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Resumo:O presente artigo pretende estruturar-se como uma contribuição substancial para o tema
parques tecnológicos e seu impacto no desenvolvimento dos locais em que se situam. O objetivo é
organizar e sistematizar a literatura que investiga esse tema com base no argumento de que parques
tecnológicos, enquanto ambientes inovativos, que se moldam como empreendimentos imobiliários em
um arranjo complexo híbrido, são estruturados como políticas públicas para promoção do
desenvolvimento. Mas, a que tipo de desenvolvimento se referem os especialistas nesse assunto? Para
responder a essa perguntas, inúmeros artigos foram selecionados, revisados e sistematizados.
Observou-se que, talvez em razão de se tratar de moderno fenômeno muito recentemente estudado, há
certa confusão no que se refere ao assunto sucesso de parques tecnológicos explicado por meio do
desenvolvimento que geram na sociedade. O presente artigo optou por isolar a abordagem que investiga
que impacto positivo na sociedade é esperado que parques tecnológicos surtam, segundo a literatura
selecionada. Isso é importante, porque diversos são os caminhos trilhados por esses empreendimentos,
mas enquanto política pública, o resultado positivo final esperado para a sociedade não pode ser perdido
de vista. Para tanto, primeiramente investigou-se sobre qual tipo de desenvolvimento tratam os autores.
Concluiu-se que o desenvolvimento promovido por parques tecnológicos e sentidos pela sociedade pode
se traduzir em diferentes incrementos para os quais há variados tipos de indicadores para medi-los:
inovativo; econômico; cultura empreendedora; acadêmico; urbano; internacional e social. Com essa
categorização abre-se uma gama de possíveis estudos que se proponham a construir modelos de



avaliação de parques tecnológicos, os quais terão o potencial de nortear as políticas públicas na área.

Palavras Chave: Parque Tecnológico - Desenvolvimento - Externalidades - Ciência e Tecnologia -
Inovação



 

1. INTRODUÇÃO 
Frequentemente a mídia de diferentes países anuncia feitos alcançados por parques 
tecnológicos ou o lançamento de projetos para implantá-los. Especialmente após a crise 
financeira global vivenciada em 2008, tornou-se lugar-comum a aposta de diferentes países, 
principalmente os Estados Unidos, na inovação e em ambientes inovativos para o incremento 
da economia e do índice de empregabilidade nas regiões em que se situam.1  
Os países em desenvolvimento, objetivando impulsionar o processo de crescimento 
retardatário, em verdadeiro processo de catch up com os países mais desenvolvidos, também 
têm adotado políticas de desenvolvimento baseadas em inovação tecnológica e promovido 
com prioridade políticas públicas que pretendem impulsionar a criação de ambientes 
inovadores. 

Resulta dos contextos acima o surgimento de variados tipos de ambientes de inovação em 
todo mundo, dentre os quais se destaca o tipo parque tecnológico. Este estrutura-se como um 
empreendimento imobiliário de natureza jurídica híbrida que explora atividades baseadas em 
ciência tecnologia e inovação, por meio da interação dos três atores da chamada Tríplice 
Hélice2: Academia, Setor Produtivo e Estado. 
O Estado, principalmente nos países emergentes, tem assumido papel crucial nesse processo: 
disponibiliza as áreas onde se instalam esses parques, financia os estudos prévios necessários, 
adota políticas de atração dos stakeholders e de incentivos fiscais e diretamente administra 
esses arranjos no seu início. Paralelamente, sob o discurso do desenvolvimento necessário, 
políticas públicas de nível federal, estadual e municipal têm sido formuladas para coordenar, 
fomentar, financiar e estruturar esses parques tecnológicos. 
Portanto, parques tecnológicos estão sendo elevados a assunto de interesse público sob a 
alegação de que promovem o desenvolvimento dos locais em que se situam. No Brasil, em 
particular, formuladores de políticas públicas justificam essa escolha com o argumento de 
que, o Brasil, “apesar de possuir uma boa capacidade de gerar conhecimento”, não produz, 
concomitantemente, “uma política eficaz de uso” desse conhecimento. Este acaba não 
transformado em desenvolvimento para o país, exceto em casos isolados. Em outras palavras, 
do diagnóstico da falta de sinergia entre os setores produtivo e acadêmico, chegou-se ao 
prognóstico da necessidade de criação de ambientes inovativos, como parques tecnológicos, 
nos quais esses atores atuariam interativamente por meio do fomento estatal (STEINER, 
2008). Isso por conta de o processo inovativo não ser linear, mas sistêmico e dependente de 
coordenação. 

Nesse sentido, parques tecnológicos, estariam sendo utilizados no Brasil como instrumentos 
de políticas públicas para aproximar agentes e encurtar o caminho de um possível surgimento 
natural de ambientes inovativos, os quais são reputados necessários para promover o 
desenvolvimento almejado pelos países emergentes.  

Estariam, contudo, esses arranjos alcançando os propósitos de desenvolvimento para o que 
foram criados? Como avaliá-los na chave de políticas públicas e assim justificar para a 
sociedade essa escolha? Um eventual modelo capaz de medir e monitorar esse impacto 
depende antes que seja investigada a qual política de desenvolvimento os estudiosos do tema 
                                                
1 Ver estudos da Kauffman Foundation. Em especial Tech Starts: High-Technology Business Formation and Job 
Creation in the United States.  
2 Conceito apresentado por Etzkowitz e Leydesdorff, em 1995, que toma emprestado da biologia a concepção de 
“dupla hélice” do DNA. (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000; ETZKOWITZ, 2008) 



 

  

se referem. A depender do impacto que se espera, um eventual modelo de avaliação e 
monitoramento modifica-se significativamente. 
Eis, portanto, a pergunta que guia esse artigo: como os autores que explicam a relação entre 
parque tecnológico e desenvolvimento explicam como esse acontece ou deveria acontecer? 
Por meio de uma revisão sistemática da literatura, que isola o impacto positivo que se espera 
que os parques tecnológicos causem na sociedade, investigou-se primeiramente sobre qual 
tipo de desenvolvimento tratam os autores, para a seguir observar os indicadores que 
demonstrariam o alcance desse resultado. 
O objetivo principal foi depreender da literatura eleita as explicações apresentadas pelos 
autores, quando justificam que parques tecnológicos consubstanciam-se em instrumentos para 
o desenvolvimento dos locais em que situam. E assim observar tanto que tipo ideal de 
desenvolvimento encontra-se em seus horizontes e quais variáveis seriam capazes de indicar o 
atingimento desse propósito. 

Notou-se que diferentes autores tratam distintamente o tipo de desenvolvimento que 
acreditam esses arranjos devam buscar. Para cada um são demandadas variadas formas de 
averiguação para construção de futuros modelos de avaliação e monitoramento. Em resumo, o 
desenvolvimento que parques tecnológicos trariam para a sociedade seriam traduzidos em 
incremento nas seguintes áreas: inovativa; econômica; empreendedora; acadêmica; urbana; 
internacional; e social. 

Para abordar todos esses aspectos, o artigo está estruturado da seguinte maneira: 
primeiramente, a metodologia é explicada, para então serem apresentados os resultados dos 
tipos de desenvolvimento esperados pelos autores na atuação dos parques tecnológicos. Por 
fim, conclui-se, arrematando, os principais pontos discutidos. 

2. METODOLOGIA 
O presente artigo estrutura-se como uma revisão de literatura que pretende mapear trabalhos 
publicados ou não que tratam sobre o tema de desenvolvimento promovido por parques 
tecnológicos. O objetivo é sistematizar o estado da arte existente sobre esse objeto de estudo 
para embasamento de estudos teóricos e empíricos futuros. 
Para realizar a presente revisão de literatura foram inicialmente separados todos os artigos 
brasileiros e estrangeiros divulgados no google scholar e posteriormente também nas bases de 
dados do Scielo e Ebsco3, que tratassem do tema parque tecnológico e desenvolvimento no 
título. Foram retornados diversos artigos, porém muitos deles apenas repetem os argumentos 
que formuladores de políticas públicas utilizam para apostarem em parques tecnológicos. O 
fazem, contudo, em uma discussão marginal, quando não meramente indicativa no sentido de 
afirmar que parque tecnológico importa para o desenvolvimento, sem aprofundar o tema ou 
especificar o que considera por desenvolvimento, razão porque acabaram também excluídos 
da amostra. 

Também foram descartados aqueles que, apesar de tratar do tema desenvolvimento, focavam 
em explicar questões outras que não resultados sentidos pela sociedade como um todo. Isso 
pode ser explicado tanto pelo fato de se tratar de estudos acerca de um tema novo e complexo 
que ainda estão em formação, mas também porque quando se pensa em parque tecnológico 
bem sucedido, há no mínimo quatro ângulos por meio dos quais esse sucesso pode ser 
apurado, a saber: 

                                                
3 No geral essas últimas bases de dados retornaram os mesmos artigos encontrados no scholar, mas em número 
inferior. Em poucas exceções surgiram artigos diversos que foram incorporados à amostra. 



 

  

1) Condicionantes: que condições necessárias e suficientes para implantação de um 
parque tecnológico importa para que este seja bem sucedido? Nesse caso fatores existentes 
anteriormente à opção pela implantação do parque é mais relevante para a análise; 

2) Estrutura: quais fatores estruturais e jurídico-institucionais determinariam esse 
sucesso? Ou seja, qual estrutura de governança e quais boas práticas fariam sentido? Talvez 
não haja um modelo único nesse sentido e diferentes experiências poderão indicar opções 
mais ou menos adequadas; 

3) Impactos direto: de que forma os parques tecnológicos podem melhorar a situação dos 
stakeholders que ali estão instalados? Em outras palavras: que evidências servem de 
atratividade a agentes econômicos para esse ambiente? Aqui haveria a possibilidade de serem 
averiguados impactos causados, mas não na comunidade como um todo e sim naqueles que 
resultam em benefício para os próprios players do empreendimento; 
4) Externalidades: como parques tecnológicos favorecem a sociedade como um todo? 
Esse é o foco do presente artigo. 
O que se buscou, em síntese, foi observar não os efeitos diretos, mas as externalidades 
positivas sentidas pela sociedade. Afinal, são essas que justificam a intervenção 
governamental. E são essas que devem ser apuradas para constatar se faz realmente sentido 
políticas públicas que abarquem esse tema. Contudo, um modelo que viabilize essa avaliação 
vai depender antes de compreender como os especialistas tem explicado o que entendem por 
desenvolvimento causado por parques tecnológicos. E para isso foi preciso isolar o quarto 
efeito acima nos artigos selecionados. 

Ultrapassada essa última etapa de filtragem, o resultado final foi uma amostra de 40 artigos, 
muitos dos quais, apesar de também tratar de assuntos outros como os acima citados, 
discorreram ainda que rapidamente sobre quais impactos positivos entendem devem parques 
tecnológicos surtir na sociedade. Em síntese, esse desenvolvimento pode traduzir-se no 
incremento das seguintes esferas: inovativa; econômica; em cultura empreendedora; 
acadêmica; urbana; internacional; e social, conforme se depreende do gráfico abaixo. 
Observe-se, contudo, que há textos que focam em um ou mais de um aspecto para explicar o 
desenvolvimento esperado de parques tecnológicos na sociedade.  

3. TIPOS DE DESENVOLVIMENTO PARA A SOCIEDADE ESPERADOS  
Dentro de um espectro de diferentes posicionamentos acerca dos benefícios que podem trazer 
parques tecnológicos para o local em que se situam existem inúmeras nuances. Desde 
argumentos mais pessimistas, a maioria dos quais acabaram sintetizadas na obra clássica High 
Tech Fantasies: Science Parks in Society, Science and Space, de Massey et Al. (1992), até os 
mais ufanistas que se pode alegar foram traduzidos na obra Technology in the Garden de 
Luger et Al. (1991), há uma série de outras evidências que podem ser consideradas ao se 
tratar dos possíveis tipos de desenvolvimento que parques tecnológicos poderiam significar à 
sociedade. 
É ilustrativo desse raciocínio as observações de Luger (1993) em resenha à obra de Massey et 
Al. (1992) quando critica o argumento desse autor de que não apenas impactos sociais 
deveriam perseguir parques tecnológicos, mas também outros econômicos mais amplos. 
Massey et Al. (1992) acreditam que é preciso separar mitos de realidades sobre os efeitos que 
podem surtir parques tecnológicos, posto que esses acabam se traduzindo em “ilhas” 
separadas do resto da sociedade e criando polarização social e desigualdade geográfica e 
social. Em contrapartida, Luger (1993) refuta esse argumento enfatizando que parques 
tecnológicos fazem mais que estimular investimento e start-ups. Seu papel seria multiplicar 
trabalho, produção e renda, beneficiando uma cadeia inteira e estabelecendo ligações 



 

  

paralelas. Tudo isso teria sido ignorado na análise de Massey et Al (1992), segundo Luger 
(1993). 
De todo modo o que se observa nessas obras é uma variedade de argumentos, assim como 
conclusões totalmente contrárias, seja em razão da concepção que se tem de parques, seja por 
conta das idiossincrasias de cada experiência, seja por fim pelas diferentes visões de 
desenvolvimento de cada autor. Todavia, em ambas as análises os autores partem de algum 
pressuposto de impacto ideal que esses parques tecnológicos deveriam perseguir e que 
precisariam ser compreendidos para serem testados nas experiências atuais, especialmente 
aquelas que surgiram nos países emergentes.  

Além disso, não se pode ignorar que de fato, a implantação de parques tecnológicos cresce 
continuadamente com apoio de recursos públicos, sob a justificativa de trazer benefícios para 
a sociedade. Por tal razão é preciso ponderar esse leque de argumentos mais recentes com o 
intuito de se depreender ao menos uma visão normativa do que deveria ser esperado desses 
empreendimentos. Somente com base nessas informações será possível pensar em modelos de 
avaliação para serem constatados se impactos positivos estão sendo ou não experimentados 
ou, ainda, repensar esse modelo de desenvolvimento. 
Dentre os trabalhos dos autores selecionados para a presente revisão de literatura, 
depreendeu-se diversas externalidades positivas que esperam dos parques tecnológicos para 
promoverem o desenvolvimento dos locais em que se situam. A seguir são exploradas em 
detalhes cada uma delas. 
3.1 DESENVOLVIMENTO INOVATIVO 

O principal argumento defendido por autores que sustentam serem parques tecnológicos 
vocacionados a impactar atividades inovativas nas regiões em que se situam é o de que 
desenvolvimento se estabelece por meio do domínio do processo de inovação tecnológica. 
Esta por sua vez depende da aproximação dos setores acadêmico e produtivo em ambientes 
específicos como parques tecnológicos e uma concepção clara de processo inovativo como 
sistema. 

Com efeito diversos autores4, conhecidos por neoschumpterianos, debruçando-se sobre os 
impactos da inovação no desenvolvimento de diferentes países, concluíram que a inovação 
tecnológica deve ser compreendida em sistema. É “um processo de natureza complexa, da 
qual participam diferentes atores, em relações dinâmicas marcadas pelas especificidades 
contextuais”. Focam no “aprendizado interativo”, não-linear, cumulativo, específico da 
localidade e com “influência simultânea de aspectos organizacionais, institucionais e 
econômicos”. Entendem que a “interdependência e a não a linearidade” explica esse processo. 
(LUNDVALL et Al., 2009; CASSIOLATO; LASTRES, 2005, p. 35; DAMIÃO, 2009, p.2; 
VIOTTI, 2003, apud SALERNO; KUBOTA, 2008, p. 30; MELLO, 2015) 
Nos trabalhos selecionados para essa revisão, fica bastante evidente esta concepção. 
Esclarecem a importância de parques tecnológicos para a formação ou consolidação da 
cultura de inovação nos locais em que se estabelecem. Vilisova et Al. (2014), por exemplo, 
defende que parques tecnológicos além de impactar incremento de pequenas empresas que 
chama de efeito extensivo, deve igualmente, em um efeito intensivo, impactar o aumento de 
inovações nos locais em que se instalam. 
                                                
4 Dentre eles FREEMAN, Christopher, NELSON, Richard e LUNDVALL, B-Å. A respeito desses estudos ver 
DOSI, Giovanni; FREEMAN, Christopher; NELSON, Richard; SILVERBEG, Gerald; SOETE, Luc. Technical 
Change and Economic Theory. Great Britain, Pinter, 1996. E também EDQUIST, C. (Ed.). Systems of 
innovation: technologies, institutions and organizations. London: Pinter, 1997 e LUNDVALL, B-Å (Ed.). 
National innovation systems: towards atheory of innovation and interactive learning. London: Pinter,1992.  



 

  

Hauser (2015) et Al. detalha mais sobre como deve ser medida a capacidade inovativa de um 
parque tecnológico que depende não só de desenvolvimento tecnológico, mas também de 
recursos operacionais, interorganizacionais, de gestão, de marketing e estratégicos. Apesar de 
seu foco votar-se para a estruturação do empreendimento este é pensado com vistas ao 
atingimento do resultado inovativo para a sociedade. Propõe inclusive diversas variáveis de 
resultado para esse estudo. 
Os demais autores focam em externalidades em termos inovativos expressadas pelo volume 
de interação e sinergia com que atuam nos parques tecnológicos os setores acadêmico e 
produtivo. Isso porque parques tecnológicos teriam por missão maximizar os 
transbordamentos do conhecimento produzidos em seus institutos de pesquisas e centros de 
P&D para o mercado. Este exploraria economicamente esse ativo científico dado o ambiente 
propício para a pesquisa colaborativa e a facilitação do fluxo do conhecimento (JACOSKI, 
2012; ZOUAIN, 2012; TIAN, 2013; ARDESTANI, et Al., 2014; TONELLI, 2015; JUNG 
NETO, 2010; CORREIA et Al., 2012; AULICINO, 2012; CÓSER SOBRINHO, 2011; 
DRABOWSKA, 2011; PRADELLA, 2013; MHULA, 2012; SILVA et Al, 2010)  

Alguns estudos demonstram o entendimento de que parques tecnológicos priorizam aumento 
de processos inovativos como benefícios para os locais em que se situam, por meio de estudos 
de caso, como: 
1) Soenarso et Al. (2013) que explica como o governo da Indonésia investe pesadamente 
em formação de Sistemas Nacionais de Inovação tendo parques tecnológicos como 
instrumentos para alcançar esse propósito e a crença de que este caminho promoverá o 
desenvolvimento sustentável local;  
2) Gomes et Al. (2013) que tem por objetivo específico medir as spin-offs do Parque 
Tecnológico de Sergipe (Sergipetec), considera inovação interativa como objetivo maior 
desses empreendimentos e critica a atuação desse parque que estaria negligenciando essa 
prioridade e inibindo resultados mais promissores em razão da não facilitação do processo de 
comunicação e da não capacidade de serem abarcados pelos dirigentes os objetivos dos 
stakeholders; 
3) Sotuyio et At. (2011) analisa o Parque Tecnológico de Itaipu e argumenta como o 
fomento ao desenvolvimento regional e a inclusão social de regiões não desenvolvidas pode 
ocorrer por meio de ações executadas pelo parque. Concluem que dentre outros fatores é 
preciso que esse empreendimento promova sinergia entre os atores, incorporação de atividade 
científicas e tecnológicas e participação social; 

4) Martinez-Cañas (2011) estuda a trajetória de 25 anos dos parques tecnológicos da 
Espanha e alega que esses devem ser capazes de gerar interatividade que é essencial para 
produzir, explorar, transferir e aplicar conhecimento em um mundo globalizado. Este, por sua 
vez, depende de network e do conhecimento sendo explorados em conjunto pela academia e 
os setores privado e  público. 
Portanto, dentro da chave desenvolvimento inovativo, a externalidade positiva buscada por 
parques tecnológicos, que justifica serem fomentados por recursos públicos, não decorre 
necessariamente da necessidade de se corrigir falhas de mercado. Diferentemente do que 
pensam autores neoclássicos quando dizem ser justificável a intervenção governamental 
somente em casos de serem percebidas falhas de mercado e dos desenvolvimentistas que 
entendem que o papel do Estado é alavancar diretamente parques produtivos locais, uma outra 
ótica pode nortear políticas públicas de desenvolvimento: a competência para inovar. Nesse 
caso, os estímulos são dados à ciência, tecnologia e inovação.  



 

  

Os defensores dessa última corrente compreendem que o Estado não só não deve ser visto 
como aquele que distorce a eficiência do mercado, como também não pode ser restrito ao 
papel de corretor de falhas ou criador de condições favoráveis para que o mercado atue (visão 
minimalista do Estado). O Estado, para essa linha, haveria de liderar o processo inovativo, 
energizar e capacitar a iniciativa privada, gerando externalidades positivas e criando 
ambientes de inovação, mediante uma postura empreendedora e não excessivamente 
burocrática ou desproporcionalmente interventora (MAZZUCATO, 2011). 

3.2 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
A grande maioria dos autores consideram que parques tecnológicos impactam a sociedade em 
termos econômicos. Veremos que não só nesse tipo de desenvolvimento analisado, mas 
também nos demais, será difícil depreender qual é a proposta dos autores para medir os 
indicadores que representariam esse impacto. Contudo, o objetivo desse trabalho consiste não 
em depurar metodologia e modelos de avaliação, mas em averiguar o que está por traz da 
ideia de desenvolvimento econômico para cada autor. 
Almeida et Al. (2013); Chen et Al. (2013), Aslani (2015), Correia et Al. (2011), Wojewnik-
Filipkowska et Al. (2015), Moraes et Al. (2015), Petkovic et Al. (2013), por exemplo, apesar 
de não deixarem claro se estão tratando de impacto ou condições necessárias e como fariam 
para imputar ao parque os resultados que encontram nos casos estudados, a saber: Campinas e 
Porto Alegre; Taiwan; Iran; Região Nordeste do Brasil; Polônia; Belém-Gaumá; e Bosnia and 
Herzegovina, respectivamente, deixam claro, a premissa: parques tecnológicos devem 
promover o incremento de indicadores econômicos nas regiões em que se situam, como 
emprego, renda, PIB e faturamento, dentre outros.  
Vilisova (2014), por sua vez, é orientado pela pergunta de como os parques tecnológicos na 
Rússia podem estimular a economia destacando a proliferação das pequenas empresas quando 
explica em que intensidade ou quantidade pode economicamente esses ambientes contribuir. 
Nesse caso, é perceptível que já está no campo de visão do autor a necessidade de seu país 
estimular pequenas empresas para se desenvolver economicamente, tanto que justifica seu 
argumento com a baixa participação no PIB do país dessas empresas. É esta a falha de 
mercado específica que um parque como instrumento de intervenção econômica teria que 
corrigir com suas externalidades. Tanto que resta demonstrado pelo autor que se não 
houvessem os parques tecnológicos, apenas 25% das pequenas empresas russas 
sobreviveriam. 
Cirillo (2015) também se questiona como o Research Triangle Park (RTP)5 tem impactado o 
desenvolvimento econômico. Explica que o RTP foi pensado na década de 1950 justamente 
para dar resposta à crise econômica que experimentava o Estado da Carolina do Norte nos 
Estados Unidos, cujas principais industrias, têxtil e de tabaco, perderam espaço. Aquela em 
razão da produção chinesa e essa pela mudança no comportamento dos consumidores. 
Argumenta que o RTP teve o claro escopo de solucionar o desequilíbrio econômico 
experimentado pela região por meio da modificação da economia para setores mais 
competitivos. 
Alguns outros estudos, como de Soenarso et Al. (2013) e de Ardestaniet Al.  (2014), mostram 
que o impacto direto de parques tecnológicos são outros, mas uma vez que esses são 
alcançados, incrementos na economia são sentidos. Ambos sustentam que parques 
                                                
5 Trata-se de uma iniciativa pública em parceria com a iniciativa privada, implantada no Estado da Carolina do 
Norte, nos Estados Unidos, fundada em 1959 com 28.000.000 m2 e 2.140.000 m2 de área construída. Conta com 
170 empresas e 38.000 trabalhadores. É considerado referência para outros parques tecnológico no mundo e o 
mais emblemático do século 20 nos Estados Unidos. 



 

  

tecnológicos devem perseguir a construção de um sistema nacional de inovação e que esses, 
por sua vez é que viabilizam os fatores econômicos. O primeiro explica que a aposta do 
governo da Indonésia na formação de um sistema de inovação por meio de parques 
tecnológicos impactou a correção de problemas econômicos, como baixa produtividade das 
indústrias. O segundo autor explica que a formação de uma sistema inovativo em Tehran vem 
resultando no aumento da produção de bens e serviços, conforme constado nas resposta de 
questionários que aplicaram.  

Jung Neto et Al. (2010) que pretendia medir o impacto do parque tecnológico do Rio Grande 
do Sul (Tecnopuc) com base em entrevistas realizadas com os principais stakeholders do 
parque, chega a diversos indicadores econômicos mencionados por diferentes entrevistados. 
Os gestores do parque no geral identificam aumento de postos de trabalho, recursos 
empregados, empregos gerados, produtividade da mão-de-obra e número de empresas 
instaladas como importantes resultados econômicos. Já os vereadores da cidade apontam 
emprego, faturamento e geração de tributos como externalidades econômicas esperadas. Um 
dos diretores entrevistados mencionam, além de emprego e empresas, aumento no 
investimento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) como uma variável importante para 
medir o sucesso do parque em termos econômicos.  

Nesse mesmo sentido Drabowska (2011) ao investigar os fatores de sucesso de parques 
tecnológicos, por meio de uma aprofundada revisão de literatura e síntese dos resultados de 
um workshop da IASP para essa finalidade, propõe uma matriz de Key Performance 
Indicators que sintetiza a visão de cada um dos stakeholders. Antes, em sua revisão de 
literatura destaca que os fatores de desenvolvimento econômico, consistentes na 
diversificação da economia, novos negócios, capitalização de P&D e emprego foram 
categorizados como sendo os mais relevantes, seguidos do desenvolvimento acadêmico e 
tecnológico e o econômico na versão renda, distribuição de lucros e aumento de oportunidade 
para os trabalhadores qualificados. 
Essa autora explica que os primeiros estudos de impacto de parques tecnológicos tinham em 
mente apenas fatores econômicos. Após, estudos passaram a separar fatores econômicos da 
performance na comercialização de inovação e tecnologia. Mas o que atualmente prepondera 
são estudos envolvendo o desenvolvimento das empresas de base tecnológica (EBTs). 
Uma outra evidência de que fatores econômicos refletem o tipo de desenvolvimento que 
devem ser perseguidos por parques tecnológicos é encontrada no trabalho de Gaino et Al. 
(2015) que apesar de ressalvar que sua pesquisa não tem o condão de captar efeitos em 
economias locais, deixa claro seu viés econômico na análise. Isso porque realiza uma 
regressão em que pretende observar como PIB do município, número de empresas e valor 
adicionado bruto explicariam um ranking de parques tecnológicos consoante um índice que 
cria. Este é composto por variáveis também econômicas, como: taxa de sobrevivência das 
empresas, crescimento em termos de vendas, emprego, lucratividade,  número de empresas 
apoiadas e desempenho tecnológico, traduzido em quantidade de novos produtos, patentes ou 
direitos autorais. 
Diversos outros autores citam variáveis econômicas dentre outras como explicativas do 
desenvolvimento perseguido por parques tecnológicos para gerar externalidades positivas na 
sociedade, essas sim em razão da necessidade de serem corrigidas falhas de mercado.  

3.3 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA EMPREENDEDORA 
Um outro efeito que parque tecnológico pode causar nos locais em que se situam, segundo os 
autores, é o desenvolvimento de uma cultura empreendedora na sociedade. Esta consiste em 
uma maior tendência ao empreendedorismo aqui considerado como disposição ou capacidade 



 

  

de idealizar e coordenar projetos, por meio da criação de novos negócios ou mudanças em 
empresas já existentes (GEM, 2014). 
É comum que esse aumento na atividade empreendedora ocorrida em ambientes inovativos 
decorra de processos de spin-offs. Esse é um termo utilizado para identificar novas empresas 
que surgem de um grupo de pesquisa, universidade ou centro de pesquisa público ou privado 
(spin-off acadêmica) ou de uma outra empresa (spin-off corporativa), normalmente com o 
objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia. 

Isso ocorre em geral por conta da presença de incubadoras de empresas nos parques 
tecnológicos. Estas em geral estão vinculadas às próprias universidade ali estabelecidas ou 
estruturam-se como organização em separado. 
Vilisova et Al. (2014) defende ser imperioso que parques tecnológicos disponham de 
estrutura capaz de estimular o empreendedorismo, bem como criar e oferecer suporte para 
sobrevivência de start ups. Isso porque, como vimos, seu foco está em disseminar na Russia 
pequenas empresas. Já Fernandes (2014), vai além e defende que parques tecnológicos atuem 
no sentido de formar um Sistema Nacional de Empreendedorismo. 

Um interessante resultado achado na pesquisa de Zouain (2012) indica que dentre os impactos 
que parques tecnológicos geram nas regiões em que se situam, questionados a uma amostra 
representativa do entorno de alguns parques, tem-se: 40% não teriam percebido qualquer 
impacto ou “teriam sido detectados discretos avanços nas atividade econômicas”, mas 60% 
reconhecem ter havido “transformações regionais significativas devido a projetos ou ações 
implantadas” em relação a empreendedorismo (ZOUAIN, 2012, p. 9). 

Estudos de caso realizados por alguns autores também evidenciam essa tendência. É o 
exemplo trazido por Correia et Al (2011) que explica que dentre os cinco parques da região 
nordeste brasileiro estudados, todos apresentam em comum dentre outros fatores o fato de 
ajudarem a “difundir uma nova cultura empreendedora e inovadora na região, através de uma 
base cientifica e tecnológica de apoio, em que a disseminação sistemática de conhecimento 
tecnológico é facilitada por estruturas gestoras formais ou informais.” (CORREIA et Al., 
p.11) 
Já o caso da cidade de São Carlos, em São Paulo, estudado por Colarinno et Al. (2015) que 
pretendia investigar o impacto do parque tecnológico ali instalado no aumento de spin-offs 
acadêmicas especificamente, não retornou resultados positivos. Conclui que o parque não é 
suficiente para estimulá-las, mas é um ambiente necessário para estimular o desenvolvimento 
das empresas que já existem. Relata que os potenciais empreendedores sentem falta do 
incentivo da universidade para criar essas spin-offs e para estabelecer relação dessas com 
incubadoras. A mesma reclamação é expressada por Gomes et A. (2013) que estuda o 
Segipetec indicando a baixa facilitação no processo de comunicação e viabilização de novos 
negócios. De todo modo, extrai-se desses estudos a expectativa que se tem de parques 
tecnológicos em relação ao impacto da formação de uma cultura empreendedora na 
sociedade. 

3.4 DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
Fazem alguns autores ainda menção a possíveis impactos acadêmicos que devem ser sentidos 
pela sociedade com a implantação de um parque tecnológico. Isso se explica em razão da 
própria teoria da Tríplice Hélice que considera as instituições de ensino e pesquisa e os 
talentos que formam a principal força impulsionadora de sistemas de inovação. Não por outro 
motivo é comum ouvir representantes de parques tecnológicos situados nos Estados Unidos 
afirmarem que “as universidades são os motores da economia norte-americana” (MELLO, 
2015). 



 

  

De fato, segundo essa teoria a universidade assume o papel primordial já que ao seu papel de 
preservar e compartilhar conhecimento soma-se a sua função de preparar empreendedores 
para atuar em um ambiente de inovação. E “quanto mais engajadas em transferência de 
tecnologia, mais se tornam fontes de desenvolvimento de novos produtos, função tradicional 
da indústria.” (ETZKOWITZ, 2008, p. 1) 

Nesse sentido o efeito na sociedade que parques tecnológicos podem trazer em termos 
acadêmicos, consistem em transformar a própria cultura das outras universidades existentes 
na região em que são implantados esses ambientes inovativos. Isso se dá tanto em razão de as 
universidades assumirem um perfil mais empreendedor, como por formar mão-de-obra mais 
qualificada para atender às necessidades da cultura inovadora formada. 
Almeida et Al. (2013) é explícito nesse sentido: “o desenvolvimento econômico depende da 
capacidade de articulação das universidades com a cultura local da região” (ALMEIDA et 
Al., 2013, p. 4). Dos parques tecnológicos espera-se, portanto, alega o autor, o aumento de 
especialização e capacitação nas regiões em que se instalam. Essas devem se tornar mais 
intensivas em mão-de-obra qualificada, recursos humanos mais tecnológicos e deve aumentar 
o número de concluintes e ingressantes nas universidade locais. 
São reveladores também os achados de Drabowska (2011) que conclui ser bem sucedido um 
parque tecnológico, sob a ótica das universidades, se essas mudarem sua cultura e se tornarem 
mais empreendedoras. Isso porque parques tecnológicos seriam a ponte entre mercado e a 
academia. Ele coloca a academia como ator principal na economia do conhecimento, que 
emprega graduados, fortalece a pesquisa, gera recursos para universidade reinvestirem e 
fortalece o papel regional das universidades. 
Silva et. Al (2014) por sua vez dá destaque para o papel dos parques tecnológicos como 
indutores de inovação no ensino. Argumentam que esses ambientes devem desenvolver uma 
cultura de ensino-aprendizagem, valorando uma formação mais humana e desenvolvendo o 
lado reflexivo, crítico e investigativo dos alunos. Nesse sentido também segue os estudos de 
Quintairos et Al. (2013) que conclui que parques tecnológicos tem por missão desenvolver o 
capital intelectual. 
3.5 DESENVOLVIMENTO URBANO 

No que pertine a questões urbanas, é interessante notar que nos Estados Unidos uma nova 
forma de pensar parques tecnológicos vem se consolidando no formato do que estão 
chamando de distritos de inovação. Estes constituem-se como arranjos imobiliários  que além 
de contar com os elementos da chamada tríplice hélice - academia, setor privado e governo - e 
almejar a transformação do conhecimento em desenvolvimento, por meio de atividades 
fundadas em ciência, tecnologia e inovação, pretendem a formação de ambientes sustentáveis 
em que seus usuários, a chamada classe criativa, “work, live and play”. 
Essa foi a solução encontrada para parques tecnológicos americanos que, seguindo um lógica 
antiga de urbanismo, instalaram-se em áreas isoladas. Atualmente, dada essa nova realidade 
detectada pelo modelo de distritos de inovação, esses parque perderam atratividade dessa 
classe criativa e capacidade de reter os seus talentos. Esse é um fator visto como ameaçador 
da continuidade desses empreendimentos. 

É por esse motivo que atualmente parques tecnológicos tendem a se estruturar como “uma 
nova solução espacial, uma nova geografia para trabalhar e viver” (FLORIDA, 2010, p.115), 
priorizando aquilo que é mais valioso para a sociedade atual: “uma atmosfera humana”, mais 
sustentável. Nesta, apesar de “um clima de negócios sólido” ser importante, o que é 
“essencial” é “uma atmosfera humana eficaz” que depende de “uma estratégia ampla em 
atrair e reter pessoas, em especial indivíduos criativos” (FLORIDA, 2011, p.293). 



 

  

Apesar de os autores selecionados para essa revisão não fazerem uso do termo distrito de 
inovação é perceptível que o que está por traz de seus argumentos relativos à importância dos 
parques tecnológicos para propiciarem o desenvolvimento urbano dos locais em que se situam 
é essa ideia. Distritos de inovação representam, em verdade, a expressão geográfica desta 
transformação espacial provocada pela emergência dessa sociedade do conhecimento incitada 
pela classe criativa. É nesse ambiente que a sociedade vem encontrando um terreno fértil para 
seu desenvolvimento, por serem capazes de contemplar seus maiores anseios (MELLO et Al. 
2016). 
Wojewnik-Filipkowska et Al. (2015) que estudam os parques da Polônia destacam que as 
cidades precisam repensar sua estrutura urbana, que parques tecnológicos são uma espécie de 
estratégia urbana e que o investimento nesses gera, nesse sentido, muitos benefícios para a 
sociedade. Alegam que quando a infraestrutura é efetiva e foca em atender as necessidades 
dos usuários, ela se torna fator de geração de prosperidade social e cria links, oportunidade 
para atividades produtivas e geração de empregos. 
Observa-se, por exemplo, no trabalho de Zouain (2012) que uma das principais contribuições 
de parques tecnológicos para a sociedade é o desenvolvimento urbano. Este deve ser pensado 
de tal modo que o lazer e o bem estar dos cidadãos da região em que o parque se instala sejam 
a prioridade. Ademais esses empreendimentos tem desempenhado papel importante na 
revitalização de áreas do antigo modelo industrial que acabam abandonadas. E é nesse sentido 
também o argumento de Zouain et Al. (2015) quando diz que parques tecnológicos devem 
promover melhoria na qualidade de vida e transformar áreas degradadas. Prévios projetos 
imobiliários e master plan capaz de identificar como deve ser desenvolvido o entorno de um 
parque tecnológico são ferramentas primordiais.  

Concluem (i) que os parques tecnológicos nas diferentes partes do Brasil têm na verdade 
funcionado como laboratórios de inovação para produzir soluções aplicáveis ao 
desenvolvimento urbano; (ii) mesmo em países desenvolvidos como Estados Unidos estes se 
tornam rapidamente em conglomerados de ecossistemas de inovação. (iii) existe uma 
necessidade essencial de utilizar ferramentas de suporte aos parques tecnológicos para 
alavancar a transformação urbana sustentável (ZOUAIN et Al., 2015). 

3.6 DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL 
Identificou-se ainda dentre os autores selecionados a alegação de que parques tecnológicos 
tem por objetivo impactar a sociedade no sentido de lhes incrementar a competitividade 
internacional. Isso porque ao focar em produtos e processos inovadores há uma tendência 
natural de que haja aumento das exportações das empresas situadas nos parques tecnológicos 
ou beneficiadas pela existência desses em alguma medida. Sabendo-se que no atual mundo 
globalizado muitos desequilíbrios macroeconômicos acabam solucionados com o aumento da 
competitividade internacional das empresas, esse fator interessa ser analisado em apartado. 

Cirillo (2013) explica que, o RTP direcionou a economia da cidade para setores mais 
competitivos internacionalmente. Essa seria sua maior contribuição para a sociedade 
promovida por esse parque tecnológico que de outra forma poderia estar experimentando 
sérias complicações econômicas com seus setores industriais em declínio. 

Outros autores, sem aprofundar, também deixam claro o papel dos parques tecnológicos como 
promotores dentre outras externalidades positivas para a sociedade da competitividade 
internacional, como: Ukhanova et. Al (2011);  Correia et Al. (2011); Petkovic et Al. (2013) e 
Pradella (2013). 

ü Aumento das exportações; 
ü Mudança da economia para setores mais competitivos internacionalmente; 



 

  

ü Melhoria de indicadores de competitividade internacional; 
ü Formação mais acentuada de redes internacionais. 

3.7 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Infelizmente, relativamente ao desenvolvimento econômico, não muitos autores vislumbraram 
dentre as externalidades que devem gerar os parques tecnológicos, fatores mais voltados à 
área social. Os que o fazem restringem-se em sua maioria a tratar da questão de forma muito 
superficial e juntamente com outros tipos de desenvolvimento. Importante lembrar nesse 
ponto que não foram feitas buscas específicas a esse respeito. O trabalho de separação da 
amostra buscou apenas o termo desenvolvimento como filtro. Os diversos tipos de impacto 
positivo na sociedade que poderiam esses empreendimentos surtir foram retirados dos 
argumentos dos autores no interior dos trabalhos o que evidencia que, de fato, não se encontra 
no horizonte de possibilidades deles a necessidade de haver uma externalidade mais social 
capaz de justificar a intervenção governamental nesses projetos. 

Esta é aliás a principal crítica de Massey et Al. (1992) quando diz que parques tecnológicos 
são em verdade grandes fantasias, já que outras formas de capacitação tecnológica poderiam 
existir sem que fosse preciso despender recursos públicos nesses arranjos. Esse seria o caso 
apenas se um real efeito social beneficiasse a sociedade. 

Destaca-se nesse sentido o trabalho de Silva (2014) que defende ser obrigação dos parques 
tecnológicos gerar melhoria no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Parques 
tecnológicos devem ser capazes de promover não somente o estímulo ao empreendedorismo, 
melhoria na economia, interação universidade-empresa e inserção da região no mundo 
globalizado, eles devem, antes de tudo, ocasionar o desenvolvimento humano. Apesar de se 
poder questionar o método estatístico utilizado para medir o impacto que parques 
tecnológicos brasileiros vem impactando no IDH dos municípios, fica clara a prioridade do 
autor em correlacionar essas variáveis que exprimem os propósitos a que deveria servir os 
parques tecnológicos: 
(...) atualmente é quase unânime entender que o desenvolvimento local não está relacionado 
unicamente com crescimento econômico, mas, sobretudo com a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e com a conservação do meio ambiente, um trabalho digno e capaz de gerar 
riqueza e contribuir para a melhoria das oportunidades sociais. (SILVA, 2014, p. 3630) 
Outro autor que discute o potencial de o IDH revelar o desenvolvimento humano promovido 
por parques tecnológicos é o de Pradella (2013) que entende que não apenas crescimento 
econômico importa nesse caso. Considera crucial que estes se proponham a melhorar a 
qualidade de vida das pessoas e preservar o meio ambiente, mas também pondera que 
melhorias no cenário econômico também podem revelar incremento no bem-estar das 
pessoas. 
Alguns autores como Zouain (2012) e Wojewnik-Filipkowska et Al. (2015) que ressaltam o 
papel no desenvolvimento urbano dos parques tecnológicos também buscam demonstrar a 
função desses empreendimentos na qualidade de vida das pessoas e nas opções de laser e 
cultura que devem proporcionar esses empreendimentos. O segundo, que por meio de 
entrevistas, avalia o custo benefício dos parques tecnológicos da Polônia, ressalta ainda que 
como projeto urbano um parque tecnológico deve oferecer tanto infraestrutura econômica 
(transporte, comunicação, energia, agua, gás, saneamento), como infraestrutura social 
(instituição de ensino, ciência, saúde, cultura, segurança, direito).  
Há quem defenda mais especificamente que parques tecnológicos contribuem para 
conservação ambiental, ou seja, que parques tecnológicos sendo ambientalmente sustentáveis 
gera melhoria na qualidade de vida das pessoas e se traduzem em motor do desenvolvimento 



 

  

sócio econômico sustentável (MIRANDA et Al., 2010; CHEBA, 2013; SOTUYIO et At., 
2011). E há os que defendem importar o desenvolvimento de cidadania e emigração de jovens 
para os centros desenvolvidos (TONELLI, et Al. 2015).  

Interessante evidenciar ainda o estudo de caso de uma região pouco desenvolvida (Ribeirão 
Branco) de São Paulo realizado por Aulicino et Al. (2012). Eles criticam o modelo atual de 
políticas públicas de fomento a parques tecnológicos. Alegam que esses são instalados em 
locais onde IDH e PIB já são altos, em regiões já desenvolvidas e que já contam com 
universidades e complexo industrial. E que as regiões mais pobres não conseguem ter acesso 
a esse tipo de empreendimento. E, se parques tecnológicos se propõem ao desenvolvimento 
dos locais em que se situam, eles deveriam também ser instalados em regiões mais pobres.  
Apesar desse estudo focar não em resultados, mas no que seria preciso existir para que os 
resultados positivos de parques pudessem ser sentidos, fica claro, por detrás da crítica acima 
que de fato não se tem pensado muito em externalidades positivas do ponto de vista social 
quando se fala em parques tecnológicos, porque esses, em tese, já teriam essas condições 
asseguradas de antemão. Fica, contudo, no ar a pergunta sobre o sentido que faz serem esses 
empreendimentos suportados por recursos públicos. Nesse caso é preciso voltar para os itens 
anteriores e verificar se realmente representam externalidades positivas para sociedade e em 
que medida é uma alternativa mais interessante que outros programas sociais mais 
direcionados a combater os reais problemas das regiões em que se situam. 

4. CONCLUSÃO 
É natural que um ambiente complexo como é um parque tecnológico que conta com uma 
gama ainda bastante limitada de estudos produzidos, os quais não consensuam nem sobre seu 
conceito, muito em função do seu recente surgimento, gere igualmente uma confusa literatura 
acerca dos fatores que determinam seu sucesso. 
O desafio dessa revisão foi justamente enfrentar essa dificuldade e iniciar um processo de 
organização da produção literária nesse sentido. Esse processo exigiu um estudo em três 
passos, após a seleção da literatura, que em si não foi também simples já que demandou um 
filtro por meio de uma análise de conteúdo para extrair os argumentos que estavam 
disseminados nos textos. 

Um primeiro passo foi compreender sobre o que os autores tratam quando mencionam estudo 
de desempenho de parques tecnológicos. Observamos haver pelo menos quatro possibilidade 
que representam diferentes ângulos por meio dos quais se pode apurar o desempenho de 
parques tecnológicos: condições necessárias e suficientes para implantação (condicionantes); 
fatores estruturais e jurídico institucionais (estrutura); melhora da utilidade dos stakeholders 
(impacto direto); e impactos enquanto externalidades positivas para a sociedade (impacto para 
a sociedade). 
O foco desse artigo situa-se no quarto tipo acima, razão porque o passo seguinte foi 
compreender que tipo de desenvolvimento os autores entendem que parques tecnológicos 
podem gerar na sociedade. Compreendeu-se haver ao menos sete possibilidade: 
desenvolvimento inovativo; desenvolvimento econômico; desenvolvimento da cultura 
empreendedora; desenvolvimento acadêmico; desenvolvimento urbano; desenvolvimento 
internacional; e desenvolvimento social. 
Ficou claro que os dois primeiros, desenvolvimento inovativo e econômico, são os que mais 
enfatizam os autores. E o menor número de artigos que profundamente explora a questão 
ficou para o desenvolvimento social, o que gera uma preocupação acerca da real importância 
para a sociedade de um parque tecnológico. Nesse aspecto cabe aqui um alerta acerca da 



 

  

necessidades de estudos no sentido de averiguar os efeitos sociais positivos e negativos que 
podem realmente advir para a sociedade com a atuação de parques tecnológicos. 
Por fim, foram extraídos dos textos possíveis indicadores que, independentemente da forma 
que possam ser medidos, indicam que metas os autores acreditam deveria cada parque 
tecnológico perseguir para justificar o apoio governamental que recebe dentro de cada classe 
de desenvolvimento identificada. 
Não se pretendeu aqui montar uma matriz única de performance ou um modelo de avaliação 
utilizando os indicadores encontrados. Pouquíssimos artigos preocuparam-se em estabelecer 
correlações com o que dizem poder servir de indicador. Outros mencionam alguns sem 
considerar como poderiam ser coletados e medidos. Utilizar ou não esses indicadores e 
eventuais outros que se possa imaginar para estudos quantitativos mais precisos faz parte de 
uma outra pesquisa complexa que vai muito além do escopo dessa revisão. Fica também 
como sugestão para futuros estudos, portanto, essa tarefa. 

É igualmente pretensão desse artigo contribuir com estudos futuros que almejem explorar os 
outros ângulos acima mencionados por meio dos quais se pode abordar o sucesso no 
desempenho dos parques tecnológicos, como: condicionantes, estrutura e impactos diretos. 
Esse potenciais estudos poderão se aprofundar especificamente em cada uma dessas vertentes 
de desempenho de que um parque depende para ser bem sucedido.  
Todavia, quando se fala de parque tecnológico como política pública é preciso com prioridade 
averiguar como essa deve se estruturar de modo a formular os corretos incentivos no sentido 
de promover as externalidades positivas para a sociedade. É preciso seja pensado um modelo 
de avaliação que sirva de guia não somente por motivos de accountability, vez que quase a 
totalidade desses parques é financiada com recursos públicos, mas igualmente pelo potencial 
de aprimorar a eficiência desses ambientes e servir de guia estratégico para novas políticas 
públicas que focam a disseminação de parques tecnológicos. 
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