/ou processos por parte de uma grande empresa 
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localizada no território, ou que venha a se instalar nesse. Tal trajetória pode ter como 

consequência à alteração da divisão espacial do trabalho e a instalação de 

empresas correlacionadas. Entretanto, ressalta-se que a geração de dinamismo, 

neste caso, não decorre propriamente das condições endógenas do meio. 

 Por fim, a terceira trajetória é marcada pelo estabelecimento de pequenas 
empresas inovadoras, muitas delas spin-offs provenientes da estrutura científica e 

tecnológica previamente instalada, cuja lógica de inovação está relacionada à 

interação com universidades e institutos de pesquisa. Essa trajetória é 

preponderantemente aquela que marca as experiências dos parques tecnológicos, 

apesar de experiências identificadas na segunda trajetória também ocorrerem. 

Segundo Crevoisier (2003, p.19), a abordagem dos meios inovadores ao 

considerar simultaneamente, e sem hierarquização, a dimensão tecnológica, 

organizacional e territorial, ela se diferencia dos demais corpos teóricos, tal como a 

Escola Californiana, para o qual a dimensão territorial é consequência da dinâmica 

da organização da produção.  

A matriz teórica do meio inovador, apesar de apresentar a dinâmica de 

territórios nos quais as indústrias de alta tecnologia se localizam, é criticada, 

principalmente, por não conseguir explicar a própria localização desses complexos 

(BENKO, 1993, p.85). Em defesa da abordagem dos meios inovadores alguns 

autores argumentam que o objetivo não é explicar a decisão de localização das 

empresas, mas compreender a formação das aglomerações como resultante da 

interação dos atores locais (MIGLINO, 2003, p.107). 

Para Vargas (2002, p.153) o enfoque do meio inovador não possui “critérios 

objetivos que permitam explicar adequadamente a natureza dos processos de 

inovação que emergem a partir do dinamismo de determinadas aglomerações 

territoriais” (VARGAS, 2002, p.153).  Complementarmente, Storper (1997, p.17) 

argumenta que o grupo GREMI apresenta uma circularidade entre meio e inovação, 

na qual a inovação acontece em regiões onde estão presentes os elementos do 

meio inovador e o meio pode ser caracterizado como o ambiente onde ocorrem 

inovações.  

Apesar dessa crítica, a teoria do millieu innovateur possui méritos na análise 

de regiões inovadoras. Pode-se concluir que a dinâmica de aprendizagem e a 

organização cooperativa baseada na interação constituem as chaves explicativas 

principais da abordagem do meio inovador (MOULAERT; SEKIA, 2003, p.291). A 



25 
 

hipótese de que os meios locais desempenham um papel de ‘incubadoras de 

inovação’ que canalizam e estimulam o processo de geração de inovações, habilita 

a análise da dimensão territorial no processo inovativo. Dessa forma, os 

comportamentos inovadores decorrem também de variáveis definidas regionalmente, 

de maneira que a estrutura do território, sua organização, sua capacidade de 

aglutinar atores em torno de um projeto, baseado em consenso local, entre outros 

fatores, determinam áreas de maior ou menor capacidade de atração e retenção de 

inovações (BARQUETTE, 2002, p.105). 

 

 

1.3.2 A abordagem dos novos espaços industriais 

 

 

Segundo Moulaert e Sekia (2003, p.292), a abordagem californiana das 

economias externas, também conhecida como Escola Californiana da Geografia 

Econômica ou ‘Novos Espaços Industriais’, tem como seus principais integrantes 

Allen Scott, Michael Storper e Richard Walker. Essa abordagem combina elementos 

presentes na literatura sobre distritos industriais, sistemas de produção flexíveis, 

regulação social e economia evolucionária. Para Cavalcante (2008, p.26), a Escola 

Californiana busca explicações do desenvolvimento regional por meio de 

argumentos da teoria da organização industrial e dos custos de transação. Benko 

(1993, p.85) defende que essa abordagem representa um enfoque mais geral, que 

permite a unificação entre diferentes áreas, tais como, a organização industrial e a 

teoria de localização, integrando a dinâmica da divisão do trabalho (técnico e social) 

em sua formulação teórica. 

Assim, o principal foco desses autores é a relação entre território, tecnologias 

e organizações. Para Miglino (2003, p.72) a Escola Californiana busca, em especial,  

determinar as condições suficientes para a existência de aglomerações em setores 

caracterizados pelo modo de produção flexível, especificamente, em setores de alta 

tecnologia. 

Para esses autores, a reestruturação produtiva, decorrente do fim do modelo 

fordista de produção, origina novas possibilidades de organização e gestão da 

produção de forma mais flexível, tendo como decorrência novos fatores locacionais 

de instalação das empresas de alta tecnologia (SCOTT; STORPER, 1988, p. 34-35). 
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Segundo essa abordagem, as forças determinantes da dinâmica territorial da 

atividade econômica, em especial do processo de aglomeração, são a “divisão do 

trabalho na produção, na estrutura da atividade de transação entre 

estabelecimentos, e nas diferentes economias de aglomeração que surgem 

endogenamente das formas de desenvolvimento localizado”. (SCOTT; STORPER, 

1988, p.34). Assim, a localização da atividade produtiva encontra-se intimamente 

relacionada às características organizacionais das firmas. A produção ocorre por 

meio de inúmeras firmas especializadas e inter-relacionadas em um arranjo 

verticalmente desintegrado de empresas ligadas em rede e geograficamente 

próximas, inserido na lógica da divisão social do trabalho12

Pode-se dividir a abordagem da Escola Californiana em dois momentos, ou 

dois modelos explicativos que, apesar de não serem contraditórios, revelam 

diferenças importantes nos argumentos e nos fatores explicativos. Um primeiro 

enfoque presente nos textos dos anos de 1980 até meados da década de 1990 é 

baseado, predominantemente, na teoria das organizações e dos custos de 

transação. Já o segundo enfoque, que marca os textos mais recentes desses 

autores, agrega aspectos intangíveis, tais como relações não comerciais 

desenvolvidas entre as empresas e demais agentes e ativos relacionais presentes 

no território (MIGLINO, 2003, p.74). 

. 

 

 
1.3.2.1 Primeiro enfoque da Escola Californiana 

 

 

Segundo Benko13

                                                 
12 Por divisão social do trabalho entende-se o fracionamento de atividades encadeadas em unidades 
especializadas independentes.  

 (1993, p.85-86), a Escola Californiana contextualiza sua 

teorização nas mudanças do sistema produtivo, em outras palavras, enfoca a 

passagem do modelo fordista de produção para o modelo pós-fordista na década de 

1970, como fato relevante para a explicação da nova dinâmica espacial da atividade 

produtiva. Como exposto, no modelo fordista, a atividade produtiva buscava 

essencialmente ganhos de escala de fabricação, adotando para tanto um processo 

13 Apesar de Benko não ser um autor identificado como pertencente à Escola Californiana, algumas 
de suas obras defendem a análise dos novos espaços industriais, convergindo suas interpretações 
sobre localização das empresas de alta tecnologia às de Scott e Storper. Para uma análise dessa 
confluência vide Benko (1993; 1998). 
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rígido de produção dividido em três níveis: a concepção (tarefa altamente 

qualificada), a fabricação qualificada e a montagem (execução desqualificada). 

Como resultado os produtos e serviços eram padronizados, ou seja, com baixa 

diferenciação. Com o aumento do volume de produção, por meio da expansão do 

mercado, a customização de produtos é mais exigida e, consequentemente, as 

operações tornam-se cada vez mais especializadas e flexíveis. 

Assim, a diferenciação e flexibilização dos produtos e dos processos 

produtivos exigidos pelo mercado, estimulam a especialização. Por sua vez, as 

firmas, na busca de economias de escala e escopo, procuram reduzir custos de 

produção e gestão, de forma a tornar o sistema de produção mais adaptável às 

necessidades de mercado. Nos casos em que as economias de escala e escopo 

internas à organização são reduzidas, ou os custos de produção e gestão são 

elevados, há incentivos14

Segundo os autores da Escola Californiana, há diversas razões que justificam 

a desintegração vertical

 para que as empresas se estruturem de forma 

desverticalizada, na qual diferentes etapas do processo produtivo sejam realizadas 

por firmas individuais especializadas. 

15

A desintegração vertical gera uma cadeia de relações transacionais entre as 

firmas envolvidas, incluindo contatos face a face, troca de informações, 

subcontratações, relações de insumo-produto, entre outras. Desta forma, a divisão 

interna do trabalho é acompanhada por uma divisão externa (social) entre as firmas 

especializadas na produção de diferentes bens intermediários. Entretanto, o núcleo 

estratégico da empresa (concepção, P&D, marketing) mantém-se verticalmente 

integrado. 

, entre elas: em mercados imprevisíveis, a desintegração 

evita a transmissão da incerteza através da estrutura vertical da empresa; a forte 

concorrência econômica pode levar a empresa a mudar frequentemente a 

configuração dos seus métodos de produção e a variedade dos seus produtos, neste 

sentido, a firma possui o máximo de possibilidade de re-estruturação quando as 

ligações produtivas são externalizadas; constata-se que para certos produtos 

específicos, as empresas especializadas oferecem melhores condições para o 

fornecimento (BENKO, 1993, p.87; SCOTT; STORPER, 1988, p.34). 

                                                 
14 Os incentivos a desverticalização produtiva se dão tanto em termos de diminuição dos custos de 
produção, quanto em termos de aumento da flexibilidade organizacional. 
15 Fala-se de desintegração vertical de uma empresa quando as diferentes etapas da produção não 
são efetuadas na mesma empresa. 
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Para Scott e Storper (1988, p.35), essas relações transacionais possuem uma 

estrutura de custos geograficamente dependente. Conforme se intensificam as inter-

relações empresariais do tipo insumo-produto, aumentam os custos relacionados à 

distância, tais como custos de transporte e os custos de transação. Esses últimos 

podem ser divididos em: custos de transação internos relativos à gestão e à 

manutenção da estrutura hierárquica dentro das empresas e, custos de transação 

externos relativos às atividades de procura, negociação e aquisição de produtos e 

serviços no mercado (MIGLINO, 2003, p.75). 

Sob o ponto de vista desta abordagem,  a desintegração vertical possibilita a 

diminuição dos custos de produção e dos custos de transação internos. 

Concomitantemente, aumentam os custos de transação externos, em decorrência da 

ampliação das relações mercantis entre as firmas, e possivelmente, amplia-se 

também a complexidade e as incertezas relativas a tais transações. Gerando um 

aumento na intensidade dos contratos entre unidades fabris, assim como, a maior 

necessidade de transmissão de informações entre estas. Conforme tais custos se 

avolumam, as firmas são impelidas a se aproximarem espacialmente uma das 

outras. Esse processo se torna mais evidente, no caso das transações entre firmas 

envolverem conhecimento tácito ou não codificado. Nestes, as transações envolvem 

elevado grau de incerteza e especificidade, logo exige maior grau de confiança entre 

as partes, o que pode ser minimizado pelos contatos presenciais e a proximidade 

entre os agentes.  

Segundo os autores, as “[...] aglomerações industriais especializadas são o 

meio geográfico pelo qual os produtores realizam as economias externas de escala, 

que são possíveis com a elaboração da divisão social do trabalho” (SCOTT; 

STORPER, 1988, p.35). Em outras palavras, as “[...] economias de escala externas 

são consumidas sob a forma de economias de aglomeração” (BENKO, 1993, p. 89). 

Nessas circunstâncias, ocorre um efeito de cumulatividade, no qual a aglomeração 

produtiva e a divisão social do trabalho reforçam-se mutuamente. A concentração 

geográfica impulsiona a divisão social do trabalho e a especialização, decorrente da 

redução dos custos de transação externos às empresas, gerando uma aglomeração 

densa, como resultado da intensificação das relações interempresariais. 

Com o adensamento das aglomerações industriais, desenvolve-se 

paralelamente um mercado de trabalho específico, resultante da atração de mão-de-
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obra cada vez mais especializada16, convergente com as atividades do complexo 

produtivo instalado. A proximidade entre as empresas possibilita explorar as 

oportunidades provenientes da concentração da atividade econômica e da mão-de-

obra especializada. Para as firmas a expansão local da oferta de trabalho amplia a 

possibilidade de combinação de “atividades especializadas com as características 

idiossincráticas dos trabalhadores17” (SCOTT; STORPER, 1988, p.36), também 

permite às firmas adotarem políticas mais flexíveis de contratação, possibilitando-

lhes reagir a flutuações e incertezas do ambiente econômico com maior eficácia18

Entretanto, o próprio processo de aglomeração produtiva engendra em seu 

interior um conjunto de forças opostas a sua continuidade, ou seja, começam a 

surgir deseconomias de aglomeração. Os efeitos negativos da aglomeração 

geográfica das atividades têm origem em duas fontes distintas: novas relações 

sócio-políticas e mudanças da ordem econômica. A ampliação do mercado de 

trabalho local desenvolve uma nova relação sócio-política no território, na qual são 

fortalecidos os sindicatos, que exercerão pressão para aumentos salariais, para a 

diminuição da jornada de trabalho, para melhoria nas condições laborais, que pouco 

a pouco diminuirão o controle empresarial e o processo de flexibilidade do emprego 

e, consequentemente, limitará a possibilidade de resposta da firma frente às 

mudanças de mercado. Segundo Benko (1993, p.92-93) foram exatamente estas 

deseconomias que contribuíram para o declínio das regiões de industrialização 

antiga e geraram modificações profundas no processo de localização industrial 

contemporânea. 

. 

Para os trabalhadores, a concentração amplia a probabilidade de se encontrar um 

emprego.  Como argumentam os autores, a flexibilidade das formas organizacionais 

da produção conduz à flexibilidade dos mercados de trabalho reforçando-se ambas 

mutuamente na aglomeração geográfica (SCOTT; STORPER, 1988, p.36). 

                                                 
16 Destaca-se que, para os autores da Escola Californiana da Geografia Econômica, tão importante 
quanto à formação de um mercado local de oferta de  trabalhadores de alta qualificação é a atração 
de operários de baixa qualificação. Possibilitando às empresas aglomeradas gerarem ganhos 
também na busca e seleção de trabalhadores para atividades padronizadas e rotinizadas, que não 
demandam alta qualificação. Em seus trabalhos, Scott e Storper (1988, p.39-41) destacam o papel da 
mão-de-obra feminina e de imigrantes no Sunbelt. 
17 As instituições de ensino local e centros de pesquisa podem constituir uma importante contribuição 
endógena para o processo global de reprodução territorial deste sistema, uma vez que orientam suas 
pesquisas e programas educacionais em convergência com as atividades e demandas do setor 
empresarial localmente instalado. 
18 Empresas circunscritas em localidades que apresentam um mercado de trabalho restrito têm 
tendência a manter os seus empregados, mesmo em momentos de retração da atividade econômica, 
devido às dificuldades de substituição e recontratação. 
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A mudança da lógica industrial, as novas tecnologias e as novas 
condições econômicas reestruturam igualmente a organização social 
dos novos complexos de produção. Os hábitos e as tradições 
desenvolvidas nas comunidades industriais do período precedente 
não correspondem mais às aspirações contemporâneas. O 
estabelecimento de regras, as hierarquias, as relações patrão 
assalariados, as soluções encontradas para os conflitos (políticos e 
sociais) já não são operacionais. Na indústria tradicional, os quadros 
e os operários conhecem um percurso e uma organização paralela 
(relativamente rígida). Ao contrário, os novos quadros, inseridos 
numa cultura de informação, encontram na organização do trabalho e 
dos trabalhadores uma burocracia que ameaça a inovação e a 
economia. (BENKO, 1993, p.91). 
 
 

No contexto do modo de produção pós-fordista, tais deseconomias de 

aglomeração põem em risco o progresso do sistema produtivo flexível. A rapidez do 

ciclo de produção impõe um encadeamento imediato entre inovação, produção e 

estratégia comercial sem a interferência dos sindicatos que podem provocar atrasos 

e compromete a viabilidade do produto. Há assim uma busca por parte das novas 

indústrias, principalmente aquelas submetidas à lógica da produção flexível, de 

locais para se instalarem, nos quais não há tradição histórica e cultural do 

sindicalismo.  

Além disso, outros efeitos negativos de cunho econômico da aglomeração 

aparecerão: congestionamentos, poluição e degradação ambiental, sobrecarga das 

redes de comunicação, aumento dos preços dos imóveis e terrenos, ampliação dos 

custos dos serviços públicos, incremento de impostos e taxas e alterações nas leis 

de zoneamento urbano. Tais desdobramentos atuam no sentido contrário à 

aglomeração, gerando incentivos para a descentralização industrial. Da resultante 

das economias de aglomeração e das deseconomias de aglomeração será 

determinado o movimento espacial das firmas. 

Contudo, segundo Scott e Storper (1988, p.37), antes que as empresas 

possam efetivamente se deslocar para outra região, elas “devem se livrar da 

dependência das economias de aglomeração”, uma vez que a relocalização implica 

mudanças consideráveis na organização da produção. Sendo que esse processo é 

dependente das transformações tecnológicas, organizacionais e do processo de 

trabalho, que reduziriam os custos associados às transações externas às firmas e 

possibilitariam a diminuição da especialização da mão-de-obra, por meio da 
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fragmentação e simplificação do trabalho e rotinização e estandardização do 

processo produtivo. A Escola Californiana argumenta que a desintegração vertical 

das empresas pode causar desintegração espacial, resultando no deslocamento das 

firmas na busca de vantagens locacionais (AMARAL FILHO, 2001, p.274). 

Para alguns setores, a rotina de certas produções permite uma reestruturação 

e uma segmentação espacial da produção, na busca de regiões que apresentem 

mão-de-obra disponível e barata. Neste sentido, mudanças tecnológicas e 

organizacionais (inovações) permitem o aparecimento de ‘janelas locacionais’, das 

quais decorrem oportunidades de relocalização geográfica, na busca de diminuições 

dos custos de transação e produção, que levam ao aparecimento e desenvolvimento 

de novos complexos industriais, ou novos espaços industriais. 

Em resumo, no que tange a primeira fase ou enfoque da escola californiana 

da geografia econômica: 
 
 
A escola californiana (Scott, 1988; Scott e Storper, 1986, 1987, por 
exemplo) chega aos novos paradigmas da produção e região através 
da teorização das relações entre divisão do trabalho, custos de 
transação e aglomeração. As condições dos mercados dão origem a 
incertezas. Estas incertezas dão origem ao aprofundamento da 
divisão do trabalho que permite minimizar os riscos de excesso de 
capacidade e de perigo de desatualizarão tecnológica e maximizar os 
benefícios da especialização. Tornando externas mais transações 
complexas e imprevisíveis, os custos de transação associados às 
interdependências comerciais tendem a aumentar com as distâncias 
geográficas porque estas dificultam os contactos pessoais e o 
estabelecimento de relações de confiança indispensáveis em certas 
transações complexas. Neste sentido, a aglomeração é uma forma 
de minimizar os custos de transação, permitindo a possibilidade de 
alterar rapidamente a cadeia produtiva com minimização das perdas. 
Os espaços locais ganham, assim, importância crucial na 
competitividade das empresas. (NICOLAU, 2001, p.15). 
 
 

As regiões passam a desempenhar um papel importante, apesar de 

coadjuvante frente ao protagonismo das organizações. Há o entendimento por parte 

dessa abordagem que “o meio flexível dos complexos territoriais favorece a inovação 

tecnológica devido aos conhecimentos, às competências do trabalho e às 

capacidades das firmas” (BENKO, 1993, p.93). 

Como visto, não serão todos os segmentos que poderão se relocalizar em 

território de baixos salários e diminutas deseconomias de escala. Para um conjunto 

considerável de empresas, em especial, de alta tecnologia, a melhor opção 
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locacional se dará em centros com uma escala mínima de conteúdo informacional e 

tecnológico, com a presença de serviços empresariais avançados e instituições de 

ensino e pesquisa, além de ampla rede de comunicação, que possibilitem a 

intensificação das relações interempresariais e entre estas e as universidades, 

centros de pesquisa, entre outras, de forma eficiente, com baixos custos de 

transação (MIGLINO, 2003, p.120).  

Além disso, Moulaert e Sekia (2003, p.292) argumentam que os novos 

espaços industriais englobam um sistema de regulação social que permite a 

coordenação das transações interempresariais, a organização dos mercados de 

trabalho locais e a dinâmica da formação e reprodução social, que afetam 

diretamente o desempenho das unidades produtoras locais. Assim, a organização 

produtiva está inserida em uma estrutura territorial de coordenação específica, na 

qual “as relações de poder e estruturas de decisão inerentes ao conjunto das 

atividades que compõem o processo produtivo passam a definir o formato do 

sistema de produção” (VARGAS, 2002, p.164). A dinâmica dessa relação de poder 

define a capacidade da região intervir no seu próprio processo de desenvolvimento.  

   

 

1.3.2.2 Segundo enfoque da Escola Californiana 

 

 

A partir da segunda metade dos anos 1990, os autores da escola californiana 

ampliaram sua abordagem incorporando novos elementos discutidos por outras 

bases teóricas ligadas a temática do desenvolvimento regional, dentre elas, a 

abordagem do meio inovador, discutida anteriormente. Nessa fase, a teoria exposta 

incorporou novos elementos explicativos, tais como: relações não mercantis entre os 

agentes locais; ativos relacionais; contatos face a face; lock-in tecnológico; 

dependência histórica (path dependence) da evolução tecnológica e regional; papel 

protagonista das regiões frente aos processos inovativos; etc. (MIGLINO, 2003, 

p.77). Nesta nova ênfase, argumenta-se que as economias externas e de 

aglomeração não são fruto exclusivamente da “proximidade das estruturas de 

insumo-produto, mas principalmente pela proximidade na chamada dimensão 

relacional de organizações e tecnologias” (VARGAS, 2002, p.160). Storper (1997, 



33 
 

p.26-28) define o ambiente em termos de ativos relacionais e das interdependências 

não-comercializáveis. 

Segundo Cavalcante (2008, p.26), os autores desta abordagem identificam 
dois tipos de externalidades espaciais: as externalidades do tipo hard, associadas à 

proximidade de estruturas organizacionais que compartilham as mesmas tecnologias 

de produção e/ou são inter-relacionadas comercialmente; as externalidades do tipo 

soft, que correspondem às interdependências não-comerciais entre organizações e 

agentes locais. A presença e a dinâmica local dessas duas externalidades é que 

determinaram o sucesso da região na atração e retenção das unidades produtivas. 
 
 
Em particular, Storper apresenta a noção de territorialização do 
desenvolvimento econômico como um fenômeno distinto da mera 
localização de atividades econômicas num mesmo espaço 
territorial. A territorialização é definida como um conjunto de 
atividade econômicas que é dependente de recursos 
específicos do ponto de vista territorial. Tais recursos, tanto 
podem assumir a forma de ativos territoriais específicos (no sentido 
material), como podem traduzir também ativos relacionais que se 
encontram disponíveis a partir de relacionamentos e arranjos 
interorganizacionais que envolvem necessariamente a 
proximidade entre os atores envolvidos. (VARGAS, 2002, 
p.161). 
 
 

Para Storper (1997, p.27), as relações não comerciais que ocorrem no 

contexto local produzem ‘ativos relacionais’, que impulsionam o desenvolvimento e a 

inovação. Essas relações envolvem transferência de conhecimento tácito (know-

how) entre empresas e destas com outras organizações locais. Esse tipo de 

conhecimento, como já tratado, possui natureza local e é de difícil transmissão para 

outros contextos, uma vez que são dificilmente codificados. Assim, a proximidade 

desencadeia graus diferenciados de especialização e dinâmicas tecnológicas, que 

não seriam possíveis de outra forma. Nesse sentido, o processo de aprendizado e 

interação local torna-se um elemento central no desenvolvimento de inovações 

tecnológicas, sendo que este se desenvolve ao longo de trilhas ou trajetórias, as 

quais descrevem conjuntos de escolhas caracterizadas por fortes irreversibilidades, 

marcadas por dependências históricas, sociais e culturais. Como argumenta Nicolau 

(2001, p.16): 
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Embora todas as abordagens implicitamente considerem as 
interdependências não mercantis como fatores importantes de 
dinamismo que se desenvolvem de forma localizada, Storper, 
baseando-se na perspectiva evolucionista, levanta a questão do 
desenvolvimento como aprendizagem, concedendo às 
interdependências não mercantis um papel central no processo. 
Sendo estas interdependências fortemente localizadas, o espaço 
torna-se um elemento necessário na “arquitetura da oferta” para a 
inovação e aprendizagem. Com efeito, são a este nível que se 
definem as regras de ação que permitem, aos participantes no 
sistema de produção, desenvolver, comunicar e interpretar 
conhecimento, criando o que outros autores (Doeringer, Terkla, 
Topakian, 1987) designam por “fatores invisíveis do desenvolvimento 
local”. (NICOLAU, 2001, p.16). 
 
 

A aprendizagem, para os integrantes da escola californiana, gera vantagens 

competitivas dinâmicas, sendo estas dependentes do ambiente social e cultural, 

intrinsecamente relacionados ao território. A capacidade de aprendizagem e geração 

de conhecimento passa a ser uma das chaves explicativas fundamentais, impondo 

barreiras à entrada e gerando economias externas para as organizações 

participantes, uma vez que a transmissão do conhecimento tácito requer uma 

experiência compartilhada e o contato face a face19

Segundo Benko (1993, p.96) a principal deficiência da abordagem dos novos 

espaços industriais é a ausência de uma explicação mais completa da desigualdade 

de desenvolvimento de regiões que apresentam vantagens similares. Entretanto, 

ressalta-se o fato de que tal crítica possa ser elaborada as principais abordagens 

conceituais de desenvolvimento regional. Para Cavalcante (2008, p.26), essa 

abordagem parece ainda não ter conseguido propor uma agenda que possa dar 

apoio à formulação de políticas de desenvolvimento regional. Ainda segundo o autor, 

ao atribuírem aos ‘ativos relacionais’ um papel-chave no desenvolvimento endógeno, 

os autores não conseguem ultrapassar a barreira da descrição de experiências bem 

ou mal-sucedidas. 

 (STORPER; VENABLES, 2005, 

p. 29-30).  

Que se pesem tais críticas, a abordagem dos novos espaços industriais 

agrega importantes elementos de análise tanto na dimensão do desenvolvimento 

regional, quanto na explicação das decisões locacionais da atividade econômica. 

                                                 
19 Nota-se certa convergência entre estes argumentos e a teoria do capital social e relações 
cognitivas, que afirmam que a cultura compartilhada pelos agentes possibilita a aprendizagem 
coletiva e o desenvolvimento regional (DINIZ; GONÇALVES, 2005, p.144). 
 



35 
 

Dentro da nova ênfase exposta, as regiões ganham novos contornos de 

complexidade e seu papel no processo de desenvolvimento endógeno se 

complementa àqueles descritos no item anterior. Da ênfase nos ativos relacionais e 

nas inter-relações não comerciais emerge a importância das instituições locais para 

o estímulo e para a eficiência das transações e interações entre os agentes no 

desenvolvimento de inovações e conhecimentos. O território passa a ser visto como 

um estoque de ativos relacionais, relacionados à existência de convenções e 

relações que permitam a ‘reflexividade’ entre os atores regionais, gerando vantagens 

locacionais, uma vez que tais ativos são difíceis de serem imitados, são custosos e 

lentos para serem formados (STORPER, 1997, p.43-44). 
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2 Economia dos parques tecnológicos 

 

 
2.1 Conceitos e definições de parques tecnológicos e de outros mecanismos 

de promoção da inovação localizada. 

 

 

Como exposto no capítulo anterior, a ação inovativa é intrinsecamente 

localizada, uma vez que a inovação consiste de um processo social, 

institucionalmente dependente, que decorre de interações sucessivas e 

permanentes. Além disso, “como o conhecimento tácito não pode ser transferido, a 

proximidade se torna elemento central no sucesso da investigação e de sua 

implementação” (DINIZ; GONÇALVES, 2005, p.133). Dentre os instrumentos de 

apoio e adensamento da indústria de alta tecnologia, os parques tecnológicos se 

referem predominante a aglomerações de empresas, que podem ser pequenas ou 

não, de base tecnológica, articuladas a universidades e centros de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), que possibilita sinergias decorrentes da proximidade entre 

os atores (VEDOVELLO, 2000, p.278-280). Desta forma, os parques funcionam 

como facilitadores e promotores de redes cooperativas, que possibilitam processos 

de aprendizagem interativa. 

Há diversas denominações utilizadas para ‘parques tecnológicos’, que variam 

no tempo e conforme a região ou país de análise, sendo as mais conhecidas: cidade 

científica, cidade tecnológica, tecnópolis, parque científico, parque de pesquisa, 

entre outras. Para alguns autores, estes termos são determinados pela região de 

instalação dos parques: o termo parque científico é mais usado nos países da 

Europa; parque de pesquisa é a denominação que prevalece nos EUA; e parque 

tecnológico é o termo utilizado na Ásia (LINK; SCOTT, 2007, p.661). 

Apesar destas denominações, na maioria da literatura especializada, serem 

utilizadas como sinônimos, há algumas tentativas de especificar cada termo, para as 
diferentes experiências em operação no mundo. A European Commission (2007, 

p.54-57) estabelece especificações que serão vistas a seguir.  
Um parque científico (science park) é um parque empresarial, no qual a 

principal atividade da maioria dos estabelecimentos instalados é a pesquisa e/ou o 

desenvolvimento de novos produtos ou processos. Nesse caso, a produção 
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decorrente frequentemente é realizada em outro local. Um parque de pesquisa 
(research park) difere de um parque científico, pois, em geral, proíbe em seu interior 

a fabricação, exceto para a produção de protótipos, ou seja, a ênfase de atuação 

recai sobre as atividades de pesquisa e desenvolvimento experimental, 

exclusivamente. Nesse sentido, pode ser encarado como uma forma especial de um 

parque de ciência, com ênfase nas obrigações contratuais de propriedade e/ou 

operacionais relacionadas à transferência de tecnologia entre a empresa e uma ou 

mais universidades ou outras instituições de ensino superior e de pesquisa científica 

(EUROPEAN COMMISSION, 2007, p.54-55). 

Um parque tecnológico ou pólo tecnológico é uma zona de atividade 

econômica composta por universidades, centros de investigação, unidades 

industriais e terciárias, que realizam suas atividades baseadas em pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico. Parques tecnológicos são geograficamente 

delimitados, mas mantêm ligações em rede com as grandes empresas e com a infra-

estrutura de pesquisa, tanto em nível nacional como internacional, e sua ênfase 

extrapola as atividades de P&D, sendo permitidas e estimuladas atividades de 

produção e comercialização de bens e serviços (EUROPEAN COMMISSION, 2007, 

p.56). 

Além das diferentes denominações, também não há uma definição única que 

possa ser aplicada a todos os parques tecnológicos. Segundo Vedovello (2000, 

p.280), isso é devido ao fato de esses mecanismos apresentarem uma diversidade e 

uma heterogeneidade muito grande em relação aos seus modelos ideais. A 

European Commission (2007, p.54) argumenta que a história singular de formação 

de cada parque tecnológico determinou diferentes formatos de implantação nos 

diversos países, dos quais decorre a disparidade de definições. 
A United Kingdom Science Park Association – UKSPA, instituição criada em 

1984, que possuía aproximadamente 100 associados em 2002, define um parque 

tecnológico como: 
 
 
[...] uma iniciativa de suporte empresarial empenhada na 
transferência de conhecimentos tecnológicos e de negócios para as 
pequenas e médias empresas, cujo principal objetivo é incentivar e 
apoiar as start-up e a incubação de empresas inovadoras de alto 
crescimento baseadas em conhecimento, por meio da prestação de 
serviços de infra-estrutura e de apoio, incluindo relações de 
colaboração com agências de desenvolvimento econômico e 
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ligações formais e operacionais com centros de excelência como 
universidades, institutos de ensino superior e institutos de 
pesquisa20

 
. (IASP, 2002, s/p, tradução nossa). 

 
A ênfase dessa definição está na geração de conhecimento e no papel central 

de universidades e centros de pesquisa e na interação que pode ser estabelecida 

entre esses agentes e empresas. Segundo Vedovello (2000, p.282), a abordagem 

da UKSPA possui como elementos centrais as “ligações operacionais e formais com 

universidades, centros de pesquisa e/ou instituições de ensino superior” que 

possibilitam ao parque desempenhar sua função de gestão relacionada à 

“transferência de tecnologia e habilidades de negócios”, com o objetivo de encorajar 

a formação e o crescimento de empresas localizadas dentro de seu espaço físico. 
Já a definição oficial da International Association of Science Parks – IASP 

(2002), instituição também criada em 1984, que conta atualmente com 375 membros 

de cinco continentes, considera um parque tecnológico como: 
 
 
[...] uma organização gerenciada por profissionais especializados, 
cujo objetivo é incrementar a geração de renda e bem-estar da sua 
comunidade, por meio da promoção da cultura de inovação e da 
competitividade dos empreendimentos e das instituições inovadoras 
que lhe são associados. Para a consecução desses objetivos, o 
Parque Científico gerencia e estimula o fluxo de conhecimento e de 
tecnologia entre universidades, instituições de P&D, empresas e 
mercados, facilitando a criação e o crescimento de empresas 
inovadoras por meio da incubação e de spin-offs; e fornece outros 
serviços de alto valor agregado aliados a um espaço físico e serviços 
de apoio de qualidade21

 
. (IASP, 2002, s/p, tradução nossa). 

 
Em comparação com a definição da UKSPA, a definição da IASP é mais 

abrangente, pois alia transferência de tecnologia, fomento à criação de novas 

                                                 
20 A Science Park is a business support initiative whose main aim is to encourage and support the 
start-up and incubation of innovative, high-growth, technology-based businesses through the provision 
of: infrastructure and support services including collaborative links with economic development 
agencies; formal and operational links with centers of excellence such as universities, higher 
education institutes and research establishments; management support actively engaged in the 
transfer of technology and business skills to small and medium-sized enterprises. (IASP, 2002, s/p.). 
21 A Science Park is an organization managed by specialized professionals, whose main aim is to 
increase the wealth of its community by promoting the culture of innovation and the competitiveness of 
its associated businesses and knowledge-based institutions. To enable these goals to be met, a 
Science Park stimulates and manages the flow of knowledge and technology amongst universities, 
R&D institutions, companies and markets; it facilitates the creation and growth of innovation-based 
companies through incubation and spin-off processes; and provides other value-added services 
together with high quality space and facilities. (IASP, 2002, s/p.). 
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empresas inovadoras, espaços e infra-estrutura de qualidade para o 

desenvolvimento tecnológico e destaca o objetivo de incrementar a renda e o bem-

estar da comunidade. 
Por outro lado, a Association of University Research Parks – AURP, criada em 

1986, define parques universitários de pesquisa como sendo: 
 
 
[...] um empreendimento que dispõe de áreas e prédios para a 
instalação de centros de pesquisa e desenvolvimento públicos e 
privados, de empresas de base tecnológica e de serviços de apoio, 
possibilitando o desenvolvimento de parcerias com universidades e 
institutos de pesquisa, de maneira a promover a transferência 
tecnológica e as atividades de P&D pelas universidades em parceria 
com a indústria, auxiliando no crescimento de novos 
empreendimentos e promovendo o desenvolvimento econômico22

 

. 
(IASP, 2002, s/p, tradução nossa). 

 
A definição da AURP focaliza o papel das transferências tecnológicas, como 

geradoras de externalidades positivas, entre as universidades, as empresas e a 

comunidade em geral. Segundo esta definição, as parcerias estimuladas dentro dos 

parques universitários de pesquisa são o ponto relevante destes empreendimentos. 

Link e Scott (2006, p.44) utilizam também o termo parques universitários de 

pesquisa, e com base em uma visão geral das diversas definições apresentadas 

pela literatura, os autores propõem a seguinte definição para esse termo: 
 
 
[...] é um conjunto de organizações de base tecnológica, localizado 
dentro ou próximo a um campus universitário, cujo objetivo é 
beneficiar-se do conhecimento e das pesquisas da universidade. A 
universidade espera não só gerar a transferência de conhecimento, 
mas desenvolver o conhecimento de forma mais eficaz, dada à 
associação com os integrantes do parque23

 

. (LINK; SCOTT, 2006, 
p.44, tradução nossa). 

 

                                                 
22 A property-based venture which has: Existing or planned land and buildings designed primarily for 
private and public research and development facilities, high technology and science based 
companies, and support services; A contractual and/or formal ownership or operational relationship 
with one or more universities or other institutions of higher education, and science research; A role in 
promoting research and development by the university in partnership with industry, assisting in the 
growth of new ventures, and promoting economic development. A role in aiding the transfer of 
technology and business skills between the university and industry tenants. (IASP, 2002, s/p.). 
23 A university research park is a cluster of technology-based organizations that locate on or near a 
university campus in order to benefit from the university’s knowledge base and ongoing research. The 
university not only transfers knowledge but expects to develop knowledge more effectively given the 
association with the tenants in the research park. (LINK; SCOTT, 2006, pp. 44). 
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A definição utilizada por Link e Scott (2006, p.44) está baseada no papel das 

universidades na transferência de conhecimento, incluindo a disponibilidade de 

espaço físico para a instalação das organizações de base tecnológica. 

No caso brasileiro, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC, criada em 1987, que possui hoje 272 

associados, considera os parques tecnológicos como sendo: 
 
 
[...] um complexo produtivo industrial e de serviços de base científico-
tecnológica, planejado, de caráter formal, concentrado e cooperativo, 
que agrega empresas cuja produção se baseia em pesquisa 
tecnológica desenvolvida nos centros de P&D vinculados ao parque. 
Trata-se de um empreendimento promotor da cultura da inovação, da 
competitividade, do aumento da capacitação empresarial, 
fundamentado na transferência de conhecimento e tecnologia, com o 
objetivo de incrementar a produção de riqueza de uma região. 
(ANPROTEC, 2003, p.46). 
 
 

Essa definição vincula-se ao conceito de parque tecnológico, conforme 

exposto. Nessa concepção, a atividade de produção industrial é permitida e 

estimulada. O fluxo de conhecimento se dá por meio do processo de cooperação, 

dos centros de pesquisa para as empresas, sendo o parque um catalisador deste 

processo, associando à idéia de um espaço delimitado com infra-estrutura de 

promoção de empresas de alta tecnologia, cujo principal objetivo é desenvolvimento 

regional. 

Segundo Vedovello, Judice e Maculan (2006, p.108), as razões para a 

diversidade de definições dos parques residem na busca e inserção de diferentes 

atores sociais, tais como: universidades; institutos de pesquisa; prefeituras; governo 

estadual e federal; agentes financeiros; empresas de diferentes portes e 

empreendedores; no engajamento nessas iniciativas. Observa-se, de forma geral e 

ao longo do tempo, certa flexibilização na conceituação de parques tecnológicos que 
se mostra adequada para abrigar e acomodar os diferentes stakeholders com seus 

respectivos objetivos, expectativas e interesses, como será discutido adiante. 

Apesar das diversas conceituações utilizadas para parques tecnológicos24

                                                 
24 Não obstante a tentativa da Comissão Européia e outros de distinguir as diversas denominações, 
parece ser mais adequado seguir a denominação comumente empregada no Brasil, que é parque 

, a 

literatura aponta certos denominadores comuns: os parques tecnológicos são 
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empreendimentos que reúnem empresas de alta tecnologia, tanto focadas em 

produtos, quanto em serviços, e oferecem a oportunidade para um elevado grau de 

cooperação institucional entre universidades e indústrias. Constituindo-se em loci 

privilegiado composto, normalmente, por infra-estrutura física e organizacional de 

articulação e de criação de conhecimento, visando o processo de inovação 
(EUROPEEAN COMMISSION, 2007, pp.54; BARBIERI, 1995, pp. 13; FERGUSSON; 

OLOFSSON, 2004, pp. 5; LINDELÖF; LÖFSTEN, 2002, pp. 861; GREENHUIZEN; 

SOETANTO, 2008, pp. 92). Tais empreendimentos apresentam como objetivos 

básicos: geração de empregos, estabelecimento de novas empresas, estímulo à 

interação universidade-empresa, e difusão de novas tecnologias (VEDOVELLO; 

JUDICE; MACULAN, 2006, pp. 110). 

Para o objetivo deste trabalho, apesar da possibilidade de sintetizar as 

diferentes definições em uma noção mais ampla e condizente com as teorias 

apresentadas anteriormente, será preferida a utilização da definição estabelecida 

pela Anprotec (2003, pp.46), uma vez que a base de dados utilizada nesta 

dissertação foi elaborada pela mesma. 

 

 

2.2 Desenvolvimento regional, inovação e o papel dos parques tecnológicos 

 

 

Como discutido no capítulo anterior, o êxito das regiões depende de suas 

capacidades de especialização e de estímulo ao desenvolvimento de vantagens 

comparativas efetivas e dinâmicas, decorrentes do estoque de atributos e da 

competência local de promoção continuada de inovação. O que, por sua vez, é 

decorrente da capacidade empresarial em promover atividades de pesquisas e 

desenvolvimento (P&D) e identificar novos produtos e processos, assim como, da 

capacidade local de cooperar e aprender (DINIZ; GONÇALVES, 2005, p.135). 

Dierdonck, Debackere e Rappa (1990, p.1-2) sugerem que a cooperação 

universidade-empresa e, consequentemente a transferência de conhecimento, 

raramente ocorre de forma natural, possuindo barreiras de interação, decorrentes da 
natureza, modus operandi e objetivos de cada um dos envolvidos. Para a efetivação 

                                                                                                                                                         
tecnológico. Seguindo a tradição da maior parte da literatura especializada, os demais termos podem 
ser tomados como sinônimos de parque tecnológico.  
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da transferência de tecnologia, os autores argumentam a necessidade de se criar 
mecanismos de transferência de tecnologia, tais como, consórcios de pesquisa, joint 

ventures e parques tecnológicos, os quais possibilitariam a aproximação do setor 

produtivo e do setor acadêmico e a compatibilização de seus objetivos.  

Desta forma, os parques tecnológicos têm se apresentado como solução para 

a integração de diferentes agentes sociais, tanto na dimensão territorial, quanto 

nacional, incluindo universidades, pequenas e grandes empresas (VEDOVELLO; 

JUDICE; MACULAN, 2006, p. 103), objetivando a promoção da inovação, 

competitividade e o crescimento econômico. Essa solução facilita o acesso das 

empresas aos conhecimentos gerados pelas universidades, por meio da 

transferência de tecnologia, configurando-se em ambientes catalisadores para a 

transformação de pesquisa pura em produtos (LINK; SCOTT, 2006, p.43; 2007, 

p.661 e p.670; LINDELÖF; LÖFSTEN, 2002, p.859; 2004, p.312). Além disso, por 
meio de efeitos de transbordamento (spillovers), os parques tecnológicos têm atuado 

como incubadora de projetos inovadores desenvolvidos dentro das universidades, 
propiciando um ambiente favorável para o florescimento e desenvolvimento de spin-

offs. 

Para Link e Scott (2007, p.664), os parques tecnológicos permitem a 

minimização dos custos de informação e de procura de tecnologias desenvolvidas a 

serem aplicadas no processo produtivo das firmas pertencentes ao parque. Sob o 

ponto de vista da oferta, os parques possibilitam às universidades a existência de 

um canal de distribuição das tecnologias por elas desenvolvidas. Assim como a 

proximidade com a indústria reduz os riscos de desenvolvimento e propicia um 

interessante canal de informações, no qual, problemas enfrentados pela indústria 

podem se tornar linhas de pesquisa para a academia. Além disso, os parques geram 

maiores possibilidades de alocação do capital humano, representado pelos alunos 

graduados, pesquisadores e professores em tempo parcial vinculados à 

universidade.  

Segundo Layson, Leyden e Neufeld (2008, p.689), os parques tecnológicos 

permitem que as comunidades alavanquem o crescimento econômico de base 

tecnológica, por meio da redução de custos de transação para as empresas de alta 

tecnologia, especialmente custos associados ao acesso de trabalho altamente 

qualificado. Complementarmente, Siegel, Westhead e Wright (2003a, p.179) 

argumentam que, ao reduzir a incerteza e os custos de transação e ao propiciar um 
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contexto favorável para a aquisição e transferência de informações e 

conhecimentos, os parques tecnológicos fornecem os recursos essenciais ao 

surgimento e desenvolvimento de empresas de alta tecnologia. 

No contexto da globalização econômica e, consequentemente, na competição 

internacional baseada na constante busca de vantagens competitivas pelos agentes, 

o conhecimento tácito, caracterizado pela dificuldade de codificação, se torna um 

precioso diferencial. Como exposto no capítulo anterior, percebe-se que tais 

conhecimentos somente podem ser transmitidos por meio de contatos face a face, 

que pressupõe a proximidade física (VARGAS, 2002, p.127-128). Os parques 

tecnológicos ao representarem um conjunto específico de configurações 

institucionais e organizacionais territorialmente definidos, propiciam as condições 

para que a transmissão de conhecimentos tácitos se desenvolva entre os seus 

participantes.    

Greenhuizen e Soetanto (2008, p.92) argumentam que os parques 

tecnológicos fazem parte de um conjunto de mecanismos que servem para ampliar o 

desenvolvimento territorial de atividades econômicas baseadas no conhecimento, 

constituindo-se um instrumento do sistema local de inovação (FUKUGAWA, 2006, 

p.382). Para Lindelöf e Löfsten (2003, p.245) os parques tecnológicos são mais do 

que instrumentos de promoção da inovação e do empreendedorismo. Estes se 

configuram como ambientes de vivência que orientam e estimulam comportamentos 

específicos em seus participantes, propiciando a formação de processos sociais e 

institucionais integrados (por exemplo, redes de cooperação) de estímulo à 

criatividade e inovação (LINDELÖF; LÖFSTEN, 2004, p.314). 
Complementarmente, os parques podem se caracterizar como elos (hubs) 

para a inserção das empresas apoiadas em redes de inovação supra-territoriais. Tal 

fato possibilita as empresas desenvolverem competências e tecnologias que não 

estão facilmente disponíveis fora do parque, além de permitir a identificação de 

oportunidades e mudanças estruturais externas. Em consequência, evitam-se os 

riscos relativos ao ‘enclausuramento’ do conhecimento e da inovação. Possibilita-se 

a mudança de trajetória tecnológica, potencializando os processos de aprendizagem 

cooperativos visando inovações necessárias para a competitividade e 

desenvolvimento das firmas, para as quais as fontes externas assumem importância 

primordial na dinâmica da mudança tecnológica dos atores locais (VARGAS, 2002, 

p.169). 
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O papel dos parques varia de acordo com os atores envolvidos. As 

universidades e institutos de pesquisa participam de parques tecnológicos como 

forma de solucionar problemas relacionados à insuficiência de recursos financeiros 

para atividade de pesquisa (VEDOVELLO, 2000, p.284). Dentre seus focos de 

interesse no empreendimento encontra-se: a comercialização de resultados de 

pesquisas anteriores; o retorno financeiro proveniente da transferência de tecnologia 

para as empresas; a ampliação do mercado de trabalho e da oportunidade de 

vincular professores e estudantes em atividades de P&D em conjunto com o setor 

produtivo (VEDOVELLO; JUDICE; MACULAN, 2006, p.109; LINDELÖF; LÖFSTEN, 

2002, p.863; LINK; SCOTT, 2006, p.44). Além disso, os parques têm se mostrado 

como uma forma de utilização de terras subtilizadas pelas universidades e como 

ação entre esta e a comunidade, para a promoção do desenvolvimento econômico 

regional (GREENHUIZEN; SOETANTO, 2008, p.94). 

O grupo formado por empresários e os chamados ‘acadêmico-empresários’ 25

Já governos, entidades públicas e agências de desenvolvimento 

compartilham da percepção da existência de oportunidades: na comercialização de 

 

são estimulados a participar dos parques tecnológicos em virtude: das vantagens de 

proximidade e interação com instituições de ensino e pesquisa e com as demais 

empresas instaladas; da possibilidade de utilização compartilhada de equipamentos 

das universidades e dos demais parceiros; da utilização de recursos humanos 

altamente qualificados disponíveis e do acesso a conhecimentos e informações de 

negócios (VEDOVELLO, 2000, p.285; GREENHUIZEN; SOETANTO, 2008, p.94; 

LINK; SCOTT, 2006, p.44). Além disso, pesquisas empíricas sugerem que empresas 

participantes em parques tecnológicos apresentam maior produtividade em projetos 

de desenvolvimento tecnológico (SIEGEL; WESTHEAD; WRIGHT, 2003b, p.1364-

1365). As empresas instaladas em parques tecnológicos, também usufruem 

vantagens referentes à percepção do mercado. Estas são consideradas de maior 

prestígio, uma vez que estão instaladas em parques, além disso, há efeitos de 

imagem, associados ao fato de o mercado considerar que as empresas apoiadas se 

encontram em uma posição de vantagem em relação aos concorrentes. Os próprios 

parceiros e funcionários destas empresas são mais motivados por estarem 

participando de uma empresa de ‘prestígio’ (FERGUSSON; OLOFSSON, 2004, p.7).  

                                                 
25 Acadêmico-empresário refere-se ao proprietário ou sócio de uma empresa originária da atividade 
de pesquisa de uma universidade ou instituto de pesquisa. 



45 
 

produtos baseados no conhecimento local; na constituição de uma imagem positiva 

para a região (GREENHUIZEN; SOETANTO, 2008, p.94); na geração de emprego 

de alta qualificação e renda; no estímulo à constituição e desenvolvimento de 

empresas de base tecnológica; e na convicção de que tais empreendimentos podem 

ser utilizados para a revitalização de territórios economicamente deprimidos 

(VEDOVELLO, 2000, p.285). 

Entretanto, no caso de países em desenvolvimento, como o Brasil, a 

implantação de experiências desse tipo em regiões atrasadas ou estagnadas, com o 

objetivo de reconversão das localidades, encontra barreiras para se tornar efetiva. 

Tais regiões são precárias em termos de infra-estruturas físicas e sociais que 

proveriam as condições necessárias, como se verificará na próxima seção. Desta 

forma, a implantação de alguns desses empreendimentos no Brasil tem se 

caracterizado pela geração de desenvolvimento tecnológico excessivamente ilhado, 

com poucos efeitos no tecido econômico e urbano, sem efeitos multiplicadores 

regionais (MEDEIROS, 1995, p.81 e 85). 

Outros atores importantes na formação e consolidação dos parques 

tecnológicos são os agentes financeiros e venture capitalists, os quais possuem o 

interesse em investir em empresas de alta tecnologia que apresentem retornos 

financeiros potenciais elevados e crescimento acelerado (VEDOVELLO, 2000, 

p.285). Para esse grupo, o parque funcionaria como um instrumento de mitigação 

dos riscos envolvidos nas operações financeiras. 

Por fim, existe o grupo formado pelos incorporadores imobiliários que 

vislumbra o parque tecnológico como oportunidade de investimento imobiliário, por 

meio do arrendamento ou venda de terrenos e instalações para as empresas que 

pretendem nele se instalar (GREENHUIZEN; SOETANTO, 2008, p.94). Para esse 

grupo, a formação de redes de cooperação entre empresas e/ou com os institutos de 

ciência e tecnologia não é uma condição sine qua non para a formação do 

empreendimento, sendo que o essencial é a infra-estrutura e a localização do 

parque tecnológico. 

 

 
2.3 Condicionantes da formação e consolidação dos parques tecnológicos 
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Embora haja diferenças operacionais entre as diversas experiências 

internacionais de parques tecnológicos, decorrentes das particularidades de cada 

caso, em especial em relação aos diferentes atores sociais envolvidos e seus 

múltiplos interesses, a literatura especializada procura identificar, uma combinação 

de fatores-chave que podem ser determinantes para a instalação e desenvolvimento 

de um parque em uma determinada localidade. “Alguns autores sugerem que não 

serão mais os locais dotados de recursos que irão atrair as empresas e gerar o 

crescimento correspondente do emprego, mas os locais capazes de mobilizar os 

recursos que as empresas necessitam26

 

”. (LOGAN; MOLOTCH, 1987 apud 

APPOLD, 2004, p.226, tradução nossa). Como argumenta Barquette (2002, p.102): 

 
Os atuais sítios de implantação dos centros de alta tecnologia 
formaram-se sob condições históricas e circunstâncias específicas e 
sua reprodução em outros locais depende da confluência favorável 
de uma gama de fatores – instituições, recursos, formas de interação 
social, cultura etc. –, que conferem grande complexidade ao 
processo. (BARQUETTE, 2002, p.102).  
 
 

Neste sentido, as regiões de instalação dos parques tecnológicos apresentam 

economias externas que afetariam as decisões locacionais por parte das empresas, 

assim, “os parques tecnológicos institucionalizam, ou ao menos representam, as 

economias externas de localização, decorrentes da aliança, indústria-universidade-

governo27 [presentes no território]”. (MASSEY; QUINTAS; WIELD, 1992, apud 

APPOLD, 2004, p.226, tradução nossa). Porém, como Appold (2004, p.233-234) 

alerta, a criação de parques tecnológicos não seria resultado exclusivamente de 

coalizões de elites, com capacidade de mobilizar recursos locais e não locais difusos 

com este objetivo, mas sim, como consequencia das características da região de 

instalação, dentre as quais as interações entre diferentes agentes locais seriam 

apenas uma das condições necessárias que tornariam o crescimento baseado em 

conhecimento mais provável28

                                                 
26 Some urban theorists have suggested that it is no longer the locations which are well-endowed with 
resources that will attract firms and the ensuing employment growth, but the locations that are able to 
mobilize the resources firms need. (LOGAN; MOLOTCH, 1987 apud APPOLD, 2004, p.226). 

. 

27 Research parks institutionalize, or at least symbolize, the external economies of localization 
afforded by an industry–university–government alliance. (MASSEY; QUINTAS; WIELD, 1992, apud 
APPOLD, 2004, p.226). 
28 Como argumenta o autor: The founding of research parks does not appear to be independent of the 
characteristics of the location in which it was located, raising the possibility of selection effects. Rather 
than mobilizing diffuse local and non-local resources, the research parks may arise, not where elite 
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Dierdonck, Debackere e Rappa (1990, p.26) concluem que os parques 

tecnológicos são consequencia de um desenvolvimento tecnológico regional 

anterior, em outras palavras, existem pré-condições importantes para o sucesso de 

empreendimentos desse tipo. Por exemplo, Dorfman (1983) citado por Dierdonck, 

Debackere e Rappa (1990, p.7-10) fornece três grupos de fatores que estimularam o 

desenvolvimento de um cluster de alta tecnologia em Massachusetts: presença de 

recursos ‘físicos’ locais (mão-de-obra, infra-estrutura tecnológica, capital de risco, 

custos relativamente baixos, transporte aéreo, atraentes bairros residenciais com 

fácil acesso ao local de trabalho); as economias externas de escala e o 

empreendedorismo das novas empresas. 

A seguir, apresenta-se uma discussão sobre os condicionantes da formação e 

desenvolvimento dos parques tecnológicos, que são levantados pela literatura 

especializada por meio da análise de casos. Salienta-se, entretanto, que tais 

condicionantes apesar de importantes não são definitivos, ou seja, muitas 

experiências bem sucedidas não apresentam um ou mais destes fatores. O objetivo, 

assim, é o de expor o ‘estado da arte’ em relação ao conhecimento acumulado pela 

análise das iniciativas em curso. Desta forma, os itens abordados retratam mais um 

conjunto de boas práticas para a execução dos parques, do que a confluência de 

análises e seus desdobramentos normativos. 

Uma primeira condição citada pela literatura para a instalação e 

desenvolvimento de um parque tecnológico é a existência de uma infra-estrutura 

mínima, composta de áreas residenciais e empresariais disponíveis para a 

instalação do parque e recepção dos empresários e funcionários das empresas que 

irão se instalar. Tais áreas devem ser providas de saneamento básico e urbanismo, 

elevada qualidade ambiental, facilidades de transportes, em especial proximidade de 

aeroportos e sistema de telecomunicações de voz e dados de alta velocidade. 

Outro fator de relevância para a implantação de um empreendimento dessa 

natureza é a construção de amenidades e sustentabilidade ambiental, englobando 

abundantes serviços de recreação e cultura, que, segundo Castells e Hall (1994, 

p.110), são essenciais para atrair e fixar a mão-de-obra de elevada qualificação. Por 

outro lado, como argumentam Scott e Storper (1988, p.41), às regiões receptadoras 

                                                                                                                                                         
coalitions have particularly acute foresight or are especially efficacious, but where the measured and 
unmeasured characteristics of the locality make growth in innovative activities more likely than in other 
places. (APPOLD, 2004, p.233-234). 
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das novas indústrias de alta tecnologia, para o caso norte-americano, não são 

definidas por atributos sócio-espaciais do tipo ‘qualidade de vida’, uma vez que, 

como os autores explicam essa condição não é “uma categoria universal, mas sim 

uma categoria construída politicamente” (SCOTT; STORPER, 1988, p.41). Assim, 

segundo a primeira versão da teoria dos ‘Novos Espaços Industriais’, tal decisão 

locacional é prerrogativa da empresa, que busca, entre outras coisas, incentivo fiscal 

e tributário, além de uma atividade sindical insipiente. 

Observa-se, ainda, a necessidade do território apresentar uma escala mínima 

de aglomeração empresarial e densidade urbana (infra-estrutura regional), que 

possibilita a geração de retornos externos crescentes de escala, por meio da infra-

estrutura física e de aprendizagem instalada, assim como, da presença de 

instrumentos de incentivo à sinergia e cooperação dos agentes (DINIZ; SANTOS; 

CROCCO, 2006, p.99-100). Neste sentido, a relevância do parque para a indução 

aos encadeamentos produtivos vai depender da estrutura industrial e do mercado de 

trabalho da região. Como argumentam os autores: 
 
 
Os impactos potenciais [do parque para a região] seriam a 
localização de atividades industriais no entorno que poderiam se 
beneficiar de encadeamentos para trás com as empresas P&D do 
parque, com efeito, posterior de indução à localização de serviços 
modernos ligados à produção. (DINIZ; SANTOS; CROCCO, 2006, p. 
99). 
 
 

A escala mínima de aglomeração para instalação de um parque tecnológico 

corresponde à existência de um tecido produtivo de certo tamanho, assim como um 

mercado de trabalho, já instalado no território, incluindo a oferta de serviços 

empresariais avançados, tais como, consultorias, assessorias técnicas e de 

manutenção, mas que, porém, vá além destas empresas do terciário avançado. 

Preferencialmente, essas empresas devem possuir algumas características de 

cooperação a fim de possibilitar a interação com as ingressantes do parque ou 

mesmo com a infra-estrutura de conhecimento fomentada pelo empreendimento.  

Outra condição citada pela literatura trata da existência de universidades e 

centros/institutos de pesquisa, com elevado grau de excelência, focadas na área de 

pesquisa (research university) já localizados na região e que serão responsáveis 

pela formação e pelo treinamento de recursos humanos altamente qualificados 

(cientistas, engenheiros e técnicos), assim como, por atividades de transferência de 
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tecnologia e pesquisas compartilhadas com as empresas, e ainda, pelo 

desenvolvimento de um espírito empreendedor entre seus pares e estudantes, para 

a formação de novas spin-offs (LINK; SCOTT, 2005, p.1108).  

Para Lindelöf e Löfsten (2003, p.245-247), a localização próxima a 

universidades e institutos de pesquisa permite as empresas estabelecerem links 

formais e informais, os quais encorajam a transferência de tecnologia, o 

desenvolvimento de inovações e ampliam a possibilidade de geração de empregos e 

bem-estar para a localidade. Em sua pesquisa, os autores identificaram que as 

empresas escolhem se instalar em parques devido à proximidade com as 

universidades, proximidade com os mercados consumidores e a possibilidade de 

desenvolvimento de novos mercados de clientes. 

Entretanto, para Link e Scott (2007, p.663), a simples proximidade física entre 

empresas e instituições de desenvolvimento e pesquisa não garante a atuação 

estratégica conjunta dos participantes do parque. Esta depende de dimensões 

sociais, culturais e organizacionais. Para os autores, o principal motivo que afeta a 

decisão de uma firma em instalar-se em um parque tecnológico é o acesso às 

facilidades de pesquisa e cientistas das universidades. A chave para o sucesso do 

parque estaria em sua capacidade de desenvolver relações entre as firmas e as 

estruturas de desenvolvimento técnico-científico. 

Em certo sentido, emerge como condição necessária à presença de 

comportamento empreendedor no território, que aparece como uma combinação e 

consequencia da qualidade e quantidade de recursos humanos locais, e que 

incorpora dinamismo especial, focado em mudanças de cunho tecnológico e 

comportamental. Como citado por Lindelöf e Löfsten (2004, p.315), firmas 

localizadas em ambientes dinâmicos com elevado grau de processamento de 

informações, comunicação e transferência de conhecimento são mais propensas a 

desenvolver competências que resultem em inovações tecnológicas bem sucedidas. 

Por outro lado, a disponibilidade de recursos financeiros tem se apresentado 

como importante condição para o sucesso dos parques tecnológicos. Tal 

financiamento pode ser público e realizado por meio de bancos de desenvolvimento, 

de recursos não reembolsáveis ou até da utilização do seu poder de compra.  Por 

outro lado, o setor privado desempenha papel essencial nesse tópico, seja 

disponibilizando recursos próprios para o empreendimento ou pela aquisição de 

empréstimos e outras formas de financiamento bancário ou de capital de risco.  
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A literatura ainda ressalta a importância de que o empreendimento se realize 

em um ambiente macroeconômico e político estável e com uma estrutura regulatória 

favorável à atividade empresarial. 

Permeando esses fatores-chave, há a questão da disponibilidade e interesse 

dos diversos agentes envolvidos a atuarem conjuntamente. A pré-disposição de 

cooperação e interação entre universidades, centros/institutos de pesquisas, órgãos 

do governo federal, estadual e municipal, empresas e agentes financeiros é 

condição necessária para a implantação de um parque tecnológico, por meio da 

formação de um sistema local/regional de inovação, ou nos termos de Florida (1995, 

p.528), a conformação de regiões de aprendizagem. Como argumentam Diniz, 

Santos e Crocco (2006, p.98): 
 
 
[...] os parques tecnológicos são ambientes capazes de estimular a 
criação tecnológica pela minimização dos custos de transação, 
associados a constrangimentos institucionais que dificultam, se é que 
não impedem, o desenvolvimento da colaboração e cooperação 
necessária à troca de conhecimento tácito e codificado entre as 
organizações econômicas. (DINIZ; SANTOS; CROCCO, 2006, p. 98). 
 
 

Os participantes envolvidos no estabelecimento e operação dos parques 

tecnológicos possuem, pela sua natureza, diferentes perspectivas, percepções, 

interesses e necessidades que esperam atender por meio do empreendimento. 

Cada um possui sua própria agenda, a qual é, em alguns casos, repassada para os 
parques, quando um stakeholder possui força política e recursos para se impor aos 

demais participantes, neste caso, o principal participante do empreendimento 

determina as metas e objetivos do parque tecnológico (GREENHUIZEN; 

SOETANTO, 2008, p.93). 

Entretanto, ressalta-se que, pela complexidade deste tipo de 

empreendimento, os parques tecnológicos, como já tratado, pressupõem 

competências e recursos, que dificilmente poderiam ser providos por um único 

agente local. Nesse caso, a imposição de uma agenda específica, poderia levar ao 

fracasso da iniciativa, pela ausência de condições necessárias. Assim, o mais 

provável, conforme a literatura, é de que a missão, as metas e os objetivos do 

parque sejam formados pela aglutinação das diferentes agendas dos envolvidos, 

gerando um conjunto multidimensional complexo (GREENHUIZEN; SOETANTO, 

2008, p.94). Nesse sentido, não se trata de impor a vontade de um agente, mas da 
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existência de um ou mais agentes que tenham legitimidade e, principalmente, 

recursos que possam acomodar os diferentes interesses dos envolvidos.  

No entanto, apesar da participação de diferentes agentes ser uma condição 

necessária ao sucesso na formação e consolidação dos parques tecnológicos, esta 

não é suficiente. Não há garantias de êxito no empreendimento, uma vez que a 

colaboração entre distintas organizações deve significar a agregação de diferentes 

ativos tangíveis e intangíveis. Em outros termos, a participação, por exemplo, de 

uma universidade que não possua atributos suficientes de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, assim como canais institucionalizados para o desenvolvimento de 

projetos cooperativos com o setor produtivo, pouco agregará para o sucesso do 

empreendimento (LINK; SCOTT, 2005, p.1108). Sendo assim, não só é necessária a 

participação de diferentes atores locais na iniciativa, como é essencial a presença de 

atributos específicos destes atores. 

Link e Scott (2007, p.662) especulam que as lacunas no entendimento da real 

natureza dos parques tecnológicos e seus condicionantes podem ser decorrentes da 

multiplicidade de procedimentos operacionais, objetivos e missões, decorrentes da 

diversidade dos stakeholders. O que gera uma complexidade para o 

desenvolvimento de pesquisas focadas, a falta generalizada de métricas claras para 

medir os impactos e os desempenhos destas iniciativas e uma dificuldade de 

gerenciar os diferentes interesses e agendas de seus participantes. (LINK; SCOTT, 

2007, p.662; LINDELÖF; LÖFSTEN, 2003, p.245-246). 

Em resumo, a literatura especializada apresenta um conjunto amplo e 

complexo de pré-condições para a formação e consolidação dos parques 

tecnológicos, dentre as quais: infra-estrutura urbana e tecnológica, adensamento 

empresarial, disponibilidade de mão de obra com diferentes níveis de qualificação, 

existências de universidades e centros de pesquisa de excelência, comportamento 

colaborativo dos agentes locais, disponibilidade de recursos financeiros e do ponto 

de vista supraterritorial, o ambiente de negócios e macroeconômico deve apresentar 

regras e instituições estáveis. 

Como já alertado anteriormente, estes fatores são boas práticas, as quais, em 

sua maioria, poderiam ser apresentadas como relevantes para a formação de 

qualquer tipo de empreendimento. Entretanto, duas dimensões mostram-se 

essenciais, para a formação e consolidação dos parques tecnológicos e possuem 

rebatimentos importantes para o tema desta dissertação. Em primeiro lugar, a 
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necessidade de se observar a dinâmica econômica local, verificando-se se o 

território apresenta uma escala mínima de aglomeração e densidade econômica, 

que possibilite elevado grau de relacionamento e cooperação entre os agentes. Um 

segundo ponto importante é a presença de uma infra-estrutura educacional e 

tecnológica que permita transbordamentos, interação e transferência de 

conhecimento com o setor produtivo. Além disso, salienta-se que a implantação e 

desenvolvimento de parques tecnológicos dependem de condições históricas, 

sociais, culturais e da presença de infra-estrutura de pesquisa previamente 

instalada, isso pode ser verificado pela heterogeneidade das diversas experiências, 

inclusive em termos de seus resultados e entidades participantes (LINK; LINK, 2003, 

p.81).     

Assim, a formação de parques tecnológicos é um processo de dependência 

da trajetória (path dependence29

Muitos autores argumentam que as regiões e seus atores locais podem 

propositalmente desenvolver as pré-condições citadas, uma vez que muitos dos 

recursos necessários para um ambiente inovador são dinâmicos, ou seja, trabalho 

qualificado, infra-estrutura tecnológica, serviços ligados ao terciário avançado e a 

capacidade de interação e comportamento cooperativo entre os agentes são 

elementos determinados socialmente. No entanto, tais ações estão ainda 

condicionadas à dependência história de trajetórias sócio-culturais, econômicas e 

tecnológicas, a qual direcionará as respostas mais ou menos eficazes às mudanças 

do macro-ambiente, de forma que não haverá garantia do sucesso da implantação 

futura de um parque tecnológico. Como argumenta Barquette (2002, p.102), “não se 

) e, portanto, idiossincrático, dificilmente passível de 

imitação, caracterizado pela especificidade de recursos e sujeito a fatores 

institucionais, limitando as iniciativas imitativas baseadas nas experiências pioneiras 

dos parques norte-americanos, os quais, como tratado, surgiram espontaneamente 

das pré-condições presentes anteriormente no território. Portanto, a coalizão de 

agentes em torno da proposta de instalação de um parque tecnológico, apesar de 

condição necessária, dificilmente será suficiente para garantir o desenvolvimento e o 

sucesso deste tipo de empreendimento. 

                                                 
29 Para Hodgson (1994) as instituições possuem certa estabilidade decorrente das interações 
cumulativas e da herança histórica, as quais estabelecem certos padrões de dependência (path 
dependence). Segundo Nelson e Winter (2005) as mudanças nos padrões de desenvolvimento se 
dão por meio de um processo contínuo de inovações, subordinadas ao ambiente de seleção e 
rotinas, resultantes dos condicionantes históricos e sociais. 
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constrói, em um local destituído de certos elementos locacionais, uma sociedade 

verdadeiramente inovadora, capaz de reproduzir e sustentar autonomamente a nova 

dinâmica do espaço”.  

 

 
2.4 Análises empíricas e indicadores de desempenho dos parques 

tecnológicos 

 

 

Assim como no caso das definições de parques tecnológicos, uma das 

grandes dificuldades no desenvolvimento dos estudos e análises de medidas de 

desempenho dessas iniciativas refere-se à multiplicidade de objetivos e missões 

presentes nas diferentes experiências empreendidas. Apesar das dificuldades de 

definir um objetivo claro e, consequentemente, uma medida correspondente de 

sucesso, diversos autores têm desenvolvido trabalhos relevantes para a 

especificação dos fatores que desempenhariam papel determinante no êxito das 

experiências de parques em andamento. Muitas dessas pesquisas utilizam métodos 

econométricos e estatísticos para a verificação das variáveis relevantes, e partem de 

bases de dados disponíveis para Europa, Ásia e Estados Unidos. Em outros casos, 

tais avaliações são feitas por meio de estudos de casos e utilizam uma abordagem 

mais holística para a identificação do sucesso destas iniciativas (LINK; SCOTT, 

2007, p.665). 

De maneira geral, esses trabalhos se dividem em três grandes grupos: (i) 

pesquisas que analisam o sucesso dos parques em termos, exclusivamente, das 

conquistas das empresas apoiadas, medidas em postos de trabalho, faturamento, 

lucratividade, entre outros; (ii) trabalhos que avaliam o êxito dos parques incluindo 

variáveis significativas para o próprio empreendimento, como, por exemplo, taxa de 

ocupação e número de contratos de transferência de tecnologia entre a universidade 

e empresa, entre outras; (iii) alguns outros estudos se propõem a medir os efeitos 

dos parques tecnológicos sobre as regiões, buscando identificar efeitos de 

transbordamento e potencial multiplicador das ações dos parques em toda a 

economia regional. 
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Tabela 01 Estudos empíricos sobre desempenho dos parques tecnológicos (continua) 

Autores Período Região 
Unidade de 

análise Foco e método Indicadores Resultados 

Appold, 2004 1960 - 1985 EUA Local 

Comparação entre a atração de 
laboratórios tecnológicos em 
localidades com e sem parques 
instalados.  

Número de laboratórios de pesquisa 
instalados na localidade.  

Correlação positiva, porém com causalidade 
inversa. A presença de laboratórios é que estimula a 
instalação de parques tecnológicos. 

Colombo; 
Delmastro, 
2002 

2000 Itália Firma 
Comparação do desempenho 
de firmas dentro e fora do 
parque. 

Qualidade dos empreendedores; 
crescimento dos postos de trabalho; 
indicadores de pesquisa e 
desenvolvimento; acesso a fundos 
públicos de financiamento.  

Resultados positivos, com exceção para os 
indicadores de pesquisa e desenvolvimento, porém 
com ressalvas sobre a direção da causalidade.  

Fergusson; 
Olofsson, 
2004 

1995 e 
2002 Suécia Firma Comparação da performance de 

firmas dentro e fora do parque.  

 
Comparam a taxa de sobrevivência e 
crescimento do emprego e das vendas 
nas firmas, em relação à idade das 
empresas, benefícios de imagem, 
recrutamento de mão de obra, 
cooperação com a universidade e acesso 
a equipamentos e novos mercados. 

Resultado positivo para a taxa de sobrevivência, 
porém não significativo para crescimento das 
vendas ou emprego.  

Fukugawa, 
2006 

1998, 2001 
e 2003 Japão Firma 

Comparação do desempenho 
de firmas dentro e fora do 
parque. 

 
Grau de transferência de tecnologia e 
interação entre firmas e institutos de 
pesquisa.  

Resultados positivos para a propensão de maior 
interação com institutos de pesquisa, porém sem 
relação com a localização dos institutos. 

Lindelöf; 
Löfsten, 2002 1999 Suécia Firma Comparação da performance de 

firmas dentro e fora do parque.  

Crescimento nas vendas, emprego e 
lucratividade em relação a tempo (idade) 
de operação da empresa, região, 
características do empresário e grau de 
cooperação com a universidade.  

Empresas instaladas em parques apresentam 
maiores relações com universidades, são mais 
motivadas para a realização de inovações e 
exploração de novos mercados. Em relação às 
variáveis de desempenho, as firmas em parques 
apresentam maior crescimento em termos de 
vendas e emprego, porém não em relação à 
lucratividade.  
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Tabela 01 Estudos empíricos sobre desempenho dos parques tecnológicos (continuação) 

Autores Período Região 
Unidade de 

análise Foco e método Indicadores Resultados 

Lindelöf; 
Löfsten, 2003 1999 Suécia Firma Comparação da performance de 

firmas dentro e fora do parque.  

Crescimento em vendas e postos de 
trabalho; formação e participação em 
redes; indicadores de pesquisa e 
desenvolvimento.  

 
Resultados positivos para habilidade inovativa, 
estímulo à criação de novos produtos e serviços e 
crescimento. Resultados negativos para interação 
entre empresas e sem diferença significativa em 
relação à performance tecnológica.  

Lindelöf; 
Löfsten, 2004 1999 Suécia Firma 

Comparação do desempenho 
de firmas dentro e fora do 
parque. 

Número de novos produtos desenvolvidos 
(patentes) e grau de interação com redes 
de inovação e com a universidade.  

 
Resultados positivos para interação com 
universidade, porém de baixa qualidade 
(recrutamento e relações informais). Resultados 
negativos em relação ao desenvolvimento de novos 
produtos, ponderados pelo investimento realizado.  

Link; Scott, 
2005 2002 EUA Universidade 

Análise da formação de spin-
offs a partir das universidades, 
nas quais existam parques 
tecnológicos.  

Número de spin-offs em relação à 
qualidade de pesquisa da universidade, 
gestão da universidade, gestão do 
parque, idade do parque, distância entre o 
parque e a universidade, segmento 
tecnológico e região de instalação.   

Resultados positivos em termos das variáveis: 
qualidade de pesquisa, idade do parque, distância 
entre o parque e a universidade e segmento 
tecnológico. A variável região de instalação não foi 
estatisticamente significativa.  

Link; Link, 
2003; Link; 
Scott, 2006 

1997 e 
2002 EUA Parque 

Comparação entre parques 
para análise de condições de 
eficiência e performance destes. 

 
Taxa de crescimento do emprego e do 
número de empresas em relação à 
distância do parque da universidade, 
presença de incubadora de empresas, 
gestão do parque, tipo e quantidade de 
universidades parceiras, foco setorial 
tecnológico e idade do parque 
tecnológico.  

Parques tecnológicos com foco setorial, que estejam 
mais próximos das universidades e que são 
gerenciados por instituições privadas, apresentam 
maior crescimento em termos de postos de trabalho.  

Siegel; 
Weasthead; 
Wright, 2003a 

1992 Reino 
Unido Firma 

Comparação do desempenho 
de firmas dentro e fora do 
parque. 

Produtividade em P&D (novos produtos, 
patentes e direitos autorais).  

 
As empresas localizadas em parques tecnológicos 
são pouco mais produtivas em termos de P&D, uma 
vez que os coeficientes são baixos.  

Siegel; 
Weasthead; 
Wright, 2003b 

1986 e 
1992 

Reino 
Unido Firma 

Revisão da literatura sobre 
comparação da performance de 
firmas dentro e fora do parque.  

Taxa de falência e sobrevivência das 
empresas; crescimento dos postos de 
trabalho; indicadores de pesquisa e 
desenvolvimento.  

 
Sem diferença significativa entre as amostras, com 
exceção para o fato de que empresas em parques 
são mais intensivas em pesquisa e desenvolvimento 
e forte correlação entre interação com a 
universidade e a taxa de sobrevivência das firmas. 

Elaboração própria. 
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Ressalta-se o fato de que poucos estudos empíricos buscam abordar os 

efeitos das características do território sobre a formação e consolidação dos parques 

tecnológicos. Entretanto, deve-se levar em consideração que a maioria dos estudos 

econométricos ou descritivos analisados nesta dissertação observam de alguma 

forma a dimensão espacial, de maneira geral, os estudos são realizados mantendo-

se constante a localização. 

Como se verifica na Tabela 01, a maior parte dos estudos empíricos sobre 

parques tecnológicos utilizam dados e informações catalogadas de forma mais 

sistemática a partir dos anos 1990, em especial, para os Estados Unidos e alguns 

países da Europa, uma vez que tais dados não estão disponíveis, nem são 

levantados em todos os países, mesmo que estes possuam tais iniciativas30

Ressalta-se o fato de que, a maioria destas pesquisas foca sua análise nas 

empresas apoiadas, pressupondo que o sucesso do parque é resultante do 

desempenho das firmas. Neste sentido, eles comparam a performance das 

empresas localizadas dentro dos parques, com os resultados obtidos por empresas 

compatíveis e similares

. 

31

Com base em um conjunto de indicadores de desempenho, em sua maioria, 

formado por taxas de crescimento (de vendas, de emprego, de lucratividade), taxas 

de sobrevivência e performance tecnológica, a literatura aponta para resultados 

contraditórios e pouco significativos para o efeito da localização das empresas em 

parques tecnológicos (FUKUGAWA, 2006, p.387 e 388). Como argumenta 

Geenhuizen e Soetanto (2008, p.99), os estudos empíricos sobre avaliação dos 

parques tecnológicos diferem em relação ao nível de análise e no tocante as 

dimensões de análise. Além disso, seus resultados são ambíguos sobre os impactos 

positivos e sobre a direção de causalidade entre as variáveis. 

, mas instaladas fora do parque tecnológico. 

Para o objetivo deste trabalho em particular, os estudos desenvolvidos por 

Link e Link (2003) e por Link e Scott (2006) mostram-se particularmente relevantes, 

uma vez que se propõem comparar os desempenhos de diversos parques 

tecnológicos norte-americanos entre si. Link e Link (2003, p.83) propõem que o 

sucesso dos parques tecnológicos deva ser medido em termos da taxa de 

                                                 
30 Ressalta-se ainda que mesmo nos países nos quais tais informações são coletadas, as amostras 
são pequenas, o que interfere sensivelmente nas análises estatísticas executadas. 
31 A maior parte dos estudos controla e mantêm constantes certas características das firmas, tais 
como, tempo de operação, localização geográfica, segmento empresarial, entre outras, a fim de 
possibilitar a análise exclusiva do efeito de localização da empresa dentro do parque. 
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crescimento do número de empresas apoiadas e dos empregos gerados. Para os 

autores, tal medida sintetizaria os objetivos de todos os atores envolvidos sejam as 

universidades, governos, investidores ou empresários. 

Segundo os autores, vários fatores parecem suscetíveis de induzir a variação 

no crescimento do emprego e do número de empresas, tais como a distância entre o 

parque e a universidade, tempo em operação do parque, presença de incubadora e 

fatores organizacionais que podem ser relacionados a uma taxonomia dos parques 

tecnológicos32

Com base na pesquisa realizada, os autores concluem que os parques 

imobiliários

. Por exemplo, alguns parques podem estar mais perto de 

universidades ou comunidades industriais dinâmicas do que outros. Além disso, 

alguns parques tecnológicos podem possuir vantagens em termos de organização e 

método de apoio às empresas participantes. Finalmente, é possível que diferenças 

no crescimento do parque possam simplesmente refletir a heterogeneidade dos 

parques tecnológicos (LINK; LINK, 2003, p.83 e 84). 

33

Em outro estudo mais recente, Link e Scott (2006, p.47-51) incorporam novas 

variáveis explicativas para o comportamento do crescimento heterogêneo dos 

parques tecnológicos norte-americanos, entre elas: o controle e gestão do parque se 

são públicos ou privados; o número de universidades associadas à iniciativa; o tipo 

de tecnologia apoiada ou o segmento tecnológico atendido; a localização do parque 

em termos macro-regionais (região norte, sul, etc); e a natureza da universidade, se 

pública ou privada. Além de corroborarem as conclusões acima, os autores apontam 

que o controle e gestão do parque, a natureza da universidade e o segmento 

tecnológico atendido são relevantes para a análise das taxas de crescimento. 

 tendem a ser maiores, tanto em termos de número de empresas, 

quanto em número de trabalhadores. Entretanto, apresentam taxas de crescimento 

similar aos parques tecnológicos stricto senso, que possuam critérios de seleção de 

empresas. Sendo que estes últimos tendem a se localizarem mais próximos das 

universidades. Com relação à presença de instrumentos de incubação de empresas, 

os autores sugerem que não é estatisticamente relevante para a determinação da 

taxa de crescimento dos parques (LINK; LINK, 2003, p.84). 

                                                 
32 A análise das propostas de taxonomia para os parques tecnológicos será abordada na próxima 
seção. 
33 Trata-se de um conceito de parque mais próximo aos distritos industriais, nos quais as variáveis 
tecnológicas e de desenvolvimento de inovação possuem menor relevância. Inclusive tais 
empreendimentos muitas vezes não possuem qualquer relação com universidades ou institutos de 
pesquisa. 
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Os autores ainda reforçam a conclusão de que a taxa anual de crescimento 

do emprego é maior quanto mais próximo, em quilômetros, o parque se encontra de 

uma universidade, ceteris paribus. As explicações expostas pelos autores  sugerem 

que, por um lado, os custos de comunicação relacionados às atividades de P&D 

aumentam conforme a distância entre as instituições de pesquisa e as empresas e, 

por outro lado, a proximidade geográfica de uma empresa de base tecnológica junto 

a outras empresas inovadoras bem sucedidas, aumenta a probabilidade de sucesso 

da primeira (LINK; SCOTT, 2006, p.51). 

Os estudos empíricos analisados revelam importantes dimensões de análise 

dos parques tecnológicos, que incluem, além das características do território 

discutidas nos condicionantes da formação e consolidação destes 

empreendimentos, outras específicas das firmas, das universidades e dos 

mecanismos de transbordamento e transferência de conhecimento. 

Do ponto de vista das variáveis de desempenho, sejam focadas nas 

empresas apoiadas ou, de forma mais ampla, direcionadas a análise dos parques 

em si, as mais utilizadas pela literatura são: a taxa de sobrevivência das empresas, 

o crescimento em termos de vendas, emprego, lucratividade, o número de empresas 

apoiadas e o desempenho tecnológico, traduzido em quantidade de novos produtos, 

patentes ou direitos autorais. Um primeiro aspecto a ser destacado é a hipótese dos 

modelos que medem o desempenho do parque como sendo o reflexo do 

desempenho (médio) das empresas apoiadas. Apesar dos objetivos mais amplos 

dos parques, é razoável supor que seu sucesso seja medido em termos da 

performance empresarial, pois quanto maior os resultados das empresas, maior será 

a contribuição do parque a economia regional e nacional. Outro aspecto importante 

diz respeito à dimensão de análise das variáveis consideradas, de maneira geral, as 

análises de desempenho podem ser divididas em dois grupos complementares: 

análises que abordam os aspectos do desempenho tecnológico; e análises que 

procuram medir o desempenho econômico dos empreendimentos. Para este último 

tipo o tamanho parece ser relevante, ou seja, quanto maior o parque em termos de 

número de empresas, número de trabalhadores e faturamento, maior será seu 

sucesso. Por fim, com exceção dos estudos desenvolvidos por Link e Link (2003) e 

Link e Scott (2006) se ressente a falta de discussões e propostas para a busca de 

medidas síntese que pudessem retratar o desempenho dos parques. Nesse tocante, 

o próximo capítulo sugere a possibilidade de se construir uma medida que sintetiza o 
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sucesso dos parques tecnológicos em operação no Brasil, sob o ponto de vista de 

seu desempenho econômico. 

Quanto às variáveis explicativas adotadas pelos estudos, de maneira geral, 

elas são representadas: pela localização do empreendimento; pela distância do 

parque em relação à universidade; pela quantidade e tipo de universidades 

parceiras; pela natureza do gestor do empreendimento; pelo segmento tecnológico 

apoiado; pelas medidas de cooperação e interação entre as empresas e entre estas 

e as universidades; ou pela presença de instrumentos de incubação e apoio 

gerencial. Dessas variáveis, a maioria busca retratar as condições de operação dos 
parques tecnológicos, como consequência das diferenças de objetivos e modus 

operandi dos diversos stakeholders envolvidos. Deve-se destacar que, em geral, os 

modelos adotam alguma medida sobre o efeito do território, ou, ao menos, procuram 

manter constantes os efeitos de localização em seus estudos. 

É interessante verificar, ainda, a preocupação dos estudos empíricos em 

buscar variáveis que representem os aspectos de interação, e sua proxy, 

proximidade ou acessibilidade. Entretanto, salienta-se que tais variáveis de 

acessibilidade, medidas pelas distâncias em quilômetros, são limitadas para análise. 

Conforme exposto na seção sobre condicionantes, apesar da possibilidade dos 

empreendimentos estarem próximos fisicamente de uma universidade ou centro de 

pesquisa, este fato não garante que haverá interação entre os agentes. Como 

tratado, a proximidade é uma condição necessária, porém não suficiente para 

retratar o comportamento e a magnitude dos relacionamentos universidade-

empresa.  Contudo, entende-se que a aferição das interações é quantitativamente 

difícil e na maioria dos casos não se encontra disponível, Sendo assim, é 

compreensível a utilização da proxy distância, apesar de suas limitações. 

 

 
2.5 Taxonomia dos parques tecnológicos 

 
 

A partir da análise dos condicionantes de formação e consolidação dos 

parques tecnológicos e das medidas de avaliação das experiências, pode-se traçar 

uma tentativa de categorizar os parques em grupos que compartilhem importantes 

dimensões de operação e características estruturais. O objetivo de estabelecer uma 
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taxonomia está associado à definição de padrões e parâmetros de avaliação e 

comparação que sejam metodologicamente consistentes com as diferentes 

iniciativas em execução. Como salienta a Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI, 2008, p.14) “qualquer sistemática de classificação a ser aplicada 

num campo tão recente e em permanente evolução exige uma proposta 

extremamente simples e flexível”. 

Ressalta-se, entretanto, que apesar da busca por padrões comuns entre as 

diferentes iniciativas de parques tecnológicos, esses assumem formas radicalmente 

diferentes em termos de relação com a economia local, com os diversos tipos de 
empresas participantes, e mesmo em relação aos diversos stakeholders. Como já 

salientado anteriormente, a grande diversidade de estratégias observadas no 

estabelecimento de parques reflete as diversidades e/ou peculiaridades nacionais e 

locais. 

Uma primeira dimensão de categorização dos parques tecnológicos leva em 

consideração suas características de formação, ou seja, se os empreendimentos 

são espontâneos ou planejados. Tal divisão deve considerar o histórico da 

implementação, do desenvolvimento e da operação e gestão, identificando o grau de 

formalização das relações estabelecidas pelos participantes envolvidos, assim como 

os objetivos e expectativa desses em relação ao empreendimento e, obviamente, 

esta classificação prioriza as condições previamente existentes no território 

(VEDOVELLO, 2000, p.284). 
Segundo Vedovello (2000, p.280 e 281), com base no relatório da European 

Innovation Monitoring System (1996), podem ser identificadas duas categorias 

básicas de parques tecnológicos: aqueles mais relacionados a uma estratégia de 

pesquisa e desenvolvimento, “cuja ênfase é no fortalecimento da interação 

universidade-indústria e onde se observa uma participação preponderante da 

universidade” e; aqueles mais relacionados a uma estratégia de desenvolvimento 

regional, nos quais a atuação é focada em resultados empresariais e na melhoria de 

condições locais de competitividade, nestes as autoridades públicas possuem uma 

atuação mais incisiva no processo.  

Para Steiner, Cassin e Robazzi (2008, p.10) a ênfase da classificação se dá 
por meio do papel dos stakeholders no empreendimento. Segundo os autores, na 

Europa e na Ásia os parques, em geral, são organizados pelo Estado, já nos 

Estados Unidos, o protagonismo é realizado pelas universidades, por vezes, em 
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articulação com o capital privado. É certo que, entre esses extremos, existem 

programas de parques em formatos mistos, nos quais há a presença de diferentes 

participantes, como já analisado nesta dissertação, que desempenham um papel 

mais igualitário entre si.  

Esta análise é corroborada pelos estudos internacionais. Segundo Carter 

(1989 apud SIEGEL; WESTHEAD; WRIGTH, 2003, P.178) os parques tecnológicos 

no Reino Unido são de três diferentes tipos: (i) empreendimentos formados e geridos 
por universidades ou institutos de pesquisa; (ii) parques originados de join ventures 

entre universidades ou institutos de pesquisa e investidores privados ou; (iii) 

iniciativas mistas com participação de diversos participantes. Na mesma direção, 

para Link e Link (2003, p.83) os parques nos EUA podem ser divididos em três 

categorias: parques imobiliários, sem participação da universidade; parques 

universitários com critérios de seleção de empresas participantes ou; parques 

universitários sem critérios de seleção. 

A questão levantada sobre os critérios de seleção evidencia a importância da 

dimensão organizacional para a identificação de padrões dos parques tecnológicos. 

Nesse sentido, outra tipologia citada pela literatura divide as iniciativas em 

administradas, que possuem uma pessoa ou equipe responsável pela gestão do 

parque e apoio às empresas atendidas e, não administradas (FERGUSSON; 

OLOFSSON, 2004, p.6 e 7). Pode-se argumentar que a administração de tais 

empreendimentos possa assumir diferentes formatos, como resposta às 

necessidades das empresas e do ambiente, assim como das possibilidades criadas 

pelos agentes envolvidos. Os parques poderiam ser administrados informalmente 
por um profissional ou equipe pertencente a algum dos stakeholders, ou poderia ser 

gerido por um gestor contratado especificamente para este fim, ou ainda, por uma 

equipe de gestão, formada por especialistas de diversas áreas. Claramente, este 

último formato possui vantagens sobre os demais, pela possibilidade de atendimento 

a demanda, de forma diferenciada e especializada, apesar de ser financeiramente 

mais custoso.  

A ABDI (2008, p.14 e 15) propôs uma taxonomia para o caso brasileiro, 

baseada na análise de experiências internacionais, convergente com aquelas acima 

discutidas. Tal proposta encontra-se estruturada a partir de dois eixos: ‘base de 

ciência e tecnologia’, que analisa indicadores e características relacionadas à infra-

estrutura científica, de pesquisa e educacional do parque e da região, relacionadas à 
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geração de conhecimento e inovação no território e; ‘base empresarial’ que enfatiza 
a escala mínima de aglomeração, a presença de venture capital e de cultura 

empreendedora na região, pode-se associar esta dimensão às variáveis mais 

relacionadas ao desenvolvimento regional e a capacidade de geração de novos 

negócios no território. Segundo o que sugere a pesquisa, essas abordagens podem 

ser medidas em termos de ‘nível de relevância’, ou dimensão de relevância: 

internacional/nacional, regional ou local. A partir desta abordagem, são propostas 

quatro categorias de classificação dos parques tecnológicos: 
 
 

a) Parque Tecnológico “consolidado” – contemplando os 
empreendimentos que possuem “base de C&T e base 
Empresarial” de relevância mundial/nacional. 

b) Parque “CIENTÍFICO-tecnológico” – PqTs com destaque da 
base de C&T em relação à base empresarial 

c) Parque “EMPRESARIAL-tecnológico” – PqTs com destaque 
da base Empresarial em relação à base de C&T 

d) Parque Tecnológico “emergente” – PqTs que apresentam 
base de C&T e Empresarial de nível regional. (ABDI, 2008, 
p.15). 

 
 

Os agrupamentos propostos pela ABDI (2008, p.15) guardam certa 

semelhança com a diferenciação dos diversos empreendimentos sugeridos pela 

European Commission (2007, p.54-57). Conforme foi salientado na primeira parte 

deste capítulo, sobre as denominações e definições dos parques tecnológicos,  

esses empreendimentos podem ser divididos em relação ao espaço ocupado e o 

nível de atividade manufatureira permitida. Decorrendo dessas variáveis, sugere-se 

a taxonomia formada por: ‘parques científicos’, ‘parques tecnológicos’, ‘parques de 

pesquisa’, entre outros (CURRIE, 1985 apud VEDOVELLO, 2000, p.281 e 282; 

EUROPEAN COMMISSION, 2007, p.54-57). 

Nesse mesmo sentido, Almeida, Santos e Silva (2009, p.2095 e p.2096) 

propõem, com base na análise de cluster aplicada a um conjunto de parques 

tecnológicos europeus, uma taxonomia intimamente relacionada às definições 

acima, apesar de apresentar importantes diferenças. Para os autores, os parques 

podem ser categorizados em cinco grupos: (a) parques científicos ou de pesquisa, 

normalmente trata-se de empreendimentos universitários, que abrigam 

exclusivamente unidades de pesquisa e desenvolvimento do setor público e privado, 

nos quais não são permitidas atividades de manufatura de nenhuma espécie e, cujo 
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objetivo principal é a conexão entre pesquisas da universidade e dos demais 

agentes; (b) parques científicos e tecnológicos, também intimamente relacionados 

às universidades e centros de pesquisa, permitem a execução de atividades 

manufatureiras de pequeno porte, em especial desenvolvimento de protótipos, 

nestes casos os objetivos são mais complexos, uma vez que envolvem tanto a 

interação universidade-empresa, quanto o desenvolvimento empreendedor das 

firmas; (c) parques tecnológicos, provêem um ambiente e infra-estrutura para o 

desenvolvimento de atividades tecnológicas, inclusive de produção,  seu objetivo é 

focado no desenvolvimento de empresas de alta-tecnologia, porém não 

necessariamente, articulado com uma universidade ou centro de pesquisa para 

transferência tecnológica entre agentes; (d) centros de inovação, constituído de uma 

pequena infra-estrutura e espaço físico restrito, este formato tem como principal 

objetivo a geração de produtos e serviços inovadores, em um sentido mais 
mercadológico, do que tecnológico; (e) parques de negócios (business park), 

formato mais próximo dos distritos industriais marshallianos, não possuem 

compromisso direto com as atividades tecnológicas ou inovativas, seu objetivo é 

prover um espaço atrativo pra a instalação de empresas, incluindo as atividades de 

produção, gerando emprego e renda para a região. 

Da análise realizada pode-se concluir que os parques tecnológicos, como 

denominação geral para este tipo de empreendimento, podem ser categorizados de 

diferentes formas, a depender dos aspectos levados em consideração. Em sua 

maioria, as taxonomias buscam identificar agrupamentos em termos das 

características de formação e de operação dos parques tecnológicos. Entretanto, 

ressalta-se que nenhuma das propostas apresentadas buscou analisar os 

agrupamentos do ponto de vista do desempenho ou dos resultados gerados. Apesar 

da literatura especializada, como já tratado nesse capítulo, reivindicar a necessidade 

de estudos quantitativos sobre a performance das experiências em curso. O próximo 

capítulo busca propor uma categorização que considera tais aspectos para o caso 

dos parques brasileiros em operação.  
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3 Análise dos determinantes de desempenho dos parques tecnológicos no 
Brasil 

 

 

3.1 Objetivos e metodologia de análise 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo identificar e avaliar as variáveis que 

influenciam o desempenho dos parques tecnológicos em operação no Brasil. O 

desempenho dos parques, segundo a literatura exposta no capítulo anterior, deveria 

ser considerado sob o ponto de vista de seus resultados econômicos e tecnológicos. 

Entretanto, em decorrência da ausência de informações relativas aos aspectos de 

inovação e desenvolvimento tecnológico dos parques estudados, restou considerar 

somente as variáveis de cunho econômico. As variáveis consideradas são: 

faturamento total do parque, formado pela soma dos faturamentos de todas as 

empresas apoiadas internamente; a geração de postos de trabalho, identificada 

como o número total de empregados das empresas participantes internas do parque; 

e o número total de empresas internas apoiadas. 

Além destas variáveis foi também criada uma variável relativa, como proxy da 

produtividade do trabalho34

                                                 
34 Salienta-se que a variável criada não se trata da produtividade do trabalho efetivamente, uma vez 
que ela não é calculada em termos físicos, como o deveria ser, e o faturamento utilizado para o 
calculo não se encontra em sua forma líquida, ou seja, desconsiderando o consumo intermediário. 

, calculada como a razão entre o faturamento total e o 

número de empregados.  A justificativa para a adoção desta última variável baseia-

se na hipótese de que por se tratar de parques que apóiam empresas de base 

tecnológica, estas apresentam de maneira geral alta relação entre faturamento e 

número de trabalhadores. Muitas empresas de base tecnológica são caracterizadas 

pelo pequeno porte em termos de trabalhadores, uma vez que seu processo de 

produção é mais intensivo em conhecimento e adoção de equipamentos de alta 

tecnologia, porém com elevada geração de receita. Nesse sentido, os parques 

demonstraram desempenho condicionado à participação de empresas que 

apresentem maior produtividade bruta do trabalho, a qual auxilia de forma imperfeita 

na medição do esforço tecnológico das empresas apoiadas pelos parques. 
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Ressalta-se que a literatura internacional especializada, abordada no capítulo 

dois, sugere o uso de variáveis dependentes que considere as variações dos 

resultados ao longo do tempo, tais como, taxa de crescimento do emprego e taxa de 

crescimento do número de empresas e, não seus valores absolutos. Porém, os 

dados disponíveis para o caso brasileiro referem-se a apenas um período de tempo, 

a saber, o ano de 2008, portanto, não houve como calcular as variações35

As variáveis explicativas consideradas podem ser divididas em dois blocos. 

Num primeiro bloco encontram-se as variáveis relacionadas às dimensões internas 

dos parques, tais como: tempo de operação do parque, distância entre o parque e a 

universidade, presença de incubadora de empresas no empreendimento, o controle 

e gestão do parque, se são exercidos por entes públicos, privados ou pela 

universidade; número de universidades associadas à iniciativa; entre outras. Tais 

variáveis são condizentes com os estudos citados anteriormente, em especial nos 

trabalhos de Link e Link (2003) e de Link e Scott (2006).  

. 

Já o segundo grupo é composto pela dimensão territorial36, ou seja, fatores 

externos ao parque que podem influenciar seu desempenho, tais como: população, 

número de empresas instaladas no município, número de pessoas ocupadas 

assalariadas, número de operações de crédito, valor adicionado do setor de serviço, 

valor adicionado do setor industrial, IDH municipal, dentre outras relacionadas à 

oferta de estrutura educacional e científica no município. Estas variáveis procuram 

retratar o quadro de condicionantes para a formação e consolidação dos parques 

tecnológicos exposto no capítulo anterior. São também incluídas neste grupo as 

variáveis “distância do município até São Paulo” e “distância do parque até o 

aeroporto mais próximo”, com o objetivo de medir o aspecto de acessibilidade da 

localização do parque37

A partir desta estratégia de aferição do desempenho dos parques brasileiros 

em operação, espera-se discutir se as variáveis de localização dos parques 

influenciam o resultado destes. Podendo-se, assim, propor hipóteses sobre a 

pergunta formulada no início deste trabalho, ou seja, se os parques tecnológicos 

.  

                                                 
35 Espera-se a continuidade dos levantamentos realizados pela ANPROTEC, a fim de possibilitar 
melhores avaliações e estudos sobre os parques tecnológicos brasileiros ao longo do tempo. 
36 Esta dimensão está relacionada ao espaço geográfico correspondente aos limites do município, no 
qual o parque está instalado. 
37 A descrição detalhada das variáveis apresentadas será realizada nas próximas seções deste 
capítulo. 
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podem ser instalados em qualquer lugar, independentemente das características 

intrínsecas deste local. 

Com relação à metodologia utilizada, devido ao fato de que os fenômenos 

que são aqui estudados caracterizarem-se por serem descritos e mensurados por 

muitas variáveis, ou seja, em virtude da quantidade de potenciais variáveis 

explicativas em relação ao reduzido número de observações, optou-se pelo 

desenvolvimento dos métodos estatísticos multivariados. Tais métodos podem ser 

definidos como um conjunto de técnicas construídas com o objetivo de analisar a 

associação e a relação entre várias características relacionadas ao conjunto de 

observações pertencentes a uma ou mais amostras. Normalmente, os diferentes 

instrumentos da análise multivariada diferem em uma das seguintes dimensões: 

podem ser utilizados para análise de interdependência ou dependência; o objetivo 

da técnica pode ser exploratório ou confirmatório e; a técnica pode ser utilizada em 

dados métricos ou não métricos (CARROLL; GREEN; LATTIN, 2011, p.3 e p.7). 

Para o estudo dos parques tecnológicos optou-se pelo desenvolvimento de 

diferentes técnicas da análise multivariada, tanto de interdependência, quanto de 

dependência, com o objetivo eminentemente exploratório e utilizando-se dados 

métricos. 

 

 

3.2 Base de dados e observações da pesquisa 
 

 
3.2.1 Base de dados e observações dos parques tecnológicos em operação no 

Brasil 

 

 

A base de dados utilizada, no que se refere aos parques tecnológicos, foi 

extraída, essencialmente, da pesquisa da ANPROTEC (2008, p.3) realizada por 

meio de questionário38

                                                 
38 Ressalta-se, desta forma, que os dados utilizados nesse estudo foram prestados pelos gestores 
dos parques tecnológicos.    

 encaminhado aos  parques tecnológicos nacionais 

associados à entidade. A pesquisa foi aplicada em setenta e quatro (74) 
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empreendimentos, em diferentes fases de maturidade (projeto, implantação e 

operação), coletando informações referentes ao ano de 200839

Vinte e cinco (25) iniciativas se auto-identificaram como em fase de 

operação

. 

40, das quais 84% responderam a pesquisa, porém não necessariamente 

de forma completa. Além destes, dois empreendimentos (Parque Científico e 

Tecnológico da UnB e o Parque Tecnológico de Londrina) que se declararam em 

fase de implantação apresentaram empresas e trabalhadores contratados41

Metodologicamente, com o intuito de estabelecer um critério objetivo para o 

tratamento dos parques tecnológicos optou-se, nesta dissertação, por considerar em 

operação iniciativas que possuíssem empresas operantes e trabalhadores 

contratados em 2008, de forma que, os parques da UnB e de Londrina foram 

introduzidos no universo dos parques em operação. Entretanto, em virtude da 

ausência de informações em alguns casos, seja por lacunas em algumas 

informações, seja pela ausência completa de informação, das vinte e sete (27) 

iniciativas que potencialmente poderiam ser trabalhadas neste estudo, somente 

dezoito (18) apresentaram informações de forma satisfatória, a fim de que se 

possam desenvolver as análises pretendidas. Além disso, mesmo nestas dezoito 

observações, algumas informações ausentes foram complementadas por meio de 

pesquisa aos sites oficiais das instituições. Ressalta-se que, assim como a maioria 

dos estudos empíricos apresentados no capítulo anterior, o presente estudo trabalha 

com um universo pequeno de observações, o que pode interferir sensivelmente nas 

análises estatísticas executadas, especialmente, nos métodos de inferência. Na 

tabela 02 são apresentadas as observações estudadas

. 

42

A referida pesquisa apresenta também um conjunto de informações 

qualitativas, referentes à base científica, tecnológica e inovativa (C&T&I), à base 

empresarial e o posicionamento do empreendimento em termos de relevância 

nacional, regional e local, condizentes com a taxonomia proposta no estudo 

analisado no capítulo dois (ABDI, 2008). 

.  

                                                 
39 Neste sentido, todas as variáveis analisadas no presente trabalho foram definidas para o ano de 
2008 ou período mais próximo, para o qual a informação estava disponível.  
40 O próprio gestor do parque tecnológico pesquisado era responsável por enquadrar sua iniciativa 
em alguma das fases de maturidade citadas. 
41 Salienta-se que na pesquisa elaborada pela ANPROTEC (2008), o Parque Tecnológico Sucupira 
de Biotecnologia e Agronegócios apresenta uma empresa apoiada, porém a referida empresa é na 
realidade a gestora do parque, a Embrapa, sendo assim, este empreendimento não foi considerado 
como sendo em operação. 
42 O conjunto de dados dos parques em operação no Brasil encontra-se apresentado no apêndice 01. 
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Tabela 02: Identificação dos parques tecnológicos no Brasil (em operação) 

Nº Denominção Município UF Fase 
Data 
de 

início 

1 Sergipe Parque Tecnológico - SergipeTec Aracajú SE Operação dez/03 

2 Parque Científico e Tecnológico da UnB - PCTec Brasília DF Implantação fev/06 

3 Parque Tecnológico de Bodocongó - ParqTcPB Campina Grande PB Operação mar/93 

4 Parque Tecnológico do Vale dos Sinos - Valetec  Campo Bom RS Operação jan/05 

5 Sapiens Parque S/A Florianópolis  SC Operação abr/06 

6 Parque Tecnológico do NUTEC - PARTEC Fortaleza CE Operação out/98 

7 Parque Tecnológico Itaipu - PTI Foz do Iguaçu PR Operação dez/03 

8 Pólo Tecnológico do Noroeste Gaúcho Ijuí RS Operação ago/05 

9 Parque Tecnológico de Londrina Francisco Sciarra Londrina PR Implantação dez/03 

10 Parque Tecnológico de Pato Branco Pato Branco PR Operação mar/98 

11 Movimento Petrópolis Tecnópolis - PET-TEC Petrópolis RJ Operação out/99 

12 Núcleo de Gestão Porto Digital Recife PE Operação abr/01 

13 Parque Tecnológico do Rio/UFRJ - Parque do Rio Rio de Janeiro RJ Operação abr/03 

14 Parque Tecnológico de São Carlos Science Park  São Carlos  SP Operação jul/08 

15 Parque Tecnológico UNIVAP 
São José dos 
Campos SP Operação abr/05 

16 Parque Tecnológico Alfa - PARTEC ALFA Florianópolis  SC Operação ago/95 

17 Parq. Tecn. de Elet ro-eletrônica de Pernambuco 
(ParqTel) Recife PE Operação jan/08 

18 Pólo de Biotecnologia Bio-Rio - Pólo Bio-Rio Rio de Janeiro RJ Operação dez/95 

Fonte: ANPROTEC, 2008. Elaboração própria 
 
 

3.2.2 Base de dados e observações dos municípios que possuem parques 
tecnológicos em operação no Brasil 

 

 

Com relação às características territoriais, foram utilizadas a base de dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, especificamente a base 

eletrônica Cidades@, que apresenta informações sobre o Perfil dos Municípios 

Brasileiros e a base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – Capes, especificamente a base GeoCapes, que dispõe de 

informações sobre número de discentes, docentes e programas de pós-graduação 

por município. 

Seguindo a base de dados sobre os parques tecnológicos, todos os dados 

dos municípios foram levantados para o ano de 2008, com exceção daqueles que 

não estavam disponíveis para este ano, nesses casos, buscou-se a informação 

referente ao período mais próximo. Metodologicamente, as características territoriais 
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foram medidas somente para os municípios, apesar de se aceitar a possibilidade de 

ocorrer inter-relações entre diversos municípios próximos, notadamente em regiões 

metropolitanas, e disso decorrer configurações produtivas específicas da região. 

Entretanto, os dados disponíveis para análise são apresentados em termos 

municipais, além disso, haveria muita dificuldade em estabelecer, sem 

arbitrariedade, fronteiras espaço-produtivas que ultrapassassem o âmbito 

administrativo do município43

Os dezoito parques tecnológicos definidos na seção anterior para o estudo 

localizam-se em quinze diferentes municípios, como se pode verificar na tabela 02. 

Ressalta-se que alguns parques têm suas características territoriais compartilhadas 

por se localizarem nas mesmas cidades, são eles: Parque Tecnológico Alfa e 

Sapiens Parque SA, ambos instalados em Florianópolis; Pólo de Biotecnologia Bio-

Rio e Parque Tecnológico do Rio, localizados no Rio de Janeiro; e Núcleo de Gestão 

do Porto Digital e Parque Tecnológico de Eletro-Eletrônica de Pernambuco, 

pertencentes ao município do Recife. 

. 

 

 
3.3 Taxonomia dos parques tecnológicos em operação no Brasil 

 

 

O objetivo desta seção é desenvolver uma taxonomia dos parques 

tecnológicos que complemente as abordagens de agrupamento apresentadas no 

capítulo dois. A estratégia adotada consiste em propor agrupamentos dos parques 

tecnológicos em operação no Brasil segundo seu desempenho. Neste sentido 

busca-se enriquecer as análises efetuadas pela literatura apresentada, procurando 

contribuir exatamente no ponto crítico abordado pelos autores, ou seja, no 

desenvolvimento de análises objetivas dos resultados quantitativos dos parques 

tecnológicos. 

Para a consecução deste objetivo foi escolhida a técnica denominada análise 
de cluster, também chamada de análise de conglomerados ou de aglomerados. Esta 

metodologia consiste em agrupar e classificar observações semelhantes, levando-se 

em considerações um conjunto de características ou variáveis de interesse. Neste 

                                                 
43 O conjunto de dados territoriais utilizado encontra-se apresentado no apêndice 02. 
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sentido, a técnica “procura identificar a estrutura de grupos dos elementos 

[amostrais], segundo um critério definido pelo conjunto de p variáveis observadas.” 

(KUBRUSLY, 2002, p. 612). Trata-se de uma metodologia de classificação, ou 

taxonômica, baseada em métodos numéricos. (POHLMANN, 2011, p. 325). 

 

 

3.3.1 Apresentação das variáveis relevantes 

 

 

Como apresentado na seção inicial desse capítulo são consideradas variáveis 

de desempenho o faturamento total dos parques, o número de empresas 
diretamente assistidas, o número de postos de trabalho gerados e uma proxy da 

produtividade bruta do parque, estimada como a razão entre faturamento e o 

número de postos de trabalho gerados, apresentados na tabela 03. Com o objetivo 

de evitar problemas relacionados ao viés dos grupos decorrentes das unidades de 

medida de cada variável, assim como de seus valores métricos44

Uma ressalva deve ser feita em termos da estimativa do faturamento, uma 

vez que não foi apresentado pela pesquisa o faturamento por parque, mas foi 

informada a quantidade de empresas de cada parque divididas em uma série de 

faixas de faturamento, conforme se verifica no apêndice 01. 

, foi aplicado o 

logaritmo neperiano em todas as variáveis. 

A partir destas informações e do valor total do faturamento de todos os 

parques, o qual somou em 2008, R$ 1,68 bilhão, foi estimado o valor do faturamento 

por parque. Utilizou-se o método de cálculo da média tendo como base o ponto 

médio de cada faixa. Por meio deste método, o valor total do faturamento dos 

parques para o ano de 2008 foi de R$ 1.680.250,0045

                                                 
44 Uma vez que o método é baseado na distância métrica das observações e sendo estas medidas 
sensíveis à escala e magnitude dos dados recomenda-se, quando possível, a padronização das 
informações (POHLMANN, 2011, p. 340).  

, um desvio em relação ao 

valor total apresentado de 0,015%, considerado um erro aceitável dentro da 

pesquisa. Entretanto ressalta-se que, como o valor do faturamento foi estimado e 

não informado diretamente, pode ocorrer desvios em termos de distribuição entre os 

45 Para se chegar a este valor foi desconsiderado o faturamento do Parque Tecnológico de São 
Carlos Science Park, uma vez que este não informou seu faturamento na pesquisa da ANPROTEC 
(2008). Seu valor foi levantado junto ao site oficial da instituição. 
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parques, apesar disso, na ausência de informação mais acurada, optou-se por 

utilizar os dados desta forma. 

 
Tabela 03: Desempenho dos parques tecnológicos no Brasil (em operação) 

Denominação Número de 
empresas 

Faturamento anual  
(em mil R$) Empregados Produtividade 

(em mil R$ por trab.) 

SergipeTec 13 30.500,00 190 160,53 

PCTec-UNB 18 114.000,00 1000 114 

ParqTcPB 95 47.000,00 900 52,22 

Valetec 22 28.000,00 300 93,33 

Sapiens 10 16.250,00 90 180,56 

NUTEC 14 7.750,00 46 168,48 

PTI 12 3.500,00 69 50,72 

Pólo Tecn. do NO Gaúcho 7 7.750,00 70 110,71 

ParqTec. Londrina 1 7.500,00 56 133,93 

ParqTec. Pato Branco 12 35.750,00 859 41,62 

PET-TEC 74 217.750,00 644 338,12 

Porto Digital 117 332.250,00 4000 83,06 

Parque do Rio 17 318.500,00 500 637 

São Carlos Science Park  31 5.900,00 140 42,14 
ParqTec. UNIVAP 23 178.000,00 585 304,27 

PARTEC ALFA 62 232.500,00 3000 77,5 

ParqTel 6 36.750,00 500 73,5 

Pólo Bio-Rio 16 66.500,00 674 98,66 
Fonte: ANPROTEC, 2008. Elaboração própria 

 

 

3.3.2 Apresentação da metodologia de análise de cluster 

 

 
Como argumenta Lucas (1982, p. 590), na análise de cluster é desconhecida 

a estrutura específica dos grupos a serem formados, de maneira que, deve-se 

“determinar uma estrutura de grupos que se ajuste aos dados disponíveis”, levando-

se em consideração às variáveis pertinentes46

                                                 
46 Na verdade, esta definição é válida para os chamados métodos hierárquicos, porém existem 
também os procedimentos não hierárquicos, tais como K-Means Clusters, nos quais são 
estabelecidos os grupos iniciais. Porém como neste estudo não se possui informações a priori sobre 
os diferentes grupos, optou-se pelo uso do método hierárquico. Para maiores informações veja 
Pohlmann (2011). 

. Assim, obtêm-se grupos cujos 

elementos apresentem elevado grau de associação dentro do grupo, segundo um 

conjunto determinado de variáveis, e que a correlação entre os grupos seja 

pequena, apresentando clara distinção entre estes. Entretanto, como salienta 
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Carroll, Green e Lattin (2011, p.215), definir subgrupos com base nesta metodologia, 

não significa que tais agrupamentos ocorram de forma natural na realidade, 

simplesmente, o método apresenta agrupamentos de observações que possuem 

menor distância no espaço euclidiano, levando-se em consideração a 

multidimensionalidade de suas características. 

Segundo Pohlmann (2011, p. 362), a análise de cluster se baseia em três 

elementos ou dimensões de decisão do pesquisador: (a) a medida de similaridade a 

ser escolhida; (b) o algoritmo de agrupamento a ser aplicado; e (c) a regra utilizada 

para decidir quantos grupos finais serão formados. 

Em relação à primeira dimensão, existem diferentes medidas que podem ser 

adotadas, a mais comum é a distância euclidiana quadrada, caracterizada por 

operar com medidas métricas, por considerar as diferenças de magnitude entre os 

casos e, finalmente, por ser a mais utilizadas em diferentes trabalhos e presente em 

diversos softwares estatísticos, sendo que “muitas das outras medidas são apenas 

variantes desta” (POHLMANN, 2011, p. 358). Por estes motivos a medida de 

distância euclidiana quadrada foi escolhida neste trabalho. 

Quanto ao segundo aspecto mencionado, também são apresentados 

diferentes algoritmos de agrupamento. Para este estudo foi preferido o algoritmo 

complete linkage, ou furthest neighbor, cujo critério de agrupamento é baseado na 

distância máxima (diâmetro) entre observações que estão em um mesmo grupo, a 

partir da qual, qualquer observação que esteja mais próxima, ou dentro deste 

diâmetro será considerada como pertencente ao grupo. Este método elimina 

problemas relacionados à formação de grupos descritos por longas cadeias de 

observação, nas quais as observações situadas no extremo da cadeia podem ser 

muito dissimilares47

Por fim, a última dimensão trata do número de agrupamentos a serem 

formados. Polhmann (2011, p. 352) afirma que não há métodos específicos, 

estatísticos ou não, para a solução desta questão. Entretanto, o autor argumenta 

que uma regra simples utilizada trata do exame da distância entre os grupos  a cada 

passo de constituição de um novo agrupamento. Quando a distância entre 

elementos de um grupo sofrem um grande incremento absoluto, significa que este 

novo grupo é em média mais dissimilar que os grupos anteriores e que a última 

.  

                                                 
47 Para maiores informações vide Polhmann (2011). 
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combinação provocou relevante decréscimo na similaridade do novo grupo formado. 

Desta forma, o pesquisador deve desconsiderar esta última combinação e 

estabelecer os grupos formados até o estágio anterior de aglutinação.  Assim, nesse 

estudo será considerado este processo como critério de parada para a formação dos 

conglomerados. 

 

 
3.3.3 Aplicação da metodologia de análise de cluster48

 

 

 

Com base nos procedimentos e variáveis anteriormente descritos foi 
elaborada a análise de cluster dos parques tecnológicos em operação no Brasil. Os 

resultados são apresentados na tabela 04, sendo que a numeração segue a mesma 

seqüencia dos parques, apresentada na tabela 02. 

 
Tabela 04: Análise de cluster dos parques tecnológicos 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients  Cluster 1 Cluster 2 

1 2 18 0,481 

2 12 16 0,618 

3 1 4 0,787 

4 6 8 0,833 

5 13 15 1 

6 10 17 1,097 

7 5 6 1,117 

8 7 14 1,708 

9 11 13 2,773 

10 2 10 3,162 

11 5 7 4,619 

12 1 2 4,719 

13 3 12 6,309 

14 1 11 12,64 

15 5 9 14,027 

16 1 3 20,25 

17 1 5 55,5 

Fonte: Elaboração própria 
 

                                                 
48 Foi utilizado o software SPSS para a realização dos cálculos. 
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Figura 01: Dendograma da análise de cluster 
Fonte: Elaboração própria 

 

Pela análise dos coeficientes de distância apresentados na tabela 04 e 

seguindo a regra de agrupamento exposta na seção anterior, definiu-se como critério 

de parada o estágio 13, uma vez que o incremento do coeficiente de distância em 

relação ao coeficiente do estágio posterior se mostrou elevado (6,309 para 12,64). 

Logo, todos os grupos formados até este estágio foram aceitos. Para a visualização 

do resultado é apresentada a figura 01, que representa o dendograma49

• Grupo 01: Parque Científico e Tecnológico da UnB; Pólo de Biotecnologia 

Bio-Rio; Parque Tecnológico de Pato Branco; Parque Tecnológico de Eletro-

eletrônica de Pernambuco; Sergipe Parque Tecnológico; e Parque 

Tecnológico do Vale dos Sinos. 

 da análise 

de cluster. Segundo a regra de parada estabelecida e conforme o dendograma 

apresentado foram formados cinco agrupamentos. 

• Grupo 02: Núcleo de Gestão Porto Digital; Parque Tecnológico Alfa; e Parque 

Tecnológico de Bodocongó. 

                                                 
49 O dendograma é um gráfico em forma de árvore que apresenta a formação dos diferentes grupos 
em função da distância calculada entre seus elementos ou observações. 
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• Grupo 03: Parque Tecnológico do NUTEC; Pólo Tecnológico do Noroeste 

Gaúcho; Sapiens Parque S/A; Parque Tecnológico Itaipu; e Parque 

Tecnológico de São Carlos Science Park. 

• Grupo 04: Parque Tecnológico do Rio/UFRJ; Parque Tecnológico UNIVAP; e 

Movimento Petrópolis Tecnópolis. 

• Grupo 05: Parque Tecnológico de Londrina Francisco Sciarra. 

 

Para validação dos grupos identificados foram realizados dois procedimentos. 

Inicialmente foi refeita duas vezes a análise de cluster, primeiro alterando-se o 

algoritmo de agrupamento, ao invés da utilização do algoritmo complete linkage foi 

aplicado o Ward´s method; e depois, foi alterada a medida de distância, ao invés de 

se aplicar a distância euclidiana quadrada foi utilizado o coeficiente de correlação de 

Pearson50

Como último procedimento de validação, aplicou-se a análise discriminante 

dos dados, que consiste em um instrumento para classificação e previsão dos 

elementos que estão sendo observados. Segundo Mário (2011, p. 234), esta técnica 

caracteriza-se pela estimação de uma variável dependente, que possibilita a 

classificação das observações em diferentes grupos, por meio da análise de um 

conjunto de variáveis independentes

. Em ambos os casos não foi observada diferença significativa em termos 

dos agrupamentos formados. 

51

O resultado da análise discriminante obteve 100% de acurácia na 
classificação com os dados originais da amostra selecionada, e 75% cross-validated, 

utilizando um nível de significância de 0,05. Este resultado sugere que os grupos 
formados pela análise de cluster indicam probabilisticamente uma classificação 

acertada das observações. 

.  

 

 
3.3.4 Análise do perfil dos grupos dos parques tecnológicos 

 

  

                                                 
50 Para maiores informações vide Polhmann (2011) e Carroll, Green e Lattin (2011). 
51 Para maiores informações vide Mário (2011) e Carroll, Green e Lattin (2011). 
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Objetivando analisar o perfil dos clusters formados são descritas as principais 

características de cada agrupamento segundo seu nível de desempenho, restrito às 

variáveis analisadas neste trabalho. 

• Grupo 01: representa o cluster identificado como ‘parques de desempenho 

intermediário e extensivo’. Este agrupamento é caracterizado pela reunião de 

parques tecnológicos em operação no Brasil de pequeno porte, com em 

média 14,5 empresas por parque, cujo desempenho em termos de 

faturamento  é intermediário (média de quase R$ 52 milhões por parque), e 

que empregam conjunto de suas empresas, 587,17 trabalhadores por parque. 

Ressalta-se que neste grupo as empresas possuem o maior porte em termos 

médios considerando o número de trabalhadores por empresa (46,81). Em 

termos de produtividade bruta do trabalho, a média deste cluster é de 

aproximadamente R$ 97 mil por trabalhador, sendo a terceira menor 

performance entre os grupos. Este resultado, somado ao fato deste 

agrupamento apresentar elevado número médio de trabalhadores por 

empresa, levou a identificação de um comportamento de desempenho 

extensivo. 

• Grupo 02: representa o cluster identificado como ‘parques de desempenho 

superior e extensivo’. Os parques integrantes deste grupo apóiam o maior 

número de empresas, em termos médios são atendidas internamente 91,33 

empresas, as quais faturam aproximadamente R$ 204 milhões por parque, 

estas respondem pela geração de 2.633 postos de trabalho, também por 

unidade analisada, o que gera um porte médio das empresas de 31 

funcionários por empresa. Em virtude de agregar os parques de maior 

tamanho, tanto em termos de número de trabalhadores, quanto de postos de 

trabalho, este cluster apresenta a menor produtividade bruta do trabalho, de 

R$ 71 mil por empregado.   

• Grupo 03: representa o cluster identificado como ‘parques de desempenho 

inferior e intensivo’. Os casos integrantes deste grupo se caracterizam por 

serem de pequeno porte, tanto em termos de empresas atendidas (média de 

14,8), quanto de número de trabalhadores (média de 83), o que leva o grupo 

a apresentar o menor porte médio das firmas (6,5 funcionários por empresa). 

Da mesma forma, apresenta o menor faturamento médio, de apenas R$ 8,23 
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milhões por parque. Entretanto, em relação à produtividade bruta do trabalho 

seu resultado é o segundo maior, perfazendo R$ 110,5 mil por trabalhador.  

• Grupo 04: representa o cluster identificado como ‘parques de desempenho 

superior e intensivo’. Neste grupo estão enquadrados empreendimentos de 

médio porte, parques que abrigam em média 38 empresas, cujo faturamento 

por parque é o mais elevado dentre os grupos analisados, R$ 238,1 milhões, 

e que geram 576,33 postos de trabalho por iniciativa. As empresas instaladas 

nestes parques, em média possuem aproximadamente 21 funcionários e 

geram cada uma R$ 9,8 milhões de receita. Em termos de produtividade bruta 

do trabalho, este cluster alcança o maior valor, R$ 426,46 mil por funcionário.  

• Grupo 05: formado por apenas uma observação, o Parque Tecnológico de 

Londrina Francisco Sciarra. Como já comentado na seção 3.2.1, este se 

declarou como estando em fase de implantação. Porém, seguindo a 

metodologia proposta para o enquadramento dos parques em operação, por 

este empreendimento apresentar uma empresa interna em operação, esta 

observação foi incluída no estudo. Possivelmente, em virtude deste fato esta 

iniciativa não se enquadrou em nenhum dos grupos anteriores. Poder-se-ia 

encará-la como um outlier, entretanto preferiu-se mantê-la dentre os casos 

deste estudo, em especial, devido o reduzido número de observações 

identificadas e com informações suficientes para serem tratadas.  

 

Pode-se verificar que os parques tecnológicos em operação no Brasil podem 

ser classificados, em termos de seu resultado, em grupos de desempenho superior, 

intermediário e inferior, conforme seu faturamento, sua geração de postos de 

trabalho e seu número de empresas atendidas. Já em relação à produtividade bruta 

do trabalho, os dados revelam a existência de grupos com resultado mais intensivo, 

para os quais a produtividade bruta do trabalho é elevada, e agrupamentos com 

menores resultados, que se caracterizam por um desempenho mais extensivo, 

baseado no volume ou tamanho. 

Esta última variável nos permite especular sobre o grau de inovação e a 

intensividade do uso de tecnologia nos parques brasileiros em operação. Os 

resultados apresentados podem sugerir que parques com menor relação 

faturamento por trabalhador possuem empresas que em média apresentam um 

menor grau de inovação e menor uso de tecnologia.  
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3.4 Medida síntese de desempenho dos parques tecnológicos em operação 
no Brasil 

 

 

A partir da análise de cluster efetuada, propõe-se nesta seção o 

desenvolvimento exploratório de uma medida síntese do desempenho dos parques 

brasileiros em operação. O objetivo é a construção, a partir dos dados disponíveis, 

de um índice que representa e engloba o comportamento das variáveis de 

desempenho dos parques estudados. Como já exposto são utilizadas as seguintes 

variáveis de resultado para a composição do índice: o faturamento total dos parques, 

o número de empresas diretamente assistidas, o número de postos de trabalho 
gerados e uma proxy da produtividade bruta do trabalho, estimada como a razão 

entre faturamento total e o número de postos de trabalho gerados.   

Para a consecução deste objetivo opta-se pela utilização da metodologia 

denominada análise fatorial. A análise fatorial refere-se a um conjunto de técnicas 

estatísticas, cujo objetivo comum é representar um grupo de variáveis em termos de 

um menor número de variáveis hipotéticas. O método de análise fatorial consiste na 

tentativa de determinar as relações quantitativas entre as variáveis, aferindo seus 

padrões de movimento, de modo a associar, àquelas com um padrão semelhante, o 

efeito de um fator causal subjacente e específico a estas variáveis. De forma que 

seja possível agrupar as variáveis em um índice que as represente conjuntamente. 

 

 
3.4.1 Apresentação da metodologia de análise fatorial 

 

 

Essa técnica se baseia na suposição da existência de um número de fatores 

causais gerais, cuja presença dá origem às relações entre as variáveis observadas, 

de forma que, no total, o número de fatores é consideravelmente inferior ao número 

de variáveis. Isso porque muitas relações entre as variáveis são, em grande medida, 

devidas ao mesmo fator causal geral. O objetivo é identificar esses fatores comuns e 

explicar sua relação com os dados observados (CARROLL; GREEN; LATTIN, 2011, 
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p.8 e p.103). Como Bezerra (2011, p. 74-75) argumenta, a análise fatorial têm como 

pressuposto a existência de forte correlação entre as variáveis observadas, uma vez 

que estas “compartilham ou estão relacionadas ao mesmo fator”. O que pode ser 

retratado pela geração de agrupamentos destas variáveis em torno de um conjunto 

menor de dimensões ou fatores52

Trata-se de uma técnica de interdependência, cujo objetivo é maximizar o 

poder de explicação do conjunto de variáveis,  seu intuito é de “identificar uma 

estrutura de relacionamentos que permita a explicação das variações ocorridas nas 

variáveis analisadas” (BEZERRA, 2011, p. 77). Neste sentido, o fator construído 

representa a parcela da variação total dos dados que pode ser explicada de forma 

conjunta para todas as variáveis que o compõe. 

.  

Em relação ao método de extração dos fatores, existem dois processos 

principais: análise de componentes principais e análise fatorial comum. Neste estudo 

é aplicado o método de componentes principais, uma vez que este calcula os 

fatores, por meio da combinação linear das variáveis que maximiza a variância 

explicada. Assim, segundo Bezerra (2011, p. 81) esta técnica é recomendada 

quando o interesse for de determinar fatores que contenham o maior grau de 

explicação da variância possível. Além disso, permite a criação de fatores não 

correlacionados entre si53

A fim de melhorar o poder de explicação da análise fatorial e possibilitar 

melhor identificação dos fatores e de seu relacionamento com as variáveis 

observadas, a literatura especializada sugere a rotação dos fatores. Existem 

diversos métodos de rotação que permitem obter fatores com maior potencial de 

interpretabilidade

. Sendo o objetivo deste estudo a proposição de um índice 

de sucesso que  represente o comportamento das variáveis de desempenho dos 

parques analisados, o método de componentes principais é o que melhor se 

enquadra neste intuito. 

54

                                                 
52 No caso deste trabalho, como o intuito é de agrupar diferentes variáveis correlacionadas em fatores 
comuns, aplica-se o método de análise fatorial denominado R-mode factor analysis. Quando o 
objetivo é agrupar diferentes observações de acordo com as características comuns de um conjunto 
de variáveis, o método de análise fatorial aplicado é denominado Q-mode factor analysis. Para uma 
descrição destes métodos, vide Bezerra (2011). 

. Neste trabalho adotou-se o método de rotação dos fatores 
varimax, que se caracteriza por ser um método de rotação ortogonal, ou seja, não 

estabelece correlação entre os fatores. Além disso, este método minimiza a 

53 Para uma discussão sobre a análise fatorial comum, vide Bezerra (2011). 
54 Para maiores informações, vide Bezerra (2011). 
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ocorrência de uma variável possuir altas cargas fatoriais55

Esta escolha se justifica, pois como o que se procura é o estabelecimento de 

um índice de sucesso, o qual deve agregar as variáveis de desempenho, caso a 

rotação dos fatores leve à divisão das variáveis em diferentes grupos, isso 

demonstraria que não é possível criar uma medida síntese de sucesso. Por outro 

lado, caso seja formado apenas um fator, apesar da utilização da rotação varimax e 

a depender de seu grau de explicação ou de variância compartilhada entre as 

variáveis, a confiabilidade da existência de uma medida síntese de desempenho 

será maior. 

 para diferentes fatores, o 

que possibilita cada variável ser identificada com um único fator.  

  

 

3.4.2 Aplicação da metodologia de análise fatorial 

 

 

Como discutido na seção anterior, o primeiro passo para a análise fatorial 

trata-se da observação das correlações entre as variáveis. Para que o método possa 

ser aplicado às variáveis devem se correlacionar, a literatura estabelece como 

parâmetro aceitável se as correlações estiverem acima de 0,4 (BEZERRA, 2011, p. 

100).   

 

Tabela 05: Correlação das medidas de desempenho 

  
Nempr_LN Fatur_LN Ntrab_LN Produt_LN 

Nempr_LN 1,000 ,581 ,679 -,067 
Fatur_LN ,581 1,000 ,865 ,431 
Ntrab_LN ,679 ,865 1,000 -,079 
Produt_LN -,067 ,431 -,079 1,000 

Fonte: Elaboração própria 

 
Como se pode verificar na tabela 05 a variável produtividade bruta do trabalho 

possui baixa correlação com o número de empresas e com o número de 

trabalhadores. Desta forma, optou-se por excluí-la do índice. 

                                                 
55 Segundo Bezerra (2011, p. 79), as cargas fatoriais são valores que medem a correlação entre as 
variáveis originais e os fatores. 
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A partir do novo conjunto de variáveis, excluída a produtividade, foram 

aplicados os procedimentos do método de análise fatorial como expostos na seção 

anterior. Os resultados estão apresentados na tabela 06. 

 
Tabela 06: Matriz da análise fatorial 

 Fator 1 Comunalidades 
Nempr_LN ,827 ,683 

Fatur_LN ,915 ,837 

Ntrab_LN ,950 ,903 

Variância total explicada 80,789 

KMO ,657 

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Sig. ,000 

Fonte: Elaboração própria 
 

Conforme se verifica, foi extraído um único fator56

Para verificação do grau de validade da análise fatorial, foram realizados os 

testes: Kaiser-Meyer-Oklin (KMO), esfericidade de Bartlett e a análise da matriz anti-

imagem. O teste KMO indica o grau de explicação dos dados a partir dos fatores 

encontrados, seu valor varia de zero a um. A literatura sugere que a análise fatorial 

só seja considerada para os casos em que o KMO seja superior a 0,50 (BEZERRA, 

2011, p. 100). Neste estudo, o KMO foi igual a 0,657 que demonstra razoável 

adequação do método.  

, o qual explica 80,79% da 

variância total, gerando assim uma perda aceitável de informação estatística. As 

comunalidades indicam que as variáveis possuem uma elevada correlação com o 

fator, demonstrando que os percentuais de explicação da variância de cada variável 

são significativos, situando-se entre 0,683 e 0,903. Por meio das cargas fatoriais, 

pode-se verificar que as correlações entre cada variável e o fator extraído são 

extremamente altas, sendo a menor de 0,827 entre o número de empresas e o fator. 

Por meio desta análise, estabelece-se uma relação positiva entre todas as variáveis 

de desempenho consideradas. 

O teste de esfericidade de Bartlett “indica se existe relação suficiente entre os 

indicadores para a aplicação da análise” (BEZERRA, 2011, p. 102). Para que seja 

possível a aplicação da análise, a literatura sugere que o valor de significância do 

teste não ultrapasse 0,05. Para o caso em questão, a significância do teste ficou em 

0,000, demonstrando a existência de relação multivariada. 
                                                 
56 Como foi extraído um único fator não foi realizada a rotação ortogonal dos fatores. 
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Tabela 07: Matriz de correlação anti-imagem 

  Nempr_LN Fatur_LN Ntrab_LN 
Nempr_LN ,810   

Fatur_LN  ,636  

Ntrab_LN   ,599 

Fonte: Elaboração própria 
 

Por fim, foi analisada a matriz anti-imagem (tabela 07) que apresenta uma 

medida de adequação amostral de cada variável para o uso da análise fatorial, ou 

seja, indica o poder de explicação dos fatores em cada uma das variáveis 

analisadas, sendo que sua diagonal principal mostra uma medida de adequação, 

como o KMO, só que para cada uma das variáveis. A literatura aconselha que as 

variáveis que apresentam valores inferiores a 0,50 na diagonal principal sejam 

retiradas da análise (BEZERRA, 2011, p. 102). Neste estudo, todas as variáveis 

apresentaram valores superiores ao mínimo estabelecido. 

A análise sugere à possibilidade de se considerar as variáveis de 

desempenho estudadas como um único bloco, representadas por um único fator, o 

que possibilita a criação de um índice de sucesso para os parques em operação no 

Brasil, baseado essencialmente na idéia de tamanho do parque, como critério de 

sucesso. Como último procedimento, para a criação do índice foram consideradas 

as cargas fatoriais, como ponderações das variáveis de desempenho no índice, ou 

seja, considerou-se o grau de correlação entre as variáveis originais e o fator 

formado como ponderação para a entrada de cada variável no índice. O índice foi 

gerado pela fórmula abaixo. 

 

Indsuc = (NtrabLN)*0,35 + (FaturLN)*0,34 + (NemprLN)*0,31 

 

A tabela 08 apresenta os parques em ordem decrescente, em função do 

índice de sucesso. Verifica-se que a classificação não difere profundamente dos 
clusters anteriormente formados, entretanto as poucas variações são decorrentes do 

fato de que o índice não considera o efeito da produtividade do trabalho, enquanto 

que a análise de agrupamento foi desenvolvida ponderando-se tal variável. 
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Tabela 08: Índice de sucesso dos parques tecnológicos brasileiros em operação 

Denominação Índice de 
sucesso 

Núcleo de Gestão Porto Digital 8,7 

Parque Tecnológico Alfa - PARTEC ALFA 8,28 

Movimento Petrópolis Tecnópolis - PET-TEC 7,78 

Parque Tecnológico de Bodocongó - ParqTcPB 7,45 

Parque Tecnológico do Rio/UFRJ - Parque do Rio 7,36 

Parque Tecnológico UNIVAP 7,31 

Parque Científico e Tecnológico da UnB - PCTec 7,27 

Pólo de Biotecnologia Bio-Rio - Pólo Bio-Rio 6,91 

Parque Tecnológico de Pato Branco 6,7 

Parque Tecnológico do Vale dos Sinos - Valetec  6,44 

Parq. Tecn. de Elet ro-eletrônica de Pernambuco (ParqTel) 6,3 

Sergipe Parque Tecnológico - SergipeTec 6,14 

Parque Tecnológico de São Carlos Science Park  5,75 

Sapiens Parque S/A 5,59 

Parque Tecnológico do NUTEC - PARTEC 5,2 

Pólo Tecnológico do Noroeste Gaúcho 5,14 

Parque Tecnológico Itaipu – PTI 5,03 

Parque Tecnológico de Londrina Francisco Sciarra 4,44 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
3.5 Análise de dependência do desempenho dos parques tecnológicos em 

operação no Brasil 
 

 

Tendo na seção anterior proposto uma medida síntese de desempenho a ser 

analisada, ou seja, definida a variável dependente (índice de sucesso), nesta seção 

serão estudadas as relações de dependência entre o desempenho dos parques 

tecnológicos em operação no Brasil e as variáveis explicativas. 

 

 
3.5.1 Síntese das características explicativas e mensuração das variáveis 

 

 

3.5.1.1 Variáveis do território ou locacionais 
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Nessa seção são expostas as variáveis explicativas para o desempenho dos 

parques tecnológicos em operação no Brasil. Conforme definido no início deste 

capítulo, as variáveis dependentes são divididas em características internas dos 

parques tecnológicos e elementos locacionais externos ao funcionamento dos 

empreendimentos. 

Como salientado no início deste capítulo, pela amostra ser pequena, uma vez 

que a população é pequena, e a quantidade de variáveis ser superior ao total de 

observações, para que se possam desenvolver as análises estatísticas de 

dependência, optou-se por tratar, quando possível, as variáveis territoriais como um 

bloco ou agrupamento. Desta forma, tais variáveis serão submetidas aos 

procedimentos de análise fatorial, como já exposto anteriormente, com o objetivo de 

identificar um número reduzido de fatores, que representem o comportamento do 

conjunto dessas variáveis. 

Conforme apresentado no capítulo dois, a literatura especializada apresenta 

um conjunto amplo e complexo de pré-condições necessárias para a formação e 

consolidação dos parques tecnológicos, dentre as quais: infra-estrutura urbana e 

tecnológica, adensamento empresarial, disponibilidade de mão de obra com 

diferentes níveis de qualificação, existência de universidades e centros de pesquisa 

de excelência, comportamento colaborativo dos agentes locais e disponibilidade de 

recursos financeiros. 

Dentre os condicionantes discutidos, o presente trabalho dá especial atenção 

a algumas dimensões, e suas correspondentes variáveis, relacionadas a seguir: 

• Escala mínima de aglomeração: como discutido, esta dimensão corresponde 

à existência de um tecido produtivo de certo tamanho, assim como um 

mercado de trabalho, já instalado no território, incluindo a oferta de serviços 

empresariais avançados. Segundo Diniz, Santos e Crocco (2006, p.99-100), a 

escala mínima de aglomeração desempenha papel preponderante para o 

resultado dos parques, uma vez que possibilita a geração de retornos 

externos crescentes de escala. As variáveis relacionadas a esta dimensão 

utilizadas neste trabalho são: população residente do município; pessoal 

ocupado assalariado; número de empresas atuantes; valor adicionado bruto 

da indústria a preços correntes; valor adicionado bruto dos serviços a preços 

correntes; e produto interno bruto do município a preços correntes. Todas as 

variáveis foram medidas para o ano de 2008. 
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• Infra-estrutura acadêmica e tecnológica: trata-se da condição mais citada pela 

literatura que analisa os condicionantes para formação e consolidação dos 

parques tecnológicos, uma vez que representa o potencial de interação 

universidade-empresa instalada localmente. Para retratar a infra-estrutura 

acadêmica e tecnológica local foram selecionadas as seguintes variáveis: 

número de instituições de ensino superior com programas de pós-graduação 

na área de ciências e tecnologia; número de programas de pós-graduação na 

área de ciências e tecnologia; número de docentes integrantes de programas 

de pós-graduação na área de ciências e tecnologia; e número de discentes 

integrantes de programas de pós-graduação na área de ciências e tecnologia. 

Todas as variáveis foram medidas para o ano de 2008, e as informações 

foram extraídas do banco de dados Geo-Capes.  

• Acessibilidade: com o objetivo de representar a dimensão de acessibilidade 

do território, incluindo facilidades no transporte, foram incluídas duas 

variáveis: distância do município até o município de São Paulo, esta variável 

segue o modelo adotado por Gonçalves, Lemos e De Negri (2006, p.10) e 

tem por objetivo medir quão periférica é a região57

• Disponibilidade de recursos financeiros: como proxy da disponibilidade de 

recursos financeiros foram utilizadas as variáveis número de agências 

bancárias e número de operações de crédito. Neste ultimo caso por não 

haver disponibilidade de informações para o ano de 2008, foram utilizados os 

dados de 2009. 

; e distância do parque 

tecnológico até o aeroporto mais próximo; ambas medidas em quilômetros.    

• Qualidade de vida local: como proxy da qualidade de vida local foi utilizado o 

índice de desenvolvimento humano (IDH) calculado para os municípios no 

ano de 2000. 

Primeiramente, as variáveis foram transformadas para a base logarítmica, 

com o objetivo de normalização de sua distribuição. Com base nas variáveis 

expostas e com a aplicação do método de análise multivariada, anteriormente 

descrito, foi analisada a correlação entre as variáveis, exposta na tabela 09.   

                                                 
57 No estudo dos autores foi utilizado o custo do transporte decorrente da distância em relação à 
cidade de São Paulo (GONÇALVES; LEMOS; DE NEGRI, 2006). 
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Tabela 09: Correlações das variáveis territoriais  

  
Pop_LN NpesocupA_LN 

Nempr_ 
munic_LN Nagenc_LN Opecred_LN VAind_LN VAserv_LN PIB_LN IDH ProgrPos DocPos DisPos IES Dist_aero Dist_sp 

 
Pop_LN 

 
1,000 

 
,978 

 
,976 

 
,970 

 
,951 

 
,890 

 
,970 

 
,970 

 
,007 

 
,832 

 
,795 

 
,778 

 
,778 

 
-,386 

 
,171 

NpesocupA_LN ,978 1,000 ,985 ,988 ,974 ,839 ,972 ,961 ,165 ,844 ,799 ,797 ,749 -,431 ,121 

Nempr_munic_LN ,976 ,985 1,000 ,990 ,967 ,860 ,979 ,973 ,202 ,869 ,833 ,825 ,785 -,356 ,023 

Nagenc_LN ,970 ,988 ,990 1,000 ,968 ,854 ,975 ,969 ,216 ,873 ,839 ,835 ,798 -,359 ,005 

Opecred_LN ,951 ,974 ,967 ,968 1,000 ,794 ,982 ,961 ,207 ,834 ,785 ,778 ,747 -,361 ,086 

VAind_LN ,890 ,839 ,860 ,854 ,794 1,000 ,864 ,921 ,023 ,700 ,690 ,664 ,702 -,420 -,020 

VAserv_LN ,970 ,972 ,979 ,975 ,982 ,864 1,000 ,991 ,183 ,834 ,799 ,786 ,771 -,370 ,015 

PIB_LN ,970 ,961 ,973 ,969 ,961 ,921 ,991 1,000 ,163 ,825 ,797 ,781 ,778 -,389 -,010 

IDH ,007 ,165 ,202 ,216 ,207 ,023 ,183 ,163 1,000 ,244 ,258 ,300 ,140 -,126 -,711 

ProgrPos ,832 ,844 ,869 ,873 ,834 ,700 ,834 ,825 ,244 1,000 ,991 ,991 ,948 -,321 -,085 

DocPos ,795 ,799 ,833 ,839 ,785 ,690 ,799 ,797 ,258 ,991 1,000 ,995 ,970 -,303 -,160 

DisPos ,778 ,797 ,825 ,835 ,778 ,664 ,786 ,781 ,300 ,991 ,995 1,000 ,946 -,314 -,175 

IES ,778 ,749 ,785 ,798 ,747 ,702 ,771 ,778 ,140 ,948 ,970 ,946 1,000 -,257 -,136 

Dist_aero -,386 -,431 -,356 -,359 -,361 -,420 -,370 -,389 -,126 -,321 -,303 -,314 -,257 1,000 -,225 

Dist_sp ,171 ,121 ,023 ,005 ,086 -,020 ,015 -,010 -,711 -,085 -,160 -,175 -,136 -,225 1,000 

Fonte: Elaboração própria. 
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Conforme se verifica, as variáveis IDH, distância do aeroporto e distância do 

município até São Paulo apresentam baixa correlação com as demais. Conforme 

sugere a literatura, optou-se por excluí-las da análise fatorial, sendo que estas entrarão 

nos modelos de dependência como variáveis isoladas.  

A partir do novo conjunto de variáveis foram aplicados os procedimentos do 

método de análise fatorial como expostos nas seções anteriores. 

 
Tabela 10: Matriz da análise fatorial 

 
Componentes 

Fator 1 Fator 2 Comunalidades 
PIB_LN ,907   ,984 

VAB_serv_LN ,897   ,978 

Pop_LN ,892   ,969 

PesocupA_LN ,885   ,973 

Nempr_munic_LN ,872   ,981 

Nopercred_LN ,868   ,936 

Nagenc_LN ,862  ,979 

VAB_ind_LN ,847   ,802 

Ndis_pos   ,913 ,985 

Ndoc_pos   ,910 ,997 

IES   ,887 ,936 

Nprogr_pos   ,873 ,987 

Variância total explicada 95,900 

KMO ,735 

Teste de esfericidade de Bartlett Sig. ,000 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Conforme se verifica na tabela 10, foram extraídos dois fatores, os quais 

explicam 95,9% da variância total58

                                                 
58 Neste caso, foi aplicada a rotação ortogonal dos fatores, pelo método varimax, conforme exposto na seção 3.4.1. 

. As comunalidades indicam que as variáveis 

possuem elevada correlação com o fator, demonstrando que os percentuais de 

explicação da variância de cada variável são altamente significativos, situando-se entre 

0,802 e 0,997. Por meio das cargas fatoriais, pode-se verificar que as correlações entre 

cada variável e o fator extraído são extremamente altas, sendo a menor de 0,847. Por 

meio desta análise, estabelece-se uma relação positiva entre todas as variáveis de 

territoriais consideradas. 
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Tabela 11: Matriz de anti-imagem (variáveis territoriais) 
  Pop_LN PesocupA_LN Nempr_munic_LN Nopercred_LN Nagenc_LN VAB_ind_LN VAB_serv_LN PIB_LN IES Nprogr_pos Ndoc_pos Ndis_pos 

Pop_LN ,907 -,644 -,087 ,385 ,193 ,042 -,078 -,076 -
,222 -,401 ,028 ,215 

PesocupA_LN -,644 ,767 -,325 -,738 -,103 -,613 -,488 ,631 -
,097 ,438 ,298 -,517 

Nempr_munic_LN -,087 -,325 ,723 ,402 -,770 ,436 ,374 -,460 ,795 -,374 -,752 ,805 
Nopercred_LN ,385 -,738 ,402 ,719 -,197 ,804 ,527 -,775 ,146 -,703 -,208 ,526 
Nagenc_LN ,193 -,103 -,770 -,197 ,804 -,231 -,212 ,227 -

,703 ,280 ,609 -,637 

VAB_ind_LN ,042 -,613 ,436 ,804 -,231 ,640 ,894 -,982 ,288 -,423 -,348 ,523 
VAB_serv_LN -,078 -,488 ,374 ,527 -,212 ,894 ,749 -,933 ,319 -,242 -,377 ,465 
PIB_LN -,076 ,631 -,460 -,775 ,227 -,982 -,933 ,693 -

,309 ,444 ,365 -,545 

IES -,222 -,097 ,795 ,146 -,703 ,288 ,319 -,309 ,693 -,049 -,921 ,796 
Nprogr_pos -,401 ,438 -,374 -,703 ,280 -,423 -,242 ,444 -

,049 ,820 ,000 -,444 

Ndoc_pos ,028 ,298 -,752 -,208 ,609 -,348 -,377 ,365 -
,921 ,000 ,702 -,887 

Ndis_pos ,215 -,517 ,805 ,526 -,637 ,523 ,465 -,545 ,796 -,444 -,887 ,636 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para verificação do grau de validade da análise fatorial, foram realizados os 

testes: Kaiser-Meyer-Oklin (KMO), esfericidade de Bartlett e a análise da matriz anti-

imagem. O teste KMO indica o grau de explicação dos dados a partir dos fatores 

encontrados, como citado anteriormente. A literatura sugere que a análise fatorial só 

seja considerada para os casos em que o KMO seja superior a 0,50. Neste estudo, o 

KMO foi igual a 0,735, o que demonstra boa adequação do método.  

Para o teste de esfericidade de Bartlett, a literatura sugere que o valor de 

significância do teste não ultrapasse 0,05. Para o caso em questão, a significância 

do teste ficou em 0,000, demonstrando a existência de relação multivariada. 

Por fim, foi analisada a matriz anti-imagem (tabela 11), sendo que sua 

diagonal principal mostra uma medida de adequação, como o KMO, só que para 

cada uma das variáveis. Segunda a exposição anterior, a literatura aconselha que as 

variáveis que apresentam valores inferiores a 0,50 sejam retiradas da análise, neste 

estudo, todas as variáveis apresentaram valores superiores ao mínimo estabelecido. 

A análise realizada sugere à possibilidade de identificarem-se os fatores, por 

meio de suas cargas fatoriais. Neste sentido, o primeiro fator, mais geral, engloba as 

variáveis pertencentes aos grupos ‘escala mínima de aglomeração’ e ‘disponibilidade 

de recursos financeiros’; podendo o fator ser definido como uma variável composta 

que representa a dimensão econômica do território. Já o segundo fator, identifica-se 

com as variáveis do grupo ‘infra-estrutura acadêmica e tecnológica’, desta forma, 

este representa a dimensão técnico-científica do território. 

 

 
3.5.1.2 Variáveis organizacionais ou internas aos parques tecnológicos 

 

 

Nesta seção são apresentadas as variáveis independentes relativas às 

características dos parques tecnológicos em operação no Brasil, em especial, 

àquelas relacionadas ao modelo organizacional adotado. Conforme exposto no 

capítulo dois, vários fatores parecem suscetíveis de induzir a variação no 

desempenho dos parques tecnológicos, em termos de emprego gerado, do número 

de empresas ou, ainda, da receita gerada. Na literatura apresentada, as variáveis 

explicativas adotadas pelos estudos, de maneira geral, são: localização; distância 

em relação à universidade; quantidade e tipo de universidade parceira; natureza do 
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gestor do empreendimento; segmento tecnológico apoiado; medidas de cooperação 

e interação entre as empresas e entre estas e as universidades; presença de 

instrumentos de incubação e apoio gerencial. 

Nessa dissertação, tendo por base a pesquisa realizada pela ANPROTEC 

(2008), foram adotadas as seguintes variáveis: 

• Tempo de operação (variável Idade): é consensual entre os autores, que 

os parques tecnológicos são empreendimentos cujo tempo de maturidade 

pode ser longo, assim a variável idade, medida em meses, remete ao 

aspecto da maturidade funcional do empreendimento. Conforme a 

literatura, espera-se que quanto maior o tempo de operação, maiores 

serão os resultados do parque; 

• Interação universidade-empresa (variável Dist_univer): muitos estudos, em 

especial Link e Scott (2006) e Link e Link (2003) argumentam que a 

distância entre o empreendimento e a universidade é uma proxy da 

dimensão de interação e transferência tecnológica entre as universidades 

e as empresas59

• Natureza da entidade gestora do parque (variáveis Gestor_priv e 

Gestor_univ): Link e Scott (2006, p.47) argumentam que a natureza da 

entidade gestora pode impor barreiras relacionadas a processos 

burocráticos que limitam o desempenho das empresas apoiadas em 

parques tecnológicos. Para os autores, parques gerenciados por 

universidades seriam mais burocráticos e lentos no atendimento às 

demandas empresariais, assim como no tempo de resposta às mudanças 

ambientais. Neste trabalho foram desenvolvidas duas variáveis dummy 

para captar tal efeito, uma variável para gestão privada e outra para gestão 

universitária, desta forma, manteve-se uma terceira possibilidade de 

gestão que seria exercida pelo setor público diretamente

. Sugere-se, assim, que sob o ponto de vista inovativo, 

quanto menor a distância maior o potencial inovador. Com relação aos 

indicadores de sucesso, espera-se que quanto maior o grau inovativo, 

maior será o desempenho do parque; 

60

                                                 
59 Como tratado no capítulo anterior esta variável possui limitações na referência à interação entre os 
agentes. 

. Pela literatura 

60 A gestão pública está presente no modelo, no caso das variáveis Gestor_priv e Gestor_univ serem 
ambas igual a zero. 
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espera-se que os parques geridos por entes privados apresentem maior 

resultado61

• Quantidade de parceiros tecnológicos (variável Ninst): como argumentado 

no capítulo anterior, dificilmente uma única instituição possui toda a 
expertise necessária para o sucesso de um empreendimento, assim faz-se 

necessário a junção de diferentes parceiros para maximizar o potencial de 

sucesso dos parques. Desta forma, espera-se que quanto maior o número 

de parceiros envolvidos, melhor o resultado do parque

; 

62

• Natureza da principal universidade parceira (variável Nat_univer): Link e 

Scott (2006, p.47) argumentam que a natureza da universidade, entendida 

como pública ou privada, pode desempenhar um papel dúbio em termos 

de desempenho dos parques. Por um lado, as universidades públicas 

tendem a desenvolver maior quantidade de pesquisa, o que impacta de 

forma positiva no resultado dos parques; entretanto, estas podem ser mais 

burocráticas, o que desempenharia um papel negativo no desenvolvimento 

das empresas apoiadas. Neste trabalho, optou-se por construir uma 
variável dummy (zero se a universidade é pública ou um se é privada), que 

retrata a natureza somente da principal universidade parceira, para medir 

os efeitos citados acima. 

; 

• Presença de incubadora no parque (variável Incub): segundo a literatura, a 

presença de incubadoras está relacionada a parques que atendem 

empresas muito novas, possivelmente de menor porte, o que impactaria de 

forma negativa nas variáveis de resultado. Introduziu-se uma variável 
dummy (zero se não há incubadora e um caso exista) para captar esse 

efeito63

• Presença de apoio gerencial (variável Admin): Siegel, Westhead e Wright 

(2003a) sugerem que fosse explorado nas pesquisas quantitativas o papel 

desempenhado pela presença ou não de administração própria dos 

.  

                                                 
61 Vale ressaltar, entretanto, que os autores admitem que apesar do efeito negativo da burocracia, 
parques geridos por universidades podem apresentar outras dimensões importantes para seus 
resultados, tais como, maior intensividade da relação universidade-empresa, escala para contratação 
de mão-de-obra especializada, etc.  
62 Com a ressalva de que cada novo parceiro deve trazer ao empreendimento novas competências, 
que não estavam anteriormente presentes, ou que não estavam presentes na quantidade necessária.  
63 Ressalta-se que para o caso dos parques tecnológicos em operação no Brasil, somente o ParqTel, 
do Recife, não possui incubadora.  
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parques. Neste sentido, a presente dissertação incluiu no modelo uma 
variável dummy (um se o parque possui uma gerência própria específica e 

zero, caso contrário). A presença gerencial pode representar dois efeitos 

contraditórios, por um lado, pode ser responsável pela transferência de 

know-how empresarial para as empresas apoiadas, o que impactaria 

positivamente no desempenho dos parques; entretanto, a presença 

gerencial, assim como a incubadora, pode significar que o parque atende 

empresas de menor porte e mais novas em termos de atuação no 

mercado, o que acarretaria um efeito negativo no resultado. 

• Investimento realizado no parque (variável Invest): apesar de não ser usual 

na literatura, optou-se por incluir uma variável que representa o 

investimento realizado (em mil reais) até o ano de 200864

 

, com o objetivo 

de medir os efeitos deste sobre o desempenho. Pode-se especular que tal 

variável funcionaria, potencialmente, como um ‘contrapeso’ às demais 

variáveis, em especial, às variáveis territoriais. Uma vez que se pode 

argumentar que um elevado investimento equilibraria desvantagens 

locacionais, as quais por ventura existam, possibilitando ao parque se 

instalar em qualquer localidade, desde que possa contar com o montante 

de recursos necessário. 

 

3.5.2 Modelos de dependência do desempenho dos parques tecnológicos em 
operação no Brasil 

 

 

Nesta seção é apresentado o modelo de dependência65, utilizando-se a 

técnica de regressão linear múltipla, com base no método dos mínimos quadrados 

ordinários66

                                                 
64 Ano de referência da pesquisa realizada pela ANPROTEC (2008). 

 tendo como variável dependente o índice de sucesso dos parques 

tecnológicos em operação no Brasil, e o conjunto de variáveis independentes 

expostas nas seções anteriores. Segundo Cunha e Coelho (2011, p. 134), a análise 

de regressão linear múltipla é aplicada quando existe uma relação de dependência 

65 Para os cálculos da regressão multivariada utilizou-se o software GRETL. 
66 Para uma discussão pormenorizada sobre os métodos de regressão vide Gujarati (2006). 



93 
 

linear entre as variáveis, as quais são de natureza métrica. Assim, para o caso deste 

estudo, o objetivo é verificar as relações de dependência entre o desempenho dos 

parques tecnológicos em operação no Brasil e as variáveis explicativas, em especial, 

o impacto das variáveis territoriais sobre os resultados dos empreendimentos. 

O modelo analisa o índice de sucesso, como variável dependente das 

variáveis internas do parque e os fatores locacionais, anteriormente constituídos. 

Foram incluídas nesta análise as variáveis espaciais excluídas dos fatores, em 

decorrência da baixa correlação: índice de desenvolvimento humano (IDH); a 

distância do município até São Paulo; e a distância do parque até o aeroporto. 

Primeiramente, o modelo foi testado com todas as variáveis expostas, em seguida 

foram sendo excluídas as variáveis que apresentaram a menor significância 

estatística, com base na estatística t. O resultado final do modelo de regressão está 

apresentado na tabela 12. 

 
Tabela 12: Modelo de regressão para o índice de sucesso 

 Coeficiente Erro 
Padrão razão-t p-valor 

Constante 5,1020 0,2956 17,2627 <0,00001 

Idade 0,0140 0,0016 8,6286 0,0001 

Invest 0,000018 0,0000 7,4468 0,0001 

Gestor_priv 1,1248 0,2166 5,1939 0,0013 

Gestor_univ 2,5003 0,2314 10,8039 0,0000 

Admin -1,3528 0,2102 -6,4356 0,0004 

Dist_univer 0,0296 0,0119 2,4926 0,0414 

Dist_aero -0,0055 0,0008 -7,2420 0,0002 

Dist_sp -0,0003 0,0001 -2,8855 0,0235 

Fator_Econômico 0,3563 0,0906 3,9349 0,0056 

Fator_Acadêmico -0,2121 0,0754 -2,8130 0,0260 

R2 0,9736 R2 ajustado 0,9358 

F 25,7698 sig. 0,0001 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Conforme se verifica, as variáveis relacionadas se mostram significativas ao 

nível de 0,05 em relação à estatística t, o que indica a existência de dependência 

entre cada variável explicativa individual e a variável dependente. Em termos do 

modelo como um todo, este também se mostra significativo ao nível de 0,05, 

apresentando uma estatística F da ordem de 26, com p-valor de significância de 
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0,0001, o que sugere que a combinação linear das variáveis explicativas exerce 

influência significativa sobre a variável dependente. 

Com relação à capacidade explicativa do modelo, a estatística R2 alcançou 

um nível de 97,36%, o que demonstra uma alta capacidade explicativa. Mesmo 

considerando-se o R2 ajustado, o qual pondera o aumento da capacidade 

explicativa, com a inclusão de variáveis explicativas, o valor continua alto, de 

93,58%. Desta forma, o modelo apresentado se mostra significativo e com elevado 

grau de explicação da variação do índice de sucesso dos parques tecnológicos em 

operação.   

Entretanto, a análise de regressão possui um conjunto de hipóteses que 

devem ser testadas, para a verificação da validade e consistência do modelo. Dentre 

as principais hipóteses encontram-se: normalidade dos resíduos; ausência de 

multicolinearidade das variáveis explicativas, ausência de outliers, 

homocedasticidade, e ausência de autocorrelação serial67

 Conforme sugere a literatura especializada (CUNHA; COELHO, 2011, p.152 

e 193) e tendo em vista que a amostra é inferior a trinta observações, a normalidade 

foi testada por meio do teste Shapiro-Wilk, que testa a hipótese nula de distribuição 

normal. O nível de significância calculado para o teste Shapiro-Wilk foi de 0,241, 

uma vez que o nível de significância do teste foi superior a 5%, sugere-se que a 

distribuição dos resíduos segue uma normal. 

. 

Para testar a multicolinearidade entre as variáveis explicativas, adotou-se o 

método do fator de inflação da variância, FIV (ou, em inglês, VIF). Ressalta-se que: 
 
 
[...] o problema da multicolinearidade é uma questão de grau e não 
de natureza – sempre existirá correlação entre variáveis 
independentes, devendo-se buscar as que a apresentem em menor 
grau para minimizar dificuldades na interpretação dos resultados. 
(CUNHA; COELHO, 2011, p. 156). 
 
 

Conforme Cunha e Coelho (2011, p.188) se o fator de inflação da variância se 

encontrar abaixo de 1, não há presença de multicolinearidade; entre 1 e 10, a 

amostra apresenta multicolinearidade aceitável; e acima de 10 a multicolinearidade é 

problemática para a análise de regressão. Na tabela 13 são apresentados os 
                                                 
67 Novamente, sugere-se a leitura de Gujarati (2006) para uma discussão pormenorizada das 
hipóteses do modelo de regressão linear, assim como para o aprofundamento sobre as hipóteses e 
seus respectivos testes.  
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resultados do VIF para o modelo em questão, conforme se verifica pelos dados, a 

multicolinearidade entre as variáveis explicativas é aceitável.  

 
Tabela 13: Multicolinearidade entre as variáveis explicativas 

Variáveis VIF 
(Constant) 

 
Idade 1,452 

Invest 1,293 

Gestor_priv 2,063 

Gestor_univer 2,498 

Admin 1,934 

Dist_univer 1,356 

Dist_aero 1,730 

Dist_sp 1,403 

Fator_Econômico 1,320 

Fator_Acadêmico 1,498 

Fonte: Elaboração própria. 
 
Com relação à presença de outliers, foi utilizada a análise dos resíduos 

estudantizados, os quais apresentariam valor absoluto superior a 2, na presença de 
outliers, e a análise dos resíduos estandardizados, cujo valor na presença de outliers 

superaria 3 (CUNHA; COELHO, 2011, p. 203). Os testes revelam a presença de um 
possível outlier, o Parque Tecnológico de São Carlos Science Park. Provavelmente, 

o parque em questão pode apresentar desvios em relação aos demais por ser muito 

prematura sua operação, trata-se do parque mais novo, com apenas 5 meses de 

operação68

A homocedasticidade do modelo foi analisada por meio do teste Pesarán-

Pesarán, o qual consiste em se regredir a soma do quadrado dos resíduos 

padronizados como função da soma do quadrado dos valores estimados 

padronizados. Se esta não se mostrar estatisticamente significante, ao nível de 5%, 

indica a presença de heterocedasticidade, caso contrário o modelo é 

homocedástico. Para o caso em análise, a regressão acima descrita apresentou 

significância de 0,914, muito acima do nível de 0,05, sugerindo que o modelo seja 

homocedástico. 

.   

Por fim, foi testada a autocorrelação dos resíduos, por meio da estatística 

Durbin-Watson. A estatística DW calculado foi de 1,894, encontrando-se na região 
                                                 
68 Apesar da potencial presença de um outlier, optou-se por mantê-lo na amostra, uma vez que esta 
já é extremamente diminuta. 
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inconclusiva do teste69

Desta forma, os testes e análises estatísticas realizadas sugerem que o 

modelo utilizado para explicar o comportamento do índice de sucesso é razoável. As 

análises em termos da dependência da variável e suas limitações serão expostas na 

próxima seção. 

, sendo assim, não foi possível pelo teste realizado sugerir a 

presença ou não de autocorrelação. 

 

 

3.5.2.1 Discussão dos resultados de dependência e limites do modelo 

 

 

Para a análise do modelo exposto levam-se em consideração os sinais dos 

parâmetros calculados para cada variável do modelo e a magnitude de tais 

coeficientes, apresentados na tabela 12. Assim como a exposição explicita das 

variáveis que não apresentaram nível de significância estatística suficiente para 

serem incluídas nos modelos. 

Com relação ao modelo desenvolvido, relativo ao índice de sucesso dos 

parques tecnológicos em operação no Brasil, as variáveis, presença de incubadora, 

natureza da universidade, número de parceiros tecnológicos e IDH não se 

mostraram significantes. Já as variáveis, tempo de operação, investimento realizado, 

gestão privada do empreendimento, gestão universitária do empreendimento, 

presença de administração exclusiva, distância da universidade, e as variáveis de 

acessibilidade e territoriais, distância do aeroporto, distância de São Paulo, e os 

fatores territoriais, tanto econômicos, quanto acadêmicos foram significativos na 

análise. 

O modelo sugere que o sucesso do parque tecnológico70

                                                 
69 Para o modelo em questão, o intervalo tabelado da região inconclusiva do teste de Durbin-Watson, 
é de 0,244 até 3,073.  

 se relaciona 

positivamente com o tempo de operação do empreendimento. Este resultado 

corrobora a literatura apresentada no capítulo dois, no que se refere ao aspecto do 

tempo de maturação destas iniciativas. Também, o impacto da gestão privada sobre 

o desempenho, é corroborado pelo modelo. Porém, diferente da hipótese formulada 

por Link e Scott (2006) no que diz respeito à gestão universitária do 

70 Medido em termos do número de empresas, postos de trabalho e faturamento. 
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empreendimento, o modelo sugere que, para o caso brasileiro, o fato do 

gerenciamento do parque ser realizado pela universidade exerce um efeito positivo 

sobre o desempenho destes. Pode-se sugerir que a gestão universitária disponibiliza 

uma série de serviços, a baixo custo, para as empresas apoiadas que resultariam 

em um melhor desempenho relativo. 

Contudo, ressalta-se que o coeficiente da distância do empreendimento em 

relação à universidade se mostrou positivo, significando que quanto maior a 

distância maior o desempenho do parque tecnológico. Obviamente, este resultado 

contradiz a literatura especializada e os argumentos expostos tanto no capítulo um, 

quanto no capítulo dois desta dissertação. Este resultado pode ser decorrente das 

limitações em termos de método, de amostra ou ainda das medidas utilizadas, tais 

questões serão discutidas mais adiante. 

O investimento realizado também se mostrou positivo para o sucesso dos 

empreendimentos, este resultado pode abrandar as desvantagens do 

empreendimento em termos de outras variáveis, entretanto, deve-se levar em 

consideração a eficiência do uso de tais recursos em termos de política pública. 

Apesar dos efeitos supracitados do gerenciamento, em termos da presença 

de um gerente ou administrador específico para o empreendimento, este se mostrou 

negativo em relação ao desempenho. Conforme exposto anteriormente, a presença 

de um administrador é mais comum em empreendimentos de pequeno porte, que 

apóiam empresas menores e mais jovens, o que indiretamente, como argumentado 

em seções anteriores, impacta negativamente sobre as variáveis de sucesso 

consideradas. 

O resultado do modelo em termos das variáveis territoriais e de acessibilidade 

do local de instalação do parque tecnológico, corroboram a literatura apresentada. 

Assim, as variáveis, distância do empreendimento ao aeroporto e a distância do 

município em relação à cidade de São Paulo, apresentam coeficientes negativos, o 

que sugere uma relação entre acessibilidade e sucesso dos empreendimentos. Por 

fim, em relação aos fatores locacionais desenvolvidos neste trabalho, o fator que 

representa a dimensão econômica do local de instalação do parque tecnológico, 

relaciona-se positivamente com o índice de sucesso, como era esperado, sugerindo 

a presença de efeito positivo da escala mínima de aglomeração sobre o resultado 

dos parques. Por outro lado, o fator que representa a disponibilidade local de infra-

estrutura tecnológica e científica apresentou um coeficiente negativo, o que 
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contradiz a exposição efetuada nos capítulos anteriores. Assim como o que ocorreu 

com a variável distância da universidade, possivelmente este resultado esta 

vinculado às limitações da análise exploratória empírica deste trabalho. Entretanto, 

apesar do resultado antagônico o modelo sugere existir efeito da localização dos 

parques sobre seus resultados. 

 

 

Salienta-se que a presente dissertação possui caráter exploratório, ou seja, 

não há na literatura uma teoria consolidada sobre as relações de dependência entre 

o sucesso dos parques tecnológicos e a estrutura com a qual se organizam, ou o 

papel desempenhado pela localização. Além disso, apesar da literatura apresentar 

um conjunto de variáveis que potencialmente impactam sobre o desempenho dos 

empreendimentos, a forma funcional desta relação não é definida. E, ainda, os 

estudos analisados apresentam diferentes formas de medição e unidades de medida 

das variáveis, tanto independentes, quanto dependentes. Desta forma, os resultados 

alcançados nesse estudo devem ser analisados com cautela, tendo em vista a 

existência de limitações com relação à base de dados adotada, às medidas 

utilizadas e ao modelo utilizado. 

Em primeiro lugar, a base de dados utilizada, em especial a pesquisa 

realizada pela Anprotec (2008) junto aos parques brasileiros possui certas limitações 

que devem ser explicitadas. Em que se pese a pequena quantidade de observações, 

decorrente do recorte e objetivo adotados nesta dissertação71, o levantamento de 

dados apresentou diversas informações ausentes, não respondidas, o que levou à 

redução ainda maior da amostra72

Ainda em relação à base de dados, esta não apresenta medidas ou variáveis 

de caráter tecnológico, restringindo à análise a dimensão organizacional e 

. Ainda nesse sentido, uma vez que a pesquisa foi 

respondida pelos gestores ou administradores dos empreendimentos, suas 

informações podem ser viesadas. Estes fatos podem exercer impacto significativo 

sobre os resultados encontrados, alterando tanto a significância das variáveis,  

quanto seus coeficientes. 

                                                 
71 Seguindo o critério utilizado para definição de parque em operação (parques que possuam 
empresas e trabalhadores em operação), o universo do estudo se restringe a vinte e sete 
empreendimentos. 
72 Do universo de vinte e sete empreendimentos, somente dezoito (66,7%) apresentaram informações 
completas para serem analisados. 
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econômica. A incorporação de variáveis de desempenho tecnológico pode contribuir 

na melhora da especificação de agrupamentos dos parques e para a construção de 

novos índices de desempenho. Além disso, a pesquisa da Anprotec (2008) não 

apresenta informações metodológicas sobre sua aplicação, por exemplo, o período 

de pesquisa, a referência explícita da referência temporal dos dados, etc. 

Com relação às medidas utilizadas para aferição das variáveis, assim como 

as transformações nelas realizadas73

Sobre o modelo utilizado, não há na literatura especializada um argumento 

definido, um embasamento teórico, para o formato das relações (forma funcional) 

ora tratadas e nem para a hipótese implícita de linearidade do modelo, uma vez que, 

não há uma teoria consolidada sobre o tema. Para o caso específico dos parques 

tecnológicos em operação no Brasil, a possibilidade de autocorrelação serial e a 
presença de possível outlier podem interferir nos resultados, tanto em termos da 

significância das variáveis, quanto na magnitude dos coeficientes. 

, a literatura não é consensual sobre os 

melhores procedimentos a serem utilizados. Em trabalhos futuros, pode-se 

empreender um esforço para ampliar as variáveis e melhorar sua forma de medida, 

em especial para o caso da produtividade. 

 Tais limitações podem ser responsáveis pelos resultados em alguns casos 

antagônicos com a literatura apresentada (distância da universidade; fator 

acadêmico; etc). Entretanto, tendo como objetivo uma análise exploratória das 

relações entre desempenho dos parques tecnológicos em operação no Brasil e um 

conjunto de variáveis explicativas, tanto internas, quanto externas aos parques, 

considera-se que o estudo apresenta importantes insights em relação seu objeto e 

amplia as possibilidades de pesquisas futuras neste tema. Este capítulo apresenta 

uma metodologia capaz de categorizar, ranquear e inferir o comportamento dos 

parques tecnológicos em termos de seus desempenhos e resultados, colaborando, 

mesmo que preliminarmente e de forma exploratória, com a análise da formação e 

consolidação dos parques tecnológicos, em especial, para o caso brasileiro. 

 
  

                                                 
73 Aplicação do logaritmo neperiano. 
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Conclusão 

 

 

A mudança do paradigma técnico-econômico nos anos de 1970 transformou 

profundamente a lógica de localização das empresas e de posicionamento das 

regiões na busca de desenvolvimento econômico sustentado. Nesse contexto, o 

êxito das regiões depende de suas capacidades de especialização e de estímulo ao 

desenvolvimento de vantagens comparativas efetivas e dinâmicas, decorrentes do 

estoque de atributos e da competência local de promoção continuada de inovação. 

O que, por sua vez, é decorrente da capacidade empresarial em promover 

atividades de pesquisas e desenvolvimento (P&D) e identificar novos produtos e 

processos, assim como, da capacidade local de cooperar e aprender 

As teorias tradicionais de localização, baseadas tanto nos trabalhos clássicos 

de Weber, Von Thünen, Isard, quanto nas abordagens de Perroux, Myrdal e 

Hirschman, não são suficientes para explicar os fatores locacionais da atividade 

inovativa, nem o sucesso de determinadas regiões no desenvolvimento de uma 

indústria de alta tecnologia. Essa lacuna tem sido em parte preenchida por outras 

matrizes teóricas, as quais surgiram durante os anos 1980 e 1990, e que têm como 

foco, por um lado, compreender a espacialização das atividades de alta tecnologia e 

os fatores locacionais que a condicionam; e por outro lado, analisar as estruturas de 

inovação regionais que podem gerar vantagens competitivas dinâmicas aos 

participantes. Dentre essas matrizes, a presente dissertação restringiu sua análise à 

base analítica desenvolvida por autores norte-americanos da Califórnia que analisam 

a teoria locacional, no contexto da organização industrial e do mercado de trabalho 

local, e os trabalhos de pesquisadores vinculados à abordagem do meio inovador, 

desenvolvida pelo grupo europeu GREMI. 

 Constatou-se que na explicação da opção de localização das empresas de 

alta tecnologia, ambas as escolas analisadas, em maior ou menor grau, ressaltam a 

necessidade de existência de diversos fatores locacionais tais como: a presença de 

infra-estrutura formal e informal de aprendizagem e geração de conhecimentos e 

inovação, o papel das aglomerações na minimização de custos de transação em 

virtude das interações sócio-econômicas dos agentes, e o papel do contexto 

histórico, institucional e cultural, no qual estão imersos os agentes no território. A 
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compreensão desses elementos é essencial para formulação de instrumentos de 
apoio à constituição de arranjos ou clusters de base tecnológica. 

Diversos mecanismos de suporte têm sido implementados tendo em vista o 

desenvolvimento e a geração de inovações, dentro os quais os parques tecnológicos 

se destacam, desde seu surgimento espontâneo nos anos de 1940, até sua 

proliferação pelo mundo nas décadas de 1970 e 1980. Especificamente, os parques 

tecnológicos podem ser definidos como empreendimentos, espacialmente 

delimitados, que reúnem empresas de alta tecnologia, tanto focadas em produtos, 

quanto em serviços, e oferecem a oportunidade para um elevado grau de 
cooperação institucional entre universidades e indústrias. Eles são loci privilegiado 

composto, normalmente, por infra-estrutura física e organizacional de articulação e 

de criação de conhecimento, visando o processo de inovação. 

Nesse sentido, esta dissertação se propôs a analisar as experiências 

nacionais em operação, com o intuito de identificar os fatores que contribuem para o 

sucesso de tais iniciativas. Adicionalmente, buscou-se averiguar o papel da 

localização e de seus respectivos elementos territoriais, sobre o resultado dos 

parques tecnológicos. 

A literatura especializada apresenta um conjunto amplo e complexo de 

condicionantes necessários para a formação e consolidação dos parques 

tecnológicos, dentre as quais: infra-estrutura urbana e tecnológica, adensamento 

empresarial, disponibilidade de mão de obra com diferentes níveis de qualificação, 

existência de universidades e centros de pesquisa de excelência, comportamento 

colaborativo dos agentes locais, disponibilidade de recursos financeiros e, de um 

ponto de vista supraterritorial, o ambiente de negócios e macroeconômico que deve 

apresentar regras e instituições estáveis. 

Por meio do exame de tais condições, este estudo procurou enfatizar algumas 

questões complexas que são em sua maioria pouco exploradas pela literatura 

focalizada em parques tecnológicos, tais como: (a) os limites da utilização dos 

parques como instrumentos de reconversão de regiões economicamente deprimidas; 

(b) a necessidade de uma escala mínima de aglomeração pré-existente na região; 

(c) o caráter de dependência histórica (path dependence) de muitos dos elementos 

condicionantes do sucesso destes empreendimentos; (d) a importância da análise da 

estrutura política e seu papel na formação e consolidação destes instrumentos; (e) a 

natureza antagônica e a difícil gestão da participação e cooperação dos diferentes 
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stakeholders envolvidos; (f) a necessidade de perceber que a participação de 

diferentes atores locais deve estar condicionada pela presença de atributos 

específicos desses atores; (g) a importância da existência de um ou mais agentes 

que disponham de legitimidade e recursos para acomodar diferentes interesses de 

todos os envolvidos no processo de formação e consolidação do parque tecnológico. 

Com base na literatura teórica e empírica, empreendeu-se uma análise 

estatística multivariada exploratória, cujo objetivo foi à aferição do desempenho dos 

parques brasileiros em operação, possibilitando discutir se as variáveis internas ou 

organizacionais e as variáveis externas ou locacionais exercem influência sobre a 

performance dos parques tecnológicos. 

O primeiro resultado alcançado foi a constituição de uma taxonomia dos 

parques tecnológicos em operação no Brasil segundo seu desempenho, medido em 

termos de número de empresas, geração de postos de trabalho, faturamento total e 
uma proxy da produtividade bruta do trabalho, constituída pela razão entre 

faturamento total e postos de trabalho. A partir da análise dos resultados, foram 

identificados quatro clusters os quais se diferenciam em termos de grau do 

desempenho (superior, intermediário e inferior), e em termos da relação de 

produtividade, ou seja, alguns parques apresentam desempenho extensivo, 

condicionado ao tamanho, e outros, desempenho intensivo, condicionado 

possivelmente a eficiência. Desta forma, o presente estudo sugere a possibilidade 

de classificação dos parques tecnológicos no Brasil, segundo sua magnitude 

(tamanho) e seu possível desempenho em termos de produtividade, a qual pode 

cautelosamente ser tomada como referência do grau de utilização da tecnologia 

(intensividade). Entretanto, ressalta-se que tais medidas não captam efeitos relativos 

dos parques sobre as economias locais. Pode-se supor que em alguns casos, 

especialmente, em municípios pequenos, que apresentem características de 

atratividade econômica local para a inovação, parques tecnológicos, mesmo que de 

desempenho inferior, podem exercer relativamente um importante papel no processo 

de desenvolvimento destas regiões. 

A partir desse resultado, foi proposta uma medida síntese de desempenho 

(um índice de sucesso) que agrega as três variáveis de desempenho absoluto 

(número de trabalhadores, número de empresas e faturamento). Uma vez que a 

produtividade não apresentou correlação suficiente para ser tratada em conjunto 

com as demais, optou-se por excluí-la da análise. Desta forma, o estudo realizado 
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sugere à possibilidade de se considerar as variáveis de desempenho estudadas 

como um único bloco, representadas por um único fator, o que possibilita a criação 

de um índice de sucesso para os parques em operação no Brasil. Obviamente, tal 

índice retrata apenas a dimensão do tamanho dos parques, medida em termos de 

seus resultados econômicos. Entretanto, é justificável argumentar que, quanto mais 

empresas são atendidas, mais empregos são gerados, e maior o faturamento 

alcançado pelo parque, maior será seu efeito multiplicador e de transbordamento 

para a economia regional e nacional. Contudo, trabalhos futuros podem expandir 

esta análise incorporando variáveis de desempenho tecnológico, que se apresenta 

como outra importante dimensão dos empreendimentos. 

Com base nos resultados anteriores, foi aplicado o método de regressão 

linear múltipla, objetivando a análise de dependência do desempenho dos parques 

tecnológicos em operação no Brasil. Foi desenvolvido um modelo, tendo como 

variável dependente o índice de sucesso formulado. As variáveis explicativas 

consideradas foram divididas em dois blocos: num primeiro bloco encontram-se as 

variáveis relacionadas às dimensões internas dos parques, analisadas pela literatura 

empírica; já o segundo grupo compreende a dimensão territorial e é composto por 

dois fatores, escala mínima de aglomeração e infra-estrutura técnico-científica. 

Também foram consideradas variáveis que representam a acessibilidade local 

(distância entre o município e a cidade de São Paulo e distância entre o parque e o 

aeroporto) e o índice de desenvolvimento humano (IDH). 

O modelo corrobora parcialmente as hipóteses expostas pela literatura 

empírica internacional, em termos da dependência do desempenho dos parques em 

relação às suas variáveis internas. Porém, diferente da hipótese formulada pela 

literatura no que diz respeito à gestão universitária do empreendimento, o modelo 

sugere que, para o caso brasileiro, o fato do gerenciamento ser realizado pela 

universidade exerce um efeito positivo sobre o desempenho destes. O que pode 

sugerir que a gestão universitária disponibiliza uma série de serviços, a baixo custo, 

para as empresas apoiadas que resultariam em um melhor desempenho relativo. 

Do ponto de vista territorial, o modelo sugere existir impacto entre as 

dimensões locacionais e de performance dos empreendimentos. Nesse sentido, as 

variáveis, distância do empreendimento ao aeroporto e a distância do município em 

relação à cidade de São Paulo, apresentaram coeficientes negativos, o que sugere 

uma relação entre acessibilidade e sucesso dos empreendimentos. 
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Concomitantemente, em relação aos fatores locacionais desenvolvidos nesta 

dissertação, o fator que representa a dimensão econômica do local de instalação do 

parque tecnológico, relaciona-se positivamente com o índice de sucesso, sugerindo 

a presença de efeito positivo da escala mínima de aglomeração sobre o resultado 

dos empreendimentos. 

Entretanto, os resultados devem ser analisados com cautela, tendo em vista 

as limitações em termos de método, de amostra ou ainda das medidas utilizadas. 

Tais limitações podem ser responsáveis pelos resultados em alguns casos 

antagônicos com a literatura apresentada. Contudo, tendo como objetivo uma 

análise exploratória das relações entre desempenho dos parques tecnológicos em 

operação no Brasil e um conjunto de variáveis explicativas, tanto internas, quanto 

externas aos parques, considera-se que a dissertação apresenta importantes 

insights em relação seu objeto e amplia as possibilidades de pesquisas futuras neste 

tema. Novos estudos e pesquisas podem ser empreendidos no sentido de expandir 

e melhorar a qualidade das variáveis e dos indicadores utilizados, assim como 

outras metodologias podem ser sugeridas para a aferição dos resultados. 

Ainda assim, o estudo sugere que a simples opção de instalação de um 

parque tecnológico sem que sejam consideradas as condições territoriais analisadas 

representa um risco de desperdício de recursos escassos, os quais poderiam ser 

aplicados na construção de bases mais efetivas para o desenvolvimento regional de 

uma localidade específica. O perigo se concretiza, principalmente, quando a opção 

de instalação de parques tecnológicos se dá por motivos puramente políticos, nos 

quais não estão presentes ao menos alguns dos condicionantes de sucesso, que em 

casos extremos acabam se tornando simplesmente empreendimentos imobiliários 

empresariais de alto padrão. 

Ressalta-se, por fim, que os parques tecnológicos são apenas um dentre 

vários instrumentos que podem ser usados para encorajar a transferência de 

tecnologia e o desenvolvimento de firmas inovadoras. Para isso, há também 

incubadoras de empresas, consórcios de pesquisa, joint ventures entre 

pesquisadores e empresários, núcleos de inovação tecnológica, escritórios de 

patentes, licenciamento e transferência tecnológica, entre outros empreendimentos. 

Tais instrumentos podem ainda ser encarados como iniciativas por parte dos atores 

locais no sentido de criar as bases para a construção bem sucedida de parques 

tecnológicos no futuro.  
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Apêndice 03  
 

 

Apresenta-se nesse apêndice um exercício exploratório, por meio de um 

segundo modelo que procura identificar as relações de dependência entre a 

produtividade bruta do trabalho e o conjunto de variáveis explicativas. Ressalta-se 

que a variável dependente em análise foi tratada de forma isolada, uma vez que não 

apresentou correlação suficiente para que fosse agrupada pelo método de análise 

fatorial às demais variáveis de desempenho. Seguiram-se os mesmos 

procedimentos realizados com a variável ‘índice de sucesso’. 

 
Tabela 16: Modelo de regressão para a produtividade 

 Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor 

Constante 25,3562 4,6770 5,4215 0,0010 

Idade -0,0172 0,0037 -4,6873 0,0022 

Invest -0,000011 0,0000 -3,3974 0,0115 

Incub 5,6977 1,0205 5,5834 0,0008 

Nat_univer 1,5016 0,3375 4,4495 0,0030 

Admin -2,3218 0,4634 -5,0104 0,0016 

Dist_univer 0,0791 0,0203 3,8912 0,0060 

Dist_aero -0,0075 0,0017 -4,5579 0,0026 

IDH -28,2529 6,0903 -4,6390 0,0024 

Fator_Econômico 0,7724 0,1340 5,7630 0,0007 

Fator_Acadêmico 0,7518 0,1405 5,3495 0,0011 

R2 0,8845 R2 ajustado   0,7195 

F(10, 7) 5,3615 sig.   0,0181 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Conforme se verifica na tabela 14, as variáveis relacionadas se mostram 

significativas ao nível de 0,05 em relação à estatística t, o que indica a existência de 

dependência entre cada variável explicativa individual e a variável dependente. Em 

termos do modelo como um todo, este também se mostra significativo ao nível de 

0,05, apresentando uma estatística F da ordem de 5,36 e um nível de significância 

de 0,0181. 

Com relação à capacidade explicativa do modelo, a estatística R2 alcançou 

um nível de 88,45% e o R2 ajustado foi de aproximadamente 72%, o que sugere boa 

capacidade de explicação do modelo. Desta forma, o modelo apresentado se mostra 
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significativo e com bom grau de explicação da variação da produtividade bruta do 

trabalho74

Com o objetivo de validação do modelo, serão seguidos os mesmos 

procedimentos realizados na avaliação do primeiro modelo. O modelo ora analisado 

apresentou um nível de significância da estatística Shapiro-Wilk de 0,463, superior a 

5%, o que sugere que a distribuição dos resíduos segue uma distribuição normal. 

 dos parques tecnológicos em operação no Brasil. 

Com relação à presença de outliers, tanto a análise dos resíduos 

estudantizados, quanto à análise dos resíduos estandardizados, não apresentaram 

valores que superassem os mínimos estabelecidos. De forma que as análises 
sugerem que o modelo não apresenta outliers. Neste modelo, a homocedasticidade 

também foi analisada por meio do teste Pesarán-Pesarán, cujo valor de significância 

foi de 0,657, acima do nível de 0,05, sugerindo que o modelo seja homocedástico. 

Por fim, foi testada a autocorrelação dos resíduos, por meio da estatística Durbin-

Watson. A estatística DW calculado foi de 2,706, encontrando-se na região 

inconclusiva do teste75

As variáveis explicativas aparentemente apresentaram um nível de 

multicolinearidade aceitável, uma vez que o teste VIF, apresentou, para todas as 

variáveis, valores entre 1 e 10. Este resultado é apresentado na tabela 15. 

, sendo assim, não foi possível pelo teste realizado sugerir a 

presença ou não de autocorrelação. 

 
Tabela 17: Multicolinearidade para o modelo de produtividade 

Variáveis VIF 

(Constant)  
Idade 4,300 

Invest 1,485 

Incub 6,260 

Nat_univer 1,841 

Admin 5,508 

Dist_univer 2,348 

Dist_aero 4,822 

IDH 5,730 

Fator_Econômico 1,708 

Fator_Acadêmico 3,068 

Fonte: Elaboração própria. 
 

                                                 
74 Salienta-se que a variável em questão foi tomada em termos de seu logaritmo neperiano, da 
mesma forma que foi aplicada na análise dos clusters dos parques tecnológicos. 
75 Para o modelo em questão, o intervalo tabelado da região inconclusiva do teste de Durbin-Watson, 
é de 0,244 até 3,073.  
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Os resultados dos testes e análises estatísticas sugerem que o modelo 

utilizado para explicar o comportamento da produtividade bruta do trabalho é 

razoável. Entretanto, as análises dos coeficientes e de seus sinais apontam para 

diversas dificuldades interpretativas. 

Quanto às relações de dependência entre a produtividade bruta do trabalho e 

as variáveis explicativas, o modelo apresentou as seguintes variáveis como 

estatisticamente não significativas: a natureza do gestor do parque (privado, 

universitário ou público); o número de entidades tecnológicas participantes; e a 

distância em relação à cidade de São Paulo. As variáveis significativas para explicar 

o comportamento da produtividade foram: tempo de operação do parque; o 

investimento realizado; a presença de incubadora; a natureza da principal 

universidade parceira (pública ou privada); a presença de administração própria; a 

distância da universidade; e em termos territoriais: a distância do empreendimento 

ao aeroporto; o índice de desenvolvimento humano; e os fatores econômicos e 

acadêmicos. 

O modelo sugere que a produtividade é impactada de forma diferente, em 

alguns casos, e por variáveis diferentes do que no caso do índice de sucesso. O 

tempo de operação do parque aparece, nesse modelo, com sinal negativo, o que 

pode contradizer as análises expostas nos primeiros capítulos dessa dissertação. 

Esperava-se que, quanto maior o tempo de operação do parque, mais amadurecidos 

estariam os instrumentos de apoio às empresas, em especial, os mecanismos de 

transferência de tecnologia e de qualificação da mão-de-obra, o que deveria 

apresentar um impacto positivo sobre a produtividade. Entretanto, tal resultado como 

de outras variáveis do primeiro modelo, pode ser simplesmente resultado das 

restrições com relação ao modelo utilizado, a base de dados abordada e, as 

medidas aplicadas neste estudo, especialmente das limitações da medida de 

produtividade utilizada. 

 Também o investimento apresentou relação negativa com a produtividade. 

Uma possível hipótese para este resultado é de que parques instalados em áreas 

caracterizadas pela ausência de escala mínima de aglomeração necessitarão de 

maiores investimentos, os quais nem sempre suprirão as deficiências em termos de 

outras variáveis importantes para a determinação da produtividade bruta do trabalho. 

Assim como exposto no primeiro modelo, a presença de administração 

própria e a distância do empreendimento até o aeroporto apresentaram coeficientes 



117 
 

negativos, seguindo a mesma argumentação já apresentada anteriormente. 

Também, as variáveis, presença de incubadora no parque e distância do 

empreendimento até a principal universidade parceira, apresentaram o mesmo sinal 

exposto no modelo anterior, ou seja, ambas apresentaram coeficientes positivos, as 

justificativas para este fato são as mesmas sugeridas no modelo anterior. 

Duas novas variáveis parecem impactar na produtividade, que não 

demonstraram significância para com o índice de sucesso: a natureza da 

universidade e o IDH. A natureza da principal universidade parceira, que apresentou 

sinal positivo, sugerindo um efeito de ampliação da produtividade para os casos em 

que a principal universidade parceira é privada. Apesar de contra-intuitivo, esse  

resultado pode ser justificado com base no fato de que as universidades privadas 

podem apresentar maior agilidade e menor burocracia, em suas interações com o 

setor produtivo. Por fim, o IDH apresentou sinal negativo, o que contradiz a 

abordagem exposta nos capítulos anteriores, e pode estar relacionada às limitações 

relativas ao modelo e/ou ao método de aferição da produtividade. 

Além dos efeitos relacionados à acessibilidade, representada pela variável 

distância do aeroporto, e à qualidade de vida, identificada com o IDH, apresentados 

acima, do ponto de vista territorial, os fatores locacionais econômico e acadêmico 

apresentaram impacto positivo na produtividade. Este resultado corrobora a literatura 

especializada, em especial, os estudos do GREMI, para o qual o dinamismo local e a 

infra-estrutura científico-tecnológica geram regiões de aprendizagem, que 

possibilitam importantes sinergias entre o território e o tecido produtivo provocando 

efeitos positivos no desenvolvimento das regiões e no desempenho das empresas 

instaladas. 

Estudos futuros devem se engajar na verificação dos resultados obtidos e 

correção de falhas na modelagem e medição. Ressalta-se, entretanto, que apesar 

da dificuldade em se trabalhar com variáveis como a produtividade, ainda mais 

medida em termos de faturamento por trabalhador, essas se mostram como 

importantes elementos para a descrição das atividades econômicas em geral, e 

especificamente, para os setores de alta tecnologia.  
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