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Título: Processo de construção social dos Parques Científicos e Tecnológicos e 

a implicação social nas empresas: o caso do ZENIT/UFRGS.  Justificativa: 

Localizados próximas às universidades e centros de pesquisa, almejando a 

criação e fortalecimento desses habitats de inovação em diferentes regiões do 

país, os parques científicos e tecnológicos (com apoio governamental, das 

universidades e das empresas) apresentam uma grande expansão no Brasil, 

mas as implicações sociais dessas iniciativas ainda geram obscuridades. No 

contexto de expansão e de diversidade de modelos e de arranjos de 

governança, constitui-se o Parque Científico e Tecnológico da UFRGS, 

ZENIT. Objetivos: Essa pesquisa visa investigar a experiência de constituição 

do ZENIT, analisando o processo de constituição do parque e suas implicações 

sociais para as empresas envolvidas, verificar o processo de implantação, 

considerando a dinâmica entre os diferentes agentes envolvidos e os incentivos 

das políticas governamentais; verificando a orientação e ajustes de 

governança, considerando os atores envolvidos e sua influência, a orientação 

às partes interessadas e os novos mecanismos gerados; e verificar as 

implicações sociais nas empresas envolvidas, por  ofertas de infraestrutura 

para inovação e  oportunidades de integração a redes de interação e 

cooperação. Metodologia: Para compreender o processo sociológico do ZENIT 

que, pelas pesquisas preliminares tem sua origem na década de 90, serão 

abordadas as dimensões de análise através de técnicas da pesquisa 

metodológica com entrevistas, documentação, observação e categorização 

temática do caso. A estratégia da pesquisa consiste, portanto, no estudo e na 

reconstrução sociológica do processo de constituição do caso do parque 

científico e tecnológico da UFRGS : o ZENIT, destacando implicações sociais 

nas empresas encubadas e/ou graduadas. Resultados Parciais: Pretende-se, 

no caso ZENIT, explorar a amostra intencional das ações de líderes da 

universidade, de líderes da sociedade, de líderes políticos, de pesquisadores-

empresários-profissionais.  

 


