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Resumo 
 

A evolução tecnológica das últimas décadas, em grande parte representada pelo 

desenvolvimento da Tecnologia de Informação (TI), vem provocando mudanças no processo 

concorrencial de diversos segmentos econômicos e na competitividade das organizações. Por 

outro lado, universidades, órgãos de pesquisa e governos, entre outras instituições, têm 

fomentado a estruturação de Parques Tecnológicos como forma de promover o 

desenvolvimento regional de determinados segmentos econômicos específicos. Tais parques 

buscam promover a cultura, a inovação de sua comunidade e melhorar a competitividade das 

empresas de sua região. Visam também estimular o fluxo de conhecimento e de tecnologia 

entre o mercado, as empresas, instituições de pesquisa e as universidades, impulsionando o 

desenvolvimento local e regional. Um exemplo deste tipo de parque é representado pelo 

Parque Tecnológico e Científico da PUCRS (Tecnopuc), vinculado à Pontifícia Universidade 

Católica do RS (PUCRS). Este parque localiza-se no campus central de Porto Alegre da 

PUCRS, abrigando 97 organizações em 2011 sendo 77 empresas, 8 entidades de classe e 12 

estruturas de pesquisa. Considerando este contexto, o objetivo da presente pesquisa é o de 

analisar como o Tecnopuc contribui para a competitividade das empresas do setor de 

Tecnologia de Informação (TI) lá instaladas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, exploratória, constituindo um estudo de caso múltiplo, envolvendo empresas 

instaladas neste ambiente. Foram realizadas entrevistas em profundidade com representantes 

de 8 empresas de desenvolvimento e serviços de software instaladas, tendo por base um 

framework sobre os fatores que afetam a competitividade das empresas do segmento de TI. 

Tal framework foi desenvolvido a partir da proposta de análise do Estudo da Competitividade 

da Indústria Brasileira – ECIB, que avalia a competitividade nos níveis interno à empresa, 
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estrutural ou do setor de atividade da empresa, e sistêmico que, considera as questões 

macroeconômicas locais, regionais e nacionais. As entrevistas foram transcritas e os dados 

resultantes analisados com base na técnica de análise de conteúdo e confrontados com dados 

secundários de outras fontes. Como resultado identificou-se que, considerando os produtos e 

serviços destas empresas, bem como seus mercados, há diferenças significativas nos 

benefícios que as mesmas percebem que o parque oferece e nas intensidades com que estes 

benefícios afetam os seus fatores competitivos. Outro resultado indica que as empresas do 

parque somente identificam a influência do mesmo, em termos de competitividade, no nível 

interno às empresas e, em menor grau, no nível estrutural do setor de TI na região, não 

identificando qualquer influência do parque no nível macroeconômico de competitividade. 

Entre os benefícios oferecidos pelo parque às empresas, foram mais referidos a infra-

estrutura, a disponibilidade de mão-de-obra qualificada e o acesso aos serviços e consultorias 

específicas oferecidas pelo parque. Benefícios oferecidos pelo parque de caráter mais 

estratégico para as empresas, envolvendo aspectos como desenvolvimento de produtos e 

serviços novos e inovadores, P&D, desenvolvimento de novos mercados e competências, não 

foram identificados como fortemente relacionados ou relevantes para a competitividade das 

empresas. Como principal constatação verificou-se que grande parte das empresas 

entrevistadas informou estar instalada no parque em função do “status” atribuído pelo 

mercado ao seu relacionamento com um parque tecnológico como o Tecnopuc. 


