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Resumo  Visando o desenvolvimento e fomento da inovação 
tecnológica nacional fez-se necessário o incentivo ao intercâmbio 
de informações e troca de experiências entre diversos atores e 
instituições que venham a compor o processo de inovação 
tecnológica. Com esse intuito, a criação de habitats propícios 
para a integração entre o poder públicos, universidades e 
iniciativa privada, passaram a ser indispensáveis. Os centros de 
inovação tecnológica restam como peça essencial, na medida que 
vem para desenvolver cultura inovadora e empreendedora, 
permeando desde a pré-incubação da empresa inovadora, até a 
transferência da tecnologia por ela desenvolvida. 
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parque tecnológico   

Abstract - Aiming at developing and fostering national 
technological innovation, it was necessary to encourage the 
exchange of information and the exchange of experiences among 
various actors and institutions that may be part of the 
technological innovation process. With this in mind, the creation 
of habitats conducive to integration between public authorities, 
universities and private initiative, became indispensable. The 
centers of technological innovation remained as essential piece, 
as it comes to develop innovative and entrepreneurial culture, 
permeating from the pre-incubation of the innovative company to 
the transfer of technology developed by it. 
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I. INTRODUÇÃO 

As alterações na Lei de Inovação nº 10.973/2004, 
trazidas pela Lei nº 13.243/2016, definitivamente veio 
impactar o ambiente de inovação nacional. Esse dispositivo 
jurídico foi considerado como um marco legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação nacional, na medida que fomenta e 
simplifica a relação entre as empresas e as instituições de 
pesquisa.  

Com vistas ao desenvolvimento e fomento da inovação 
tecnológica nacional fez-se necessário o incentivo ao 
intercâmbio de informações e troca de experiências entre 

diversos atores e instituições que possam participar do 
processo de inovação. 

Para tanto criou-se o Sistema Nacional de Inovação 
Tecnológica, que para Ferreira Netto (2001) 
todos os elementos que contribuem para o desenvolvimento, 
introdução, difusão e utilização das inovações, incluindo 
além das universidades, centros de pesquisa e laboratórios 

 

Nazareno (2016) ao comentar as mudanças trazidas 
pela legislação, considera que as mesmas poderiam ser 
responsáveis por uma das maiores reestruturações do setor 
desde 2004, quando foi promulgada a Lei de Inovação 
(10.973/04). 

Como consequência disso, verificou-se o surgimento 
de Parques Tecnológicos, bem como de Centros de 
Inovações Tecnológica de iniciativa pública ou privada. 

Empresas como Ambev, Intel, Merck Deutsche Post 
DHL Group, Hospital Albert Einstein, Du Pont, sistema 
Sesi, dentre outras passaram a instalar Centros de Inovação 
em sua estrutura, visando o desenvolvimento de estudo, 
ideias e tecnologias relacionadas a sua atividade fim. 

Entretanto, o presente estudo se restringirá aos Centros 
de Inovação cuja iniciativa pressuponha a participação do 
Poder Público e universidades, visando diferenciá-lo dos 
demais ambientes inovadores, bem como seus requisitos 
mínimos.  

II. METODOLOGIA

O presente estudo se iniciou mediante uma análise 
conceitual e doutrinária entre Incubadora, Parque 
Tecnológico e Centros de Inovação, para que se possa 
formar uma distinção clara entre os institutos, e 
posteriormente delimitar a abrangência de atuação e 
objetivos específicos dos Centros de Inovação. 


