
DETALHAMENTO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

DE PARQUES TECNOLÓGICOS: O CASO DO PARQUE TECNOPUC DO RS 

 

RESUMO 

 

A competitividade tornou-se uma das preocupações centrais das empresas e dos 

governos. Neste contexto, torna-se necessário aos governos escolher estratégias 

competitivas e distribuir os recursos disponíveis de forma racional. Por outro lado, os 

parques tecnológicos vêm sendo considerados como valiosos instrumentos de promoção 

de diversos objetivos econômicos e sociais, cumprindo funções de suporte à integração 

entre agentes sociais, incluindo-se aí as universidades, as empresas e os governos. 

Considerando-se os ambientes dos parques, é relevante que se verifique a sua real 

efetividade como instrumentos de desenvolvimento tecnológico, competitivo e social. 

Assim, este projeto propõe desenvolver uma sistemática de avaliação de desempenho de 

parques tecnológicos, através de um framework baseado na percepção de seus atores. 

Tal proposta, após concluída, será  experimentada no Parque Tecnológico da PUCRS – 

TECNOPUC no RS. 
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TECNOPUC.  
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