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Parque Tecnológico 
coloca a Zona da Mata 
no mapa da inovação
Empreendimento facilitará o desenvolvimento de negócios inovadores que dinamizem a 
economia regional e beneficiem a sociedade por meio da promoção de um ambiente de 
integração entre instituições de ensino e pesquisa, empresas e governo

Zilvan Martins
Repórter

Com a proposta de consolidar na Zona da 

Mata Mineira a formação de uma forte e 

competitiva indústria baseada no conhe-

cimento, o Parque Científico e Tecnológico da 

Universidade Federal de Juiz de Fora se torna 

realidade em 2014 com o início das suas obras de 

infraestrutura. Depois que for erguido, sua mis-

são será facilitar o desenvolvimento de negócios 

inovadores que dinamizem a economia regional 

e beneficiem a sociedade por meio da promoção 

de um ambiente de integração entre instituições 

de ensino e pesquisa, empresas e governo. E a 

meta, segundo o secretário de Desenvolvimento 

Tecnológico da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF) e um dos responsáveis pelo projeto, 

Paulo Garcia Nepomuceno, é ser reconhecido, até 

2023, como o melhor ambiente nacional para o 

desenvolvimento de negócios inovadores.

O primeiro parque tecnológico do mundo surgiu 

nos Estados Unidos, há mais de seis décadas. 

O modelo começou a se consolidar no Brasil nos 

anos 90. O país abriga hoje, segundo o Minis-

tério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

94 parques, sendo 28 em operação, 28 em 

implantação e 38 em fase de planejamento, a 

maioria nas regiões Sul e Sudeste. A ideia de um 

parque tecnológico em Juiz de Fora (MG) surgiu 

na última década do século passado. Contudo, o 

atual projeto começou em 2006 quando a UFJF 

estabeleceu como meta intensificar o relacio-

namento da instituição com os mais diversos 

setores da sociedade. A partir daí, começaram 

os estudos para identificar mecanismos que 

propiciassem à Universidade externalizar suas 

competências e, ao mesmo tempo, enxergar as 

demandas existentes na sociedade. As pesqui-
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sas apontaram que o caminho era a criação de 

um parque tecnológico. “Começamos a estudar 

as experiências internacionais e brasileiras e 

observamos a necessidade de uma série de 

condições estabelecidas para que o parque 

pudesse ser criado. Encomendamos, então, o 

Estudo de Viabilidade Técnica Econômica (EVTE) 

do empreendimento que constatou que, além de 

viável, atuaria como um dos principais vetores 

de desenvolvimento da Zona da Mata Mineira, 

provendo a “inteligência”, a infraestrutura e os 

serviços necessários ao crescimento e fortaleci-

mento das empresas intensivas em tecnologia”, 

explica o secretário.

Além de analisar a dinâmica da economia de Juiz 

de Fora e região, suas oportunidades, condições 

fiscais oferecidas, logística e Arranjos Produti-

vos Locais (APLs) existentes, o EVTE apontou 

um dado importante para a efetivação de um 

parque tecnológico: uma fervilhante produção de 

conhecimento – não só dentro da UFJF, mas nas 

outras seis universidades federais da região – 

recurso fundamental para a competitividade das 

empresas na economia globalizada.

Para o professor do Departamento de Física 

do Instituto de Ciências Exatas (ICE) da UFJF e 

assessor do Parque, Paulo Barone, apenas recen-

temente as universidades se qualificaram. “Em 

1994, tínhamos menos de 30 doutores na UFJF 

e o processo de produção de conhecimento na 

instituição era isolado. Hoje temos um terreno 

completamente diferente, fértil, com professo-

res mais titulados. Demos um salto significativo 

na pós-graduação, passando de três mestrados 

para cerca de 50 cursos de pós-graduação. E 

com os programas de incentivos à inovação, 
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com a incubação de empresas, por meio do Critt 

(Centro Regional de Inovação e Transferência 

de Tecnologia), que foram capazes de trazer 

ao terreno da economia alguns dos aportes de 

aplicação do conhecimento gerados na UFJF, a 

instituição se mostra capaz de catalisar ainda 

mais este impulso inovador, por meio do Parque 

Tecnológico, dinamizando a economia da região.”

 

PLANO DE NEGÓCIOS

Quando o Parque Tecnológico começar a operar – 

previsto para o primeiro trimestre de 2015 –, terá 

um diferencial qualitativo importante em rela-

ção às outras experiências do Brasil: um Plano 

de Negócios bem estruturado. Este documento 

norteador das ações estratégicas do empreen-

dimento, elaborado por uma equipe multidisci-

plinar, com supervisão da Fundação Dom Cabral, 

foi concluído no segundo semestre de 2013 e já é 

considerado um dos melhores do país, segundo 

a Finep – empresa pública ligada ao MCTI. O 

Plano de Negócios foi parte importante de um 

projeto que recebeu R$ 4.257.593,01 em uma 

chamada pública do Governo federal. Cerca de 

40 parques no Brasil participaram da concorrên-

cia, nove foram selecionados, e o de Juiz de Fora 

ficou atrás somente da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Unicamp. 

O documento também recebeu R$ 900 mil do 

Governo de Minas Gerais.

A presidente da Associação Nacional de Entida-

des Promotoras de Empreendimentos Inova-

dores (Anprotec), Francilene Procópio Garcia, 

confirma o potencial do Plano de Negócios do 

Parque da UFJF, afirmando que os projetos apre-

sentados na chamada pública foram considera-

dos pelo MCTI como altamente qualificados. “Há 

um entendimento, por parte do Governo federal, 

que os parques alavancam o desenvolvimento 

regional e sustentável e, portanto, devem ser 

mais do que apenas espaço para instalação de 

empresas. Por isso, os projetos selecionados 

para receber estes recursos deveriam apresentar 

informações bem consolidadas, o que de fato 

acabou ocorrendo.”

Durante a elaboração do Plano de Negócios, 

várias ferramentas de interpretação foram 

usadas. Dados brutos da economia da região 

transformaram-se em um quadro analítico 

compreensível que contribuirá para consolidar 

uma economia baseada no conhecimento, capaz 

de aumentar a produtividade, agregar valor e 

dar competitividade ao setor industrial, agrícola, 

têxtil, moveleiro e a outros serviços já estabele-

cidos na Zona da Mata Mineira.

Outro diferencial do Plano apontado pelo ex-

secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior de Minas Gerais, Alberto Duque 

Portugal, atual consultor do Parque, é o fato 

de que a mesma equipe que elaborou o estudo 

será responsável por implantá-lo. “Este grupo de 

jovens talentos se debruçou sobre a realidade da 

região e buscou conhecer as diferentes facetas 

da nossa economia e, hoje, sabem onde e como 

o Parque deve operar. O processo de elaboração 

deste documento foi diferente. Não contrata-

mos um consultor externo, apenas a orientação 

metodológica da Fundação Dom Cabral. O de-

senvolvemos com inteligência local, por isso ele 

é tão consistente e adequado à nossa realidade. 

Esta dinâmica adotada vai ao encontro dos 

valores do Parque que tem como uma de suas 

premissas a valorização das pessoas.”

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Os serviços que serão oferecidos pelo Parque 

foram distribuídos em três áreas de negócio 

denominadas como Projetos, Imobiliário e 

Processo de Incubação. A área de Projetos será 

responsável por receber todas as demandas que 

chegarem ao Parque, analisar a possibilidade 

de realização e, em seguida, encaminhá-las 

para o devido setor de negócio. As demandas 

intensivas em conhecimento, que não forem 

destinadas ao Processo de Incubação ou Imobi-

liário, serão executadas na forma de projeto por 

esta área. O setor Imobiliário será destinado às 

empresas de base tecnológica e centros de PD&I 

que possuem interesse em se instalarem no 

Parque e às fornecedoras de serviços e comércio, 

alocados em zonas exclusivas, com o intuito de 

fornecer suporte às atividades do local. Já a área 

de Incubação de Empresas será dividida em três 

processos: Pré-Incubação, Incubação e Associa-

ção de Empresas.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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A Incubação de Empresas – processo já realizado 

pela UFJF desde 1995 por meio do Critt – é 

uma grande oportunidade de novos negócios 

entrarem no mercado, transfigurando ideias em 

empreendimentos inovadores. Estas novas em-

presas são classificadas como Start-ups, compa-

nhias geradas a partir de ideias ou resultados de 

pesquisas que derivam em protótipos, tecno-

logia e, finalmente, produtos. De acordo com o 

secretário de Tecnologia da UFJF, a Incubadora 

de Base Tecnológica do Critt passará a operar 

no Parque assim que este estiver em funciona-

mento. “Do ponto de vista do desenvolvimento 

regional, a incubação é um processo fundamen-

tal dentro da filosofia do Parque. Empresas que 

nascem em uma determinada região são mais 

comprometidas com a realidade local devido às 

questões históricas. Contudo, queremos colocar 

Juiz de Fora e região no mapa da tecnologia 

mundial e, além de captar empresas âncoras, 

com inserção internacional, vamos também 

dar uma visão global para Start-ups e Spinoffs 

acadêmicas locais” destaca Nepomuceno.

Uma destas empresas âncoras já confirmadas 

é a portuguesa Nanium Participações Ltda., 

fabricante de semicondutores e fornecedo-

ra de serviços de desenvolvimento, testes e 

engenharia. No dia 10 de fevereiro de 2014, em 

reunião realizada na UFJF, executivos da Nanium 

reafirmaram compromisso de se instalarem no 

Parque já no início de 2015. O HidroEX –  centro 

de capacitação e pesquisa em águas, com sede 

em Frutal (MG),  que integra o programa hidroló-

gico internacional da Unesco, 

também já assinou protocolo 

de intenção para instalar um 

dos seus núcleos no empre-

endimento, assim, como, o 

Instituto de Engenharia de 

Sistemas e Computadores 

(Inesc), centro de pesquisas 

da Universidade do Porto 

(Portugal).

 

ESTRUTURA 
FÍSICA
O Parque Científico e Tecno-

lógico da UFJF está sendo 

construído em um terreno 

adquirido pela Universidade 

de 1.022.000 metros quadrados localizado à 

margem direita da Rodovia BR-040, Km 790, 

em frente ao Expominas. O investimento total é 

de cerca de R$ 100 milhões e a maior parte dos 

recursos é proveniente da União. O local contará 

com áreas de serviços e comércio e de admi-

nistração. Terá, ainda, restaurante, bar, hotel, 

academia de ginástica, agências bancárias e de 

comércio exterior.

A área Administrativa e de Apoio abrigará 

12 laboratórios, dois auditórios, dez salas de 

reuniões, setor de incubação de empresas e 

um centro de eventos. A área de Pesquisa e 

Produção será o espaço destinado à instalação 

de empresas. O Parque conta com certificação 

ambiental, podendo construir qualquer tipo de 

edificação, sejam centros de PD&I ou produção. 

O projeto arquitetônico chama a atenção por ser 

inovador, dentro da lógica da construção green 

building, envolvendo uma série de questões 

de sustentabilidade aplicadas às edificações 

empresariais. No momento de planejamento 

e execução do projeto urbanístico do Parque 

levou-se em consideração o ativo ambiental 

existente no terreno como, por exemplo, duas 

nascentes localizadas no local.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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POLÍTICA DE 
COMUNICAÇÃO 
E PLANO DE 
MARKETING
Como o Parque tem o compromisso de alavancar 

o desenvolvimento regional, um dos seus maio-

res desafios será a gestão da informação. Ele 

terá por obrigação ir ao encontro de empresários 

da região no sentido de sondar quais são as 

oportunidades, os desafios de caráter de inova-

ção e/ou tecnológico e quais processos e pro-

dutos que poderá impulsionar. Terá o papel de 

mostrar novas ideias e tecnologias que surgem e 

com isso aguçar o interesse do empresário. Para 

direcionar esta comunicação, a UFJF contratou o 

jornalista e professor da Universidade Metodis-

ta de São Paulo, Wilson da Costa Bueno, para 

elaborar a Política de Comunicação do Parque. 

O documento foi concluído em janeiro de 2014 

e é o primeiro do Brasil na área de parques 

tecnológicos.

Enquanto o Plano de Negócios visa atender 

ao conjunto de demandas e expectativas dos 

públicos estratégicos do Parque com a oferta de 

produtos e serviços adequados, a Política de Co-

municação concentra-se no esforço institucional 

O consultor externo Alberto Portugal; o secretário de Ciência e Tecnologia da UFJF, Paulo Nepomuceno; e 
o professor de Física da UFJF e assessor Paulo Barone
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para dar visibilidade à sua atuação, buscando, 

a partir de canais adequados e competentes 

de relacionamento, divulgar as atividades do 

empreendimento, captar demandas e percep-

ções dos stakeholders e consolidar sua imagem 

e reputação. Esta política orientará o desenvol-

vimento de ações e estratégias que favoreçam 

não só a prospecção das demandas do mercado, 

em particular das principais cadeias produtivas 

que caracterizam a região, mas implementará 

canais e estratégias para uma interação perma-

nente, criando laços de relacionamento sólidos e 

duradouros que potencializam o crescimento do 

Parque e o desenvolvimento regional.

Para Alberto Portugal, um empreendimento 

inovador que pretende impactar a economia de 

toda uma região precisa, necessariamente, de 

uma Política de Comunicação bem definida. “O 

ciclo de inovação possui três fases importantes: 

saber, querer e poder. Primeiro é necessário 

saber que existe uma oportunidade para depois 

fazer a decisão política de querer utilizá-la e, 

por último, ter capital e gente qualificada para 

implementá-la. Mas se não acontecer o primeiro, 

não acontece o resto. Neste ponto, a Política de 

Comunicação é extremamente importante no 

papel  de informar o empresário e levar a ele o 

que há de mais avançado na área que atua.”

Finalizada esta Política de Comunicação, os 

gestores do Parque trabalham, agora, no Plano 

de Marketing. No momento, cerca de 540 

empresas das regiões da Zona da Mata e do 

Sul Fluminense respondem a questionário para 

detectar as demandas na área de tecnologia e 

inovação. O resultado constará no plano de ação 

do empreendimento.

COOPERAÇÃO 
E GERAÇÃO DE 
RIQUEZA
O Produto Interno Bruto (PIB) da Zona da Mata 

Mineira – composta por 142 municípios e uma 

população de 2.173.374 – é o quarto de Minas 

Gerais, representando apenas 7,29% do que o 

Estado arrecada. A região possui 8.937 indús-

trias, sendo 2.384 em Juiz de Fora, com vocação 

em confecção, têxtil, produtos alimentícios, 

móveis, metalurgia, metal-mecânica, celulose 

e papel e construção civil, entre outras. Em Ubá 

está localizado o segundo maior polo moveleiro 

do Brasil, com cerca de 510 indústrias. Temos, 

ainda, Arranjos Produtivos Locais fortes no setor 

de confecção, localizados nas cidades de São 

João Nepomuceno e Muriaé, além de 189 laticí-

nios dos 960 existentes em Minas Gerais.

Para o presidente da Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais (Fiemg) – Regional 

Zona da Mata, Francisco Campolina, apesar de 

nosso PIB ter crescido de 5% para 7,29% nos 

últimos cinco anos, a região ainda tem partici-

pação pequena na economia mineira. Campolina 

caracteriza este baixo desempenho à falta de 

investimentos, principalmente em tecnologia e 

inovação. “Não se produz riqueza se não for por 

meio da inteligência competitiva. Precisamos 

incentivar o espírito empreendedor dos nossos 

empresários e o Parque terá papel fundamental 

nesta missão. Para exemplificar, cito a produção 

leiteira da região que chega a dois milhões de 

litros dia. Cerca de 70% deste leite é soro e vai 

para o lixo. Se o Parque Tecnológico consegue 

realizar uma pesquisa que transforme este soro 

em proteína pura para suplementos alimenta-

res, como acontece em outros países, teremos 

um ganho importante na economia da Zona da 

Mata.”

Outra oportunidade de negócios apontada pelo 

presidente é o trabalho de pesquisa na área de 

energia eólica realizado pela Energiza – segunda 

maior companhia de energia de Minas Gerais. “A 

empresa, que fica a cem quilômetros de Juiz de 

Fora, montou nas suas dependências um núcleo 

chamado Energiza Soluções para pesquisar e 

desenvolver energia eólica. Este trabalho poderia 

estar dentro do Parque, utilizando toda a estru-

tura oferecida, aliada à expertise de professores 

das universidades da região. Esta interação 
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Perspectiva Geral

entre empresas e setor acadêmico é essencial 

para criar um ambiente necessário para melhorar 

o resultado da nossa economia.”

Dentro desta lógica de transformar conhecimen-

to em produtos, o Parque Científico e Tecnológi-

co da UFJF colocará em prática a interação entre 

universidades, empresas e governo, modelo 

conhecido como Tríplice Hélice. As universidades 

e os centros de pesquisa produzem o conhe-

cimento, as empresas transformam conheci-

mento em produto, ou seja, fazem a inovação, 

e o governo motiva a interação entre estes dois 

elementos, facilitando e induzindo o diálogo. 

Para o reitor da UFJF, Henrique Duque, este é 

um dos novos desafios postos às universidades 

brasileiras. “A participação no progresso da so-

ciedade, por meio das aplicações tecnológicas do 

conhecimento, tornou-se tão relevante quanto 

às atividades clássicas associadas às universida-

des. Neste quadro, os desafios para a academia 

envolvem a sua participação em atividades 

distintas daquelas em que convencionalmente 

atua, inserindo o país na economia globalizada 

baseada no conhecimento.”

O assessor do Parque, Paulo Barone, afirma que 

as universidades brasileiras ainda têm dificulda-

de de compreender a pesquisa de natureza apli-

cada associada a uma agenda de interesse do 

país. Segundo Barone, ainda há um preconceito 

ideológico em relação à possibilidade de que as 

cooperações Universidade-empresa interfiram 

nas lógicas internas do trabalho acadêmico e na 

autonomia para definir a agenda de pesquisa 

institucional. “Esta é uma questão relevante, 

que requer a adoção de salvaguardas e deve ser 

submetida a restrições de natureza ética. No en-

tanto, é também relevante analisar o que acon-

teceu nos países pioneiros neste processo, onde 

a estratégia de indução à colaboração Universi-

dade-empresa não foi adotada em detrimento 

das políticas de incentivo à pesquisa básica. E é 

desta forma que precisamos começar a trabalhar 

aqui. Os pesquisadores das sete universidades 

da região não podem enxergar nas lojas do polo 

moveleiro de Ubá, por exemplo, apenas possíveis 

clientes para uma ideia que surja dentro destas 

instituições e que eventualmente poderia ser 

aplicada lá. Eles precisam ver as fábricas de 

móveis como potenciais criadoras de problemas 

que devem ser investigados para gerar aportes 

de conhecimento úteis para o polo moveleiro. É 

necessário estabelecer uma via de mão dupla. E 

este também será um dos papeis do Parque.”

INCENTIVOS FISCAIS

A atuação dos governos também assume caráter 

essencial na efetivação do Parque Tecnológico 

por meio de mecanismos tributários, regulató-

rios e de proteção às empresas intensivas em 

conhecimento. Além dos incentivos fiscais já 

concedidos pelo Governo federal, como a Lei da 

Inovação, empresas que se instalarem no Parque 

da UFJF terão outros incentivos dos governos de 

Minas Gerais e Juiz de Fora. O município sancio-

nou, em 2014, a Lei 12.838 que reduz o Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 

de 5% para 2% para as empresas do setor de 

Tecnologia da Informação (TI) que se instalarem 

na cidade. Segundo o prefeito Bruno Siqueira, 

a legislação foi feita pensando principalmente 

no Parque Tecnológico, “uma vez que trazendo 

empresas de tecnologia para Juiz de Fora vamos 

garantir empregos com uma remuneração me-

lhor e, consequentemente, desenvolver o muni-

cípio em uma área em que ainda temos muito 

a explorar”. Bruno adianta que a Prefeitura já 

está analisando outras legislações que possam 

garantir a redução de impostos para empresas 

intensivas em conhecimento que se instalarem 

na cidade. Esta é a segunda Lei Municipal criada 

para beneficiar diretamente ao Parque. A pri-

meira foi sancionada em julho de 2010 (12.099) 

que dispõe sobre a inclusão da Área de Especial 

Interesse Econômico – AIEIE Parque Tecnológico 

– no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

de Juiz de Fora.

Outra legislação que beneficia diretamente o 

empreendimento é a aplicabilidade do Decreto 

45.218/09, do Governo de Minas, legislação 

utilizada para combater a guerra fiscal com o 

Rio de Janeiro. O instrumento legal equipara a 

2% o percentual de cobrança do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Ser-

viços (ICMS) a ser arrecadado das indústrias de 

Minas ao praticado em cidades próximas à divisa 

com o Estado do Rio de Janeiro – por meio da Lei 

Estadual 4.533/05, conhecida como Lei Rosinha. 

Para o presidente da Fiemg – Regional Zona da 

Mata, Francisco Campolina, o decreto, apesar 

de não ser abrangente, foi importante para 

que mais indústrias não saíssem da cidade. “A 

legislação conseguiu estancar as indústrias que 

estavam indo embora, trouxe outras empresas, 

mas precisamos avançar muito, com legislações 

mais modernas”, afirmativa que Paulo Nepomu-

ceno compartilha: “O mundo da inovação e da 

tecnologia é muito dinâmico. E para acompa-

nhá-lo precisamos ter uma legislação moderna. 

Para isso, estamos estudando junto à Prefeitura 

e aos demais parceiros o que existe de legislação 

no Brasil com o objetivo de propor algo que seja 

realmente inovador e moderno”, garante o secre-

tário de Desenvolvimento Tecnológico da UFJF.

MAIS
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Plano de Negócios do Parque Científico e Tecnológico da UFJF: 

http://www.ufjf.br/critt/parque-tecnologico/plano-de-negocios/


