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RESUMO 
 
 

 
A pesquisa está centrada em como avaliar o impacto no desenvolvimento regional dos 
PITs, como promotores de desenvolvimento sustentável. E foi em relação a este 
problema que se fixou como objetivo geral da dissertação elaborar um conjunto de 
indicadores para avaliação desse impacto. O estudo insere-se num contexto teórico que 
integra e relaciona os conceitos de desenvolvimento regional sustentável, PITs, 
inovação e difusão de inovações, índice e indicadores, avaliação e avaliação de impacto 
nos polos de desenvolvimento. A pesquisa é de natureza exploratória descritiva de 
caráter quantitativo e, se constitui em uma sondagem com questionário. Apresentando 
um desenho de pesquisa, seu universo e delimitação, seguido da elaboração, validação e 
aplicação do questionário à especialistas em PITs. Demonstrando considerações acerca 
dos processos de análise, apresentação dos dados apontando para uma filtragem 
progressiva igual ou maior que 50% e 75% de aprovação em máxima e muita 
importância para a dimensão “Técnicocientífica” que recebeu 98% e respectivos 
indicadores que são: – “Percentual de empresas com P&D (quant)”, - “Percentual de 
empresas que estão envolvidas em processos de inovação (quant)” ambos obtiveram as 
maiores escolhas 97% cada um, – “Montante envolvido em processos de inovação, por 
empresa (quant)”, – “Número de universidades da região/número de universidades 
presentes no PIT (quant)” – “Número de instituições de pesquisa não universitárias com 
atividades no PIT (quant)” receberam 92%. A dimensão “Econômica” recebeu 92% das 
aprovações e seu respectivo indicador – “Número de postos de trabalho criados/ano 
(quant)” com 97%. Finalizando com sugestões para aprofundamento em trabalhos 
futuros e outras pesquisas para suporte no direcionamento das estratégias dos PITs.   
 
 

 
Palavras Chave: Parques de Inovação Tecnológica; Indicadores; Desenvolvimento 
regional sustentável; Avaliação de Impacto; Inovação.  
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Vasconcelos, Patricia, Saldanha. Indicators to Avaluate Impact Assessment 
Technological Innovation Parks. Research project - MPPT / UDESC. Florianópolis, 
2014. 
 
 
  
 

ABSTRACT 
  
   

The problem that guides this research is focused on how to evaluate the impact on the 
regional development of the TIPs, promoting sustainable and development. And it was 
in relation to this problem that was set the general goal of the thesis to develop a system 
of indicators to evaluate this impact. The study is part of a theoretical framework that 
integrates and relates the concepts of sustainable regional development, TIPs, 
innovation and diffusion of innovations, index and indicators, evaluation and impact 
assessment in development poles. The research has a descriptive exploratory and 
quantitative character and constitutes itself as a survey with a questionnaire. Introducing 
a research design, its universe and delimitation, followed by the development, validation 
and application of the questionnaire to experts in TIPs. Demonstrating considerations 
about the processes of analysis, presentation of data pointing to a progressive filtering 
equal to or greater than 50% and 75% approval in maximum and much importance to 
"technic-cientific" dimension, which received 98 %, and related indicators that are: - 
"Percentage of companies with P & D ( quant)", - " percentage of companies that are 
involved in innovation processes (quant)", both achieved the highest choices 97 % each 
- "Amount involved in innovation processes, by company (quant) ", - "Number of 
universities in the region/number of universities present in the TIPs (quant)" - "Number 
of institutions of research non-university with activities in TIPs (quant)", received 92 %. 
The dimension "Economy" received 92 % of approvals and their respective indicator - 
"Number of jobs created/year (quant)" with 97 %. Concluding with suggestions for 
further research in future work and other research to support the targeting strategies of 
the TIPs. 
 
  
Keywords: Parks of Technological Innovation; Indicators; Sustainable regional 
development; Impact Assessment; Innovation. 
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VASCONCELOS, Patrícia Saldanha de. Indicadores de Evaluación de Impacto de 
los Parques de Inovación Tecnológica. MPPT / FAED / UDESC. Florianópolis, 2014. 
  
 
 

ABSTRACTO 
  
 

   
El problema que guía esta investigación se centra en la forma de evaluar el impacto en 
el desarrollo regional de los PITs, fomento del desarrollo sostenible. Y fue en relación a 
este problema que se fijó el objetivo general de la tesis para desarrollar un sistema de 
indicadores que permitan evaluar el impacto de este estudio, dentro de un marco teórico 
que integra y relaciona los conceptos de desarrollo sostenible regional , PITs, la 
innovación y su difusión, la evaluación de índices e indicadores, la evaluación y el 
impacto en los polos de desarrollo. La investigación es de carácter cuantitativo 
exploratorio-descriptivo y está integrada por una encuesta. La presentación de un diseño 
de investigación, su universo y su delimitación, seguido por el desarrollo, la validación 
y la aplicación del cuestionario a los expertos en PITs. Demostración de 
consideraciones acerca de los procesos de análisis, la presentación de los datos que 
apuntan a un filtrado progresivo igual o mayor que el 50% y 75% de aprobación en 
importancia máxima y de mucha importancia para la dimensión “Técnico-científica” 
que recibió 98 % y los respectivos indicadores que son: - "Porcentaje de empresas de 
I+D (cuant)", - "Porcentaje de empresas que participan en los procesos de innovación 
(cuant)" ambos lograron los mejores resultados  97% cada uno,  - “”El monto 
involucrado en los procesos de innovación, por empresa (quant)", - "El número de 
universidades en la región/número de universidades presentes en el PIT (cuant)" - 
"Número de instituciones de investigación no universitarias con actividades en PIT 
(cuant)" recibieron el 92%. La dimensión "Económica" recibió el 92 % de las 
aprobaciones y su respectivo indicador - "Número de puestos de trabajo creados/año ( 
cuant )" con un 97%. Concluyendo con sugerencias para profundizar en futuros trabajos 
y otras investigaciones para apoyar las directrices de las estrategias de los PITs. 

  

  

Palabras clave: Parques de Innovación Tecnológica; Indicadores; Desarrollo regional y 
sostenible; Evaluación del Impacto; Innovación. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nesta introdução faz-se um enquadramento geral da pesquisa, delineando a área 

temática e assunto em que ela se circunscreve, justifica-se sua relevância e limites, 

enuncia-se o problema e questões de pesquisa bem como os objetivos geral e 

específicos, apresenta-se um cronograma geral do trabalho realizado e descreve-se 

suscintamente a estrutura geral da dissertação. 

1.1 Temática 

O tópico da pesquisa são os Parques de Inovação e Tecnologia (PIT), em particular, a 

avaliação de seu impacto. Contudo, este tópico específico insere-se num contexto 

temático mais amplo. Efetivamente os PITs são estratégias que, de uma forma ou de 

outra, se inspiram na teoria de desenvolvimento regional dos Polos de Crescimento 

formulada por François Perroux em 1955, que teve como experiência pioneira o muito 

conhecido Silicon Valley, ou seja, Vale do Silício. No Brasil, a experiência da SUDENE 

– Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste1, que representou um símbolo da 

atuação governamental, através da criação de órgão específico que deveria ser capaz de 

contribuir para o fortalecimento da base econômica daquela região. A teoria de Perroux 

foi formulada num contexto em que se visava o desenvolvimento industrial a qualquer 

preço e sem grandes preocupações ambientais (os grandes incidentes ambientais 

globais, a legislação ambiental e as políticas ambientais de nível nacional e 

internacional só surgiram depois dessa data e, mais exatamente, a partir de meados dos 

anos sessenta do século passado). O modelo de desenvolvimento em que a teoria de 

Perroux se inscreve vincula o desenvolvimento ao crescimento econômico, muitas vezes 

tomando-os como sinônimos, é ainda o modelo dominante nos tempos atuais e 

sociedades. Parte-se do princípio, em primeiro lugar, que não é possível realizar melhor 

distribuição de renda e promover maior qualidade de vida sem produzir cada vez mais 

riqueza. Defende-se, em segundo, que havendo crescimento necessariamente há melhor 

distribuição de renda e maior qualidade de vida para todos.  Pressupõe-se, finalmente, 

mesmo quando a análise histórica prova a existência de ciclos depressivos alternando 

                                                 
1 A esse respeito:http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/anais/article/view/2378/2351. Acesso 
em 23.07.2013. 
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com ciclos expansivos nos chamados ciclos de Kondratieff  (RANGEL, 2005) que a 

produção de mais riqueza pode ser constante e continuada. 

Assim, o contexto temático mais vasto desta pesquisa é a problemática do 

desenvolvimento. 

O debate acerca do conceito de desenvolvimento é bastante rico no 
meio acadêmico, principalmente quanto à distinção entre 
desenvolvimento e crescimento econômico, pois muitos autores 
atribuem apenas aos incrementos constantes no nível de renda como 
condição para se chegar ao desenvolvimento, sem, no entanto se 
preocupar como tais incrementos são distribuídos (OLIVEIRA, 2002, 
p. 37). 

Pode  considerar-se que a discussão das questões de desenvolvimento como 

progresso e apoiado no crescimento da riqueza remontam ao século XVIII, a ideia do 

desenvolvimento como crescimento reforçou-se após a crise dos anos 30 do século 

passado, onde a crise desencadeada por um conflito entre oferta e a demanda foi 

resolvida incentivando a produção massiva de bens. Após a segunda guerra mundial o 

desenvolvimento passou a ser promovido por agências explicitamente criadas para esse 

fim. O debate conceitual sobre o desenvolvimentos extremou-se. Assim, Souza (1993) 

aponta a existência de duas grandes correntes de pensamento econômico sobre a questão 

do desenvolvimento. A primeira corrente seria a que, na sequência direta do pensamento 

econômico clássico e neoclássico, concebe o desenvolvimento como sinônimo de 

crescimento; para a segunda, embora o crescimento seja visto como condição desejável 

para o desenvolvimento, ele não é considerado condição suficiente. Outros autores, 

contudo, vão mais longe, negando a possibilidade de um crescimento econômico 

continuado e permanente, até defenda uma perspectiva de decrescimento (TAIBO, 

2011). 
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Quando a partir do final dos anos 1960, e como já se assinalou, as questões 

ambientais começaram a ter papel de destaque no panorama mundial, o direito 

ambiental, a elaboração de políticas ambientais e a educação ambiental fizeram sua 

entrada em cena, iniciou-se um ativo debate sobre as relações entre desenvolvimento e 

ambiente, de onde acabaram emergindo novos contornos do conceito de 

desenvolvimento. A chamada de atenção para os enormes impactos ambientais do 

modelo de desenvolvimentos dominante, levou que, a partir de meados dos anos 1980 e, 

mais especificamente, após a aprovação do Relatório Bruntland, o “O nosso Futuro 

Comum”, fosse lançado pela Assembleia das Nações Unidas em 1987, o conceito de 

desenvolvimento sustentável. Tal conceito surge face à eclosão de graves problemas 

ambientais globais e à tomada de consciência de que uma boa parte desses problemas 

decorriam do modelo de desenvolvimento adotado.  

A definição mais usual de desenvolvimento sustentável foi exatamente a que foi 

consagrada no referido relatório: “o desenvolvimento que procura satisfazer as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas próprias necessidades” (Relatório Brundtland, 1991). Significa 

possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 

desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao 

mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os 

habitats naturais. Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal 

objetivo do desenvolvimento. Nos países da periferia do sistema capitalista mundial, ou 

seja, em desenvolvimento, as necessidades básicas de grande número de pessoas – 

alimento, roupas, habitação, emprego – não estão sendo atendidas. Para que haja um 

desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham atendidas suas necessidades 

básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar as suas aspirações e 

uma vida melhor (CMMAD, 1991).  
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O conceito formulado no Relatório é, antes de mais nada, antropomórfico. Além 

disso, como afirmam alguns autores (FREITAS 2004) o conceito é algo vago e 

impreciso.  Efetivamente, definir desenvolvimento sustentável como “aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas necessidades”2 é, em primeiro lugar ver a exploração dos recursos 

como algo ao exclusivo serviço do Homem e não como parte integrante de uma outra 

postura face à Terra. Por outro lado, tal conceito diz pouco sobre como é, exatamente, 

esse modelo de desenvolvimento, já que se torna necessário antes, saber quais são essas 

necessidades. Trata-se das necessidades referenciadas às classes abastadas ou médias 

dos países mais ricos .. ou as necessidades de povos pobres de certas regiões do mundo 

que vivem abaixo do nível de miséria?  

Mas pode-se ir mais longe, e interrogar até que pondo o conceito de 

desenvolvimento sustentável rompe, efetivamente, com o modelo de desenvolvimento 

dominante ou, simplesmente, o atenua ou lhe fornece uma nova maquiagem? Ou será 

que depende do conceito de desenvolvimento sustentável que adotamos? E que outras 

conceitualizações de desenvolvimento sustentável existem?  

Assim, esta pesquisa tem como recorte temático mais amplo (em que se insere a 

questão dos PITs e da avaliação de seu impacto) a problemática do desenvolvimento e, 

em particular, as políticas de desenvolvimento que assentam na iniciativa direta ou 

indireta do poder público. Efetivamente, em muitos dos países designados por “países 

em desenvolvimento” e, em particular, nos chamados BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 

China), o estado caracteriza-se como sendo desenvolvimentista intervindo e investindo 

diretamente na promoção do desenvolvimento industrial, do crescimento econômico e 

do desenvolvimento sustentável, dominantemente, numa perspectiva de 

desenvolvimento econômico sustentável. Cumprindo o papel que entende ser seu, o 

Estado atua neste caso, como fomentador da atividade econômica, social, cultural e 

ambiental, ou seja, materializador de políticas públicas.  A definição do papel do Estado 

é imperativa na conjuntura da pesquisa proposta, como principal agente transformador 

do território. Diante desses aspectos, afirma Santos: 

O Novo papel do estado será o de apoiar a construção das bases para o 
desenvolvimento sustentável, promovendo as condições ambientais, 

                                                 
2http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/91: Acesso em 22.1.2014 
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econômicas e sociais que possibilitem a criação de um contexto 
favorável à inovação e ao crescimento do ser humano, tais como: 
melhoria da infra-estrutura, ampliação da base de atendimento social, 
criação, gestão e disseminação social e da criação, gestão e 
disseminação do conhecimento em áreas selecionadas e estratégicas 
(SANTOS, 2011, p. 11). 

No Brasil, o Estado, por si só é um superagente modificador do espaço urbano, 

porque diferente dos outros possui ações político-administrativas e espaciais em três 

níveis: federal, estadual e municipal e tem, portanto, como argumenta Correa (l989) 

uma enorme gama de possibilidades, citadas a seguir, e as usa marcadamente pelos 

interesses do segmento das classes dominantes que estão no poder, tais como:  

a) direito a desapropriação do uso do solo; 

b) controle e limitação dos trechos de terras; 

c) limitação da superfície da terra de que cada um pode se apropriar: 

d) impostos fundiários e imobiliários que podem variar segundo a dimensão 

do imóvel, uso da terra e localização;  

e) taxação de terrenos livres, levando a uma utilização mais completa do 

espaço urbano; 

f) mobilização de reservas fundiárias públicas, afetando o preço da terra e 

orientando espacialmente a ocupação do espaço; 

g) investimento público na produção do espaço, através de obras de 

drenagem, desmontes, aterros e implantação da infraestrutura; 

h) organização de mecanismos de crédito à habitação e pesquisas, operações-

teste sobre materiais e procedimentos de construção, bem como o controle 

de produção e do mercado deste material. 

            Para além da linha temática desenvolvimento econômico sustentável – PITs, 

será necessário aprofundar teoricamente o estudo relativo à temática dos indicadores e, 

mais concretamente, indicadores de impacto. 
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 Assim, em síntese, após a delimitação do tema consideram-se como 

vertentes a rever teoricamente de forma aprofundada, no âmbito do capítulo de Revisão 

Teórica-temática: a) problemática do desenvolvimento, da criação dos PITs e sua 

relação com teorias de desenvolvimento regional e local sustentáveis; b) problemática 

da avaliação de impacto e dos sistemas de indicadores; c) resultados de estudos 

empíricos já realizados sobre indicadores de avaliação de impacto e, em especial, 

indicadores de avaliação de impacto de desenvolvimento regional e PITs. A abordagem 

pretendida na temática desenvolvimento, será subdividida em desenvolvimento regional 

sustentável, inovação e difusão de inovações, índice e indicadores, PITs, avaliação e 

avaliação de impacto. 

1.2 Problema e Questões de Pesquisa 

Com base na delimitação temática realizada, formulou-se o seguinte problema 

de pesquisa: Como avaliar o impacto dos PITs, como polos motivadores de inovação 

tecnológica na promoção do desenvolvimento regional sustentável? 

Este problema pode ser desdobrado nas seguintes questões de pesquisa: 

1. Que dimensões de avaliação devem ser consideradas? 

2. Quais indicadores devem ser utilizados para avaliar o impacto no 

desenvolvimento regional com implantação dos PITs? 

1.3 Objetivos 

Face ao problema e questões de pesquisa formuladas estabeleceram-se os 

seguintes objetivo geral e específicos. 

1.3.1 Objetivo geral 

Elaborar um conjunto de avaliação de impacto dos PITs enquanto polos 

dinamizadores de inovação e promotores de um desenvolvimento regional sustentável. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Definir dimensões de avaliação de impacto dos PITs. 

• Criar um conjunto de indicadores integrados em dimensões de avaliação de 

impacto dos PITs. 
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1.4 Justificativa e Motivação 

A valorização do conhecimento tem transformado alguns paradigmas da 

sociedade industrial e esse contexto tem feito com que políticas públicas sejam cada vez 

mais destinadas à criação de ambientes onde haja integração entre universidade-

indústria-governo, indicando a concepção de sistemas institucionais planejados, ou seja, 

a criação e desenvolvimento de parques tecnológicos e de inovação.  A Tríplice Hélice3, 

assim chamada por Henry Etzkowitz, britânico, professor da universidade de Stanford, 

criador do modelo teórico com a finalidade de explicar como estes três atores interagem, 

como se dá essa sinergia, de forma a impulsionar o desenvolvimento local e regional.  

Cabe ainda assinalar que, nas últimas décadas, o Brasil tem desenvolvido uma 

política para criar e ampliar um sistema de geração de conhecimento. Essa capacidade 

está estreitamente ligada ao sistema de pós-graduação, fomentada principalmente nas 

universidades, instituições de ensino e pesquisa públicas federais e estaduais. Essa 

política também contempla a criação de programas, capitaneados pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia, tais como o SIBRATEC - Sistema Brasileiro de Tecnologia,4 o 

Pró-Inova – Programa Nacional de Sensibilização e Mobilização para Inovação, 

vinculado ao CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

e ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e outras oportunidades de apoio à inovação 

pelas diversas entidades de fomento, tais como a FINEP – Financiadora de Estudos e 

Projetos. Essa política brasileira em prol de programas de fomento e estruturação para a 

inovação culminou em 2004 com a Lei no.1.0973, de incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, que engloba ações de 

empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive 

incubadoras e parques tecnológicos. Isso motivou a criação de leis estaduais de 

inovação. 

Nesse sentido, e a titulo de exemplo, foi criada em Santa Catarina a Lei nº 

587/07, de incentivo à pesquisa científica e tecnológica e à inovação no ambiente 

produtivo. Para Antônio Diomário de Queiroz, ex-presidente da FAPESC – Fundação 

de Amparo a Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina: 

                                                 
3Para saber mais: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files: Acessado em 23.01.2014. 
4Instituído pelo Decreto 6.259/07, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento tecnológico do setor empresarial 
nacional. 
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[...] a lei vai ampliar o apoio político e a configuração estratégica do 
sistema com os diversos segmentos que necessariamente tem que 
trabalhar articulados para viabilizar a inovação. Espera-se com isso, 
diz ele, que seja rompido o isolamento entre academia, setor 
empresarial e Governo. Existe uma barreira que separa o público e o 
privado. A lei é mais um esforço sistêmico no sentido de superar esse 
distanciamento (QUEIROZ, 2008). 

A presente pesquisa se justifica e ganha realce, em primeiro lugar, devido à falta 

de instrumentos que possibilitem a avaliação do impacto de desenvolvimento regional 

dos PITs. A criação de um instrumento dessa natureza permite, desde já, não só 

monitorar os Parques que se encontram em fase de plena implantação, como também 

dos novos a serem implantados que, assim, irão dispor, desde o início, de um 

instrumento que pode ajudar na organização de seu processo de implantação. Dotar a 

gestão da administração estadual, de um instrumento que possibilite a monitorização e 

avaliação do funcionamento dos PITs afigura-se, pois, como sendo da máxima 

relevância. Para além disso, a metodologia adotada determina o envolvimento de 

especialistas, de diferentes esferas (incluindo os que estão ligados à própria criação dos 

PITs. Tal dinâmica assegura que a criação e implantação dos PITs poderá vir a contar 

com um instrumento de avaliação de impacto desenhado com a participação de 

especialistas do próprio domínio. O convencimento de que o instrumento criado pode 

ser aplicado, com adaptações, a toda a rede de PITs de Santa Catarina e do Brasil, 

reforça mais o impacto potencial da pesquisa. 
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A motivação para o desenvolvimento desta pesquisa tem a primeira origem na 

empresa onde trabalho, CODESC, empresa de economia mista, criada em 15/05/1975, 

pela Lei Estadual no. 5.089, integrante do Conselho do Programa INOVA@SC, que tem 

como um de seus objetivos o desenvolvimento e gerenciamento de projetos especiais 

estratégicos do Governo Estadual, com a missão de fomentar o desenvolvimento 

econômico e social do Estado. Controladora ou maior acionista das empresas BADESC 

– Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (1973), BESCOR - BESC 

S/A Corretora de Seguros e Bens e Administradora de Bens (1975), IAZPE - Imbituba 

Administradora Zona de Processamento e Exportação (1994) e Sapiens Parque S/A 

(2005). Assim, em face aos objetivos da empresa em que trabalho, tornou-se necessário  

buscar conhecimentos para acompanhar a diretriz do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Regional do Governo Estadual, diante da criação de uma rede de 

parques de inovações tecnológicas em várias regiões do Estado, respeitando e 

potencializando tendências regionais. Formada em administração de empresas pela 

Universidade do Vale do Itajaí, atuo na Gerência de Projetos Especiais da Diretoria de 

Planejamento da CODESC, na qual uma das atribuições é a participação, com voz e 

voto, no Fórum Estadual de Mudanças Climáticas Globais. Especialização em 

Mudanças Climáticas, cursada na Universidade Gama Filho. A partir destas 

experiências ampliaram-se a necessidade de conhecimentos acerca da criação de PITs e 

sua vocação para reunir entidades públicas e privadas na promoção do desenvolvimento 

regional sustentável. 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Na introdução, procurou-se delimitar quais foram as motivações que levaram ao 

problema da pesquisa como também ressaltados as principais questões que justificam a 

importância do estudo e, descritos os objetivos que irão orientar o trabalho. 

O capítulo I trata da revisão teórica que norteia esta pesquisa, centrando-se, mais 

especificamente nos seguintes temas: desenvolvimento regional sustentável, inovação e 

difusão de inovações, índices e indicadores, PITs, avaliação e gerenciamento de 

impacto. 
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O segundo capítulo caracteriza os procedimentos metodológicos com o tipo de 

abordagem, um exemplo do desenho de pesquisa, técnica e instrumento de coleta de 

dados e sua validação, universo e delimitação da pesquisa. Detalha também a aplicação 

do questionário de pesquisa, seu público alvo, apresentação e análise dos resultados 

obtidos a partir das respostas encontradas e algumas considerações.  

O terceiro e último capítulo traz as considerações finais sobre o trabalho e 

sugestões para futuras pesquisas ao processo de avaliação de impactos dos PITs no 

Estado de Santa Catarina e no Brasil. 
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CAPÍTULO I 

2 REVISÃO TEÓRICA 

O presente capítulo apresenta um levantamento teórico sob os diversos aspectos 

relacionados aos conceitos que norteiam a construção e análise do objeto, a saber, 

desenvolvimento regional sustentável, PITs, inovação e difusão de inovações, avaliação 

de impacto, índices e indicadores. 

A estrutura do projeto de dissertação foi elaborada tendo em vista buscar um 

entendimento mais didático sobre o que são os PITs em geral e a criação de um elenco 

de indicadores de impacto de desenvolvimento regional sustentável. 

2.1 Desenvolvimento Regional Sustentável  

O termo desenvolvimento presta-se a inúmeras interpretações o que, em grande 

parte, se deve à sua etimologia, combinada com a diversidade de domínios e contextos 

em que é usado. De acordo com Freitas (2005): 

Envolver vem do latim involvere que significa “tapar, cobrir em volta, 
enrolar, embrulhar”; “rodear, circular, circundar” ou, ainda, “abranger, 
cingir, abarcar”. Desenvolver (des+envolver) significaria, então tirar o 
envolvimento, ou seja, “descobrir o que estava envolvido, protegido por 
um invólucro”, “desenrolar (…) estender”, “tirar o invólucro, descobrir, 
destapar, desembuçar”. Desenvolvimento nada mais é a ação de 
desenvolver. O sentido muito abrangente da palavra desenvolvimento e, 
como tal, seu carácter polissêmico, faz com que ela seja usada em 
domínios muito diversos (desde a economia à biologia, passando pela 
psicologia, a sociologia, a tecnologia, o senso comum, etc.). Tal 
diversidade de uso configura uma constante reconfiguração de 
significações social e culturalmente construídas. 
 

2.1.1 Noção de Desenvolvimento 

 Moreno (2002) recorda que a designação surgiu a partir do francês antigo 

de finais do séc. XII (desvoloper). Dele terão evoluído as designações: desenvolver, na 

língua portuguesa, no séc, XIV; o termo développer do francês médio, no séc. XV; a 

palavra development, na língua inglesa, no séc. XVI. Segundo Viescas e Salas-Porras 

(2005), do ponto de vista científico, o termo começou a ser usado pelas ciências naturais 

e biologia, para referir o processo dinâmico de evolução da vida de um organismo. 
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“O desenvolvimento, entendido como progresso, foi objeto de preocupação e 

análise sistemáticos desde o Iluminismo” (Viescas e Salas-Porras, 2005, p. 7). 

Recordando que o Iluminismo se constituiu como um movimento laico, filosófico e 

científico de elites culturais da sociedade europeia do século XVIII, facilmente começa-

se a estabelecer relações entre o conceito de desenvolvimento (neste seu sentido 

moderno), a revolução industrial por um lado e a revolução francesa por outro. Quer 

dizer que, o desenvolvimento, num sentido moderno, emerge num contexto particular de 

domínio do mundo pela Europa ocidental, ou seja, quando a Europa, e mais 

especificamente a Inglaterra (mais tarde, a França, a Bélgica e, um pouco ainda mais 

tarde, a Alemanha) se constituem como centro do mundo. Tal postura é, não só de 

natureza econômica e social, mas também de natureza ideológico-filosófica e cultural. 

A ideia de que o centro europeu corresponde à parte mais civilizada e avançada e, como 

mais desenvolvida do mundo e as periferias correspondem às regiões atrasadas, 

selvagens, e, como tal não desenvolvidas constitui a premissa base do conceito de 

desenvolvimento num sentido moderno. 

Essa emergência do conceito de desenvolvimento mistura-se, igualmente com a 

afirmação do capitalismo industrial, de livre concorrência primeiro e monopolista 

depois.  Ou seja, a ideia de desenvolvimento aparece conotada com industrialização, 

com inovação tecnológica (industrial) e com aumento da riqueza. Para Bursztyn & 

Bursztyn (2013), estando associado à ideia de evolução, o termo desenvolvimento, a 

partir de meados do séc. XVIII, “justamente no alvorecer do industrialismo, ganha dois 

atributos: passa a ser associado a negócios e situado num território determinado” (p. 

36). 

No mesmo sentido vão as considerações de Perroux (1969), apud por Moreno 

(2002, p.24) afirmando que o significado pós-colonial de conceito de desenvolvimento 

assenta no ideal de crescimento econômico contínuo: “combinação das mudanças 

mentais e sociais duma população que a tornam apta para fazer crescer, cumulativa e 

duravelmente, o seu produto real e global”.  
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Vários autores continuam afirmando esse componente do desenvolvimento. 

Assim, para Vasconcellos & Garcia, (1998, p. 205), o desenvolvimento em qualquer 

concepção, deve estar acompanhado da melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve 

incluir as alterações da composição do produto e a alocação de recursos pelos diferentes 

setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e 

social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação 

e moradia). Num sentido semelhante, Oliveira (2002), defende que o desenvolvimento 

deve ser encarado como um processo complexo de mudanças e transformações de 

ordem econômica, política e, principalmente humana e social. Desenvolvimento nada 

mais é que o crescimento – incrementos positivos no produto e na renda – transformado 

para satisfazer as mais diversas necessidades do ser humano, tais como, saúde, 

educação, habitação, transporte, alimentação, lazer dentre outras. 

Mas, embora esta ideia seja aceita, ela também é alvo de muita contestação. 

Assim pra Rodrigues (1993, p. 20), “o crescimento econômico carece de sentido, se não 

consegue promover, em última instância, o desenvolvimento humano e social entendido 

como a realização ou satisfação pessoal dos indivíduos de um país/região”. Este novo 

sentido do desenvolvimento, embora só totalmente consagrado nos anos 70 do séc. XX, 

começa, em boa verdade, mais cedo, em finais do séc. XIX e inícios do século XX, e 

corresponde a uma das restantes fases de evolução do conceito de desenvolvimento 

consideradas por Bursztyn & Bursztyn (2013): a chamada “fase socialdemocrata da 

utopia do desenvolvimento” (p. 38). Tal não significa que a associação entre 

desenvolvimento e crescimento econômico tenha desaparecido. Pelo contrário, como 

salienta Bifani (1999), a relação entre desenvolvimento e crescimento reforçou-se na 

grande depressão dos anos 30, durante a qual “o mundo capitalista se confrontou com 

um desequilíbrio entre capacidade produtiva e procura efetiva” (p.68) e saiu da crise 

com base numa política de crescimento econômico e “o aumento da quantidade de bens 

disponíveis transformou-se no fim último do desenvolvimento” (p.67). O ideal 

socialdemocrata passou a associar ao crescimento econômico a dimensão de bem estar 

social. Mas, realmente, os grandes debates sobre desenvolvimento num sentido de 

institucionalização em nível mundial situam-se no pós segunda guerra mundial.   
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Por isso, e atendendo às características e limites deste estudo, a concentração 

será um pouco mais nos debates de desenvolvimento ocorridos depois meados do século 

passado, porque eles se relacionam mais diretamente com a problemática e dois de seus 

aspectos essenciais: os processos de institucionalização do desenvolvimento, a 

emergência da teoria dos polos de crescimento, na qual em grande parte se inserem as 

dinâmicas da criação dos PITs e a emergência do conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

Foi efetivamente depois da segunda guerra mundial e em direta relação com a 

necessidade de recuperação das nações destruídas pelas ações militares e seus impactos 

que começam a ser criadas as instituições de promoção do desenvolvimento. Essa 

institucionalização do desenvolvimento assentou num grande debate de base entre dois 

entendimentos opostos de desenvolvimento: as chamadas teoria da modernização e a 

teoria da dependência (ou teoria centro-periferia). 

A primeira concebe o desenvolvimento como uma sucessão de etapas 
através das quais se passa da sociedade tradicional à sociedade 
moderna graças a, por um lado, a difusão de valores ocidentais que 
mudam as atitudes e comportamentos dos indivíduos; e, por outro 
lado, da expansão dos setores econômicos mais modernos até aos mais 
atrasados (a abordagem da economia dual). Segundo os expoentes 
desta teoria (entre outros, Rostow, Lerner, German y Einsenstadt) a 
modernização depende e, ao mesmo tempo, traduz-se em níveis cada 
vez mais elevados de urbanização, educação e alfabetização, maior 
exposição aos meios de comunicação de massa, secularização das 
instituições, participação política e, eventualmente, também 
democrática. 
Ao contrário, a teoria da dependência, construída a partir de vários 
enfoques – entre outros, dos marxistas Baran, Sweezy e Gunder 
Frank, do Sistema Mundo Moderno de Wallerstein, e do enfoque da 
CEPAL – sustentam uma ampla rivalidade com a teoria da 
modernização ao argumentar que o subdesenvolvimento e o atraso não 
são – como afirma a teoria da modernização e a economia dual – uma 
fase prévia do desenvolvimento mas antes uma consequência lógica 
da expansão do capitalismo e, particularmente, da deslocamento dos 
excedentes dos países da periferia para os do centro. Desenvolvimento 
e subdesenvolvimento são, assim, duas facetas do mesmo processo 
(VIESCAS; SALAS-PORRAS, 2005, p. 9).5 

                                                 
5 Tradução livre da autora. 
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 A teoria da dependência e a teoria centro-periferia embora partilhem 

uma parte substantiva da análise do porque da dicotomia 

desenvolvimento/subdesenvolvimento, considerando-os duas faces da mesma moeda. 

Contudo, essas duas teorias afastam-se em alguns aspectos, igualmente substantivos. Os 

teóricos da CEPAL defendem atitudes mais moderadas e de equilíbrio, considerando 

inviável ou muito custosa a desvinculação do sistema capitalista. Apoiando as ideias de 

Keynes, defendem um papel ativo do estado, tanto na promoção, através de políticas 

micro e macroeconômicas de investimento, a da industrialização e a transferência de 

tecnologia, ou seja, o desenvolvimento para induzir hábitos e práticas de poupança, 

investimento produtivo e austeridade entre as elites políticas e econômicas. 

2.1.2 Desenvolvimento Sustentável 

 Existe uma relativa unanimidade quanto à existência de uma vasta 

diversidade de definições de DS (JIMÉNEZ HERRERO, 1997; BIDANI, 1999; 

MASERA et al.,1999; FIEN & TILBURY, 2002; MORENO, 2002 e FREITAS, 2000).  

Tais definições estão carregadas de valor, ou seja, “servem interesses socioeconômicos 

particulares” (Fien & Tilbury, 2002) e filiam-se em diferentes perspectivas éticas, 

diferentes pressupostos conceituais e/ou diferentes ângulos de análise e consideração 

dos processos de desenvolvimento (FREITAS, 2004). 

 Como já na introdução se referiu a definição mais usual de 

desenvolvimento sustentável, consagrada pelo Relatório Bundtland, é – “o 

desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades”-. 

No Brasil, o desenvolvimento sustentável, está consagrado no artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações”. Por isso a necessidade de planejar o uso e a ocupação 

dos espaços, visando a compatibilidade com as características ecológicas do local 

(PHILIPPI JR.; MALHEIROS, 2005).  
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O debate sobre o que é ou pode ser o desenvolvimento sustentável exige que se 

debata o significado do adjetivo sustentável e/ou do objetivo sustentabilidade. Na 

abordagem do conceito de sustentabilidade, depara-se com inúmeras vertentes, mas por 

si só, conforme consta no dicionário Houaiss (2001) é característica ou condição do que 

é sustentável – que pode ser sustentado; passível de sustentação. Segundo o dicionário 

Aurélio (2009) é a qualidade que algo tem em se manter mais ou menos constante, ou 

estável, por um longo período. É uma característica ou condição de um processo ou de 

um sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado prazo. 

Porém, em uma análise mais profunda e de acordo com Sachs (2000), o conceito de 

sustentabilidade se amplia, comportando sete aspectos ou dimensões principais, a saber: 

• Sustentabilidade Social – melhoria da qualidade de vida da população, 

equidade na distribuição de renda e de diminuição das diferenças sociais, com 

participação e organização popular; 

• Sustentabilidade Econômica – regularização do fluxo dos investimentos, 

compatibilidade entre padrões de produção e consumo, equilíbrio de balanço 

de pagamento, acesso à ciência e tecnologia;  

• Sustentabilidade Ecológica – o uso dos recursos naturais deve minimizar 

danos aos sistemas de sustentação da vida: redução dos resíduos tóxicos e da 

poluição, reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias limpas 

e de maior eficiência e regras para uma adequada proteção ambiental; 

• Sustentabilidade Cultural – respeito aos diferentes valores entre os povos e 

incentivo a processos de mudança que acolham as especificidades locais; 

• Sustentabilidade Espacial – equilíbrio entre o rural e o urbano, equilíbrio de 

migrações, desconcentração das metrópoles, adoção de práticas agrícolas 

mais inteligentes e não agressivas à saúde e ao meio ambiente, manejo 

sustentado das florestas e industrialização descentralizada; 

• Sustentabilidade Política – no caso do Brasil, a evolução da democracia 

representativa para sistemas descentralizados e participativos, construção de 

espaços públicos comunitários, maior autonomia dos governos locais e 

descentralização da gestão de recursos; 

• Sustentabilidade Ambiental – conservação geográfica, equilíbrio de 

ecossistemas, erradicação da pobreza e da exclusão, respeito aos direitos 

humanos e integração social. 
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Alguns autores como Fien et al. (2002) reportando-se, especificamente, às 

diferentes interpretações do desenvolvimento sustentável, relatam três grandes 

tendências, duas opostas e uma intermédia ou de síntese: a) a corrente que se pode 

designar por teoria do crescimento econômico sustentável que, no seguimento da 

perspectiva clássica, defende o desenvolvimento como crescimento econômico, embora 

com certos cuidados ambientais e preocupações sociais, sem por em causa o modelo 

político-econômico dominante; b) no lado oposto, a perspectiva por vezes designada de 

“desenvolvimento humano sustentável” que, ao contrário da primeira, assume a 

impossibilidade de crescimento contínuo, recusa a identificação entre desenvolvimento 

e crescimento econômico, clama por rupturas com o modelo  econômico-político 

dominante e vê a sustentabilidade como uma alternativa e não um mero ajuste das 

políticas atuais; c) uma tendência de síntese, por vezes, designada de “desenvolvimento 

local sustentável” que, reconhecendo o caráter irreconciliável das duas perspectivas 

anteriores, defende uma terceira via de mudanças centradas nas realidades e 

comunidades locais, acreditando que do acúmulo e da interação de tais experiências se 

vá definindo um perfil de mudança rumo à sustentabilidade. 

Autores como (FREITAS, 2009), embora reconhecendo que, provavelmente 

devido à oposição radical entre os dois extremos referidos por Fien e Tilbury, 

previlegia-se uma abordagem centrada no desenvolvimento local sustentável, este deve 

ser orientado por um enquadramento mais complexo do que o clássico enquadramento 

do três pilares ou, mesmo as cinco dimensões de Sachs. É o chamado modelo em rede 

ou teia de DS. (figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de desenvolvimento sustentável em teia ou rede (FREITAS, 2009).  
 

Segundo o seu autor explicita: 

“O modelo torna mais claro como as três dimensões mais clássicas 
(ambiente sociedade e economia), mais a dimensão da governança 
(incluindo participação pública alargada), têm que ser cruzadas por 
um eixo que articula a dimensão ética com a dimensão onto-
epistemológica (na lógica atrás referida de não separação entre 
ontologia e epistemologia). Torna, também, más explicito o papel de 
dos outros grupos fundamentais de dimensões: a dimensão da ciência 
e a técnica (reconhecendo, também, sua forte inter-relação); a 
dimensão de outros tipos de saber y de a espiritualidade, essenciais a 
um diálogo intercultural. Em conjunto, estas dimensões definem uma 
malha, rede o teia que marca os contornos de uma dimensão cultural 
de base: a Cultura (comum) da sustentabilidade de que a Educação 
intercultural, ambiental e para o desenvolvimento sustentável é uma 
premissa fundamental.” (FREITAS, M., 2009, p. 144).  
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2.1.3 Desenvolvimento Regional e Local 

A gênese do planejamento regional no mundo foi na União Soviética, através do 

seu Plano de Eletrificação Nacional, estabelecido em 1925, que definia a construção de 

várias usinas hidroelétricas, prevendo seu aproveitamento como base para o 

desenvolvimento regional e sua interligação futura. (DINIZ, 2009). 

Na verdade, os verdadeiros debates sobre desenvolvimento regional num sentido 

moderno remontam ao pós-segunda guerra e às políticas de institucionalização do 

desenvolvimento. Necessariamente, o tema das desigualdades territoriais apareceria, 

dando lugar às políticas inglesas de desconcentração industrial, à gestão francesa do 

território e dos polos de desenvolvimento, ao programa Cassa per Il Mezzogiorno, na 

Itália, citado por Hirschman (1986 apud LIMA, 2011).  

Quanto à reflexão sobre desenvolvimento regional Clemente (1994) afirma que 

este se refere à elevação do nível de vida da população. Salienta ainda que essa elevação 

é observada com a elevação do nível de renda que deve ser superior ao crescimento 

demográfico. No entanto, a elevação do produto interno bruto (PIB) per capita não se 

traduz necessariamente numa melhor distribuição de renda e também em garantias para 

um crescimento futuro da produção. Por isso, é importante um crescimento auto-

sustentado. Significa que o processo de crescimento e desenvolvimento, uma vez 

desencadeado, apresentaria uma sequência de fases, cada uma criando as condições 

necessárias para a fase seguinte. Já para Polése (1994), o desenvolvimento econômico 

regional acontece quanto há uma descentralização de políticas, deixando livres os 

espaços regionais. Assim, é importante observar a base econômica, deixando que o 

capital, o trabalho e as tendências econômicas fluam como suporte da região, seja esta 

agrícola, industrial ou comercial. São as riquezas naturais da região, aliadas ao fator 

humano (cultura, costumes, práticas de trabalho e outras), que se adaptarão à economia 

nos moldes de suas particularidades. Com esses suportes produtivos regionais traçar-se-

á planos de desenvolvimento aliados ao dinamismo da economia nacional e mundial. 
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A teoria dos polos de crescimento foi desenvolvida por François Perroux, em 

1955, ao observar a concentração industrial na França, em torno de Paris, e na 

Alemanha, ao longo do Vale da Ruhr (Perroux, 1977) e por influência da teoria do 

progresso técnico de Schumpeter. Os polos industriais de crescimento surgem em torno 

de uma aglomeração urbana importante e ao longo das grandes fontes de matérias 

primas, assim como nos locais de passagem de fluxos comerciais significativos e em 

torno de uma grande área agrícola dependente. O polo de crescimento tem uma forte 

identificação geográfica, porque ele é produto das economias de aglomeração geradas 

pelos complexos industriais, que são liderados pelas indústrias motrizes. Como aplicado 

no nordeste brasileiro com a Sudene e Sudam. Um complexo industrial é um conjunto 

de atividades ligadas por relações de insumo-produto. Ele forma um polo de 

crescimento quando for liderado por uma ou mais indústrias motrizes; e se tornará um 

polo de desenvolvimento quando provocar transformações estruturais e expandir o 

produto e o emprego no meio em que está inserido (SOUZA, 1993, p. 33). 

Estudos sobre a hierarquia dos polos segue a ideia da hierarquia urbana da teoria 

dos lugares centrais ou da centralidade do geógrafo alemão Walter Christaller escrito 

em 1933, marco de referência para os estudos sobre redes urbanas, onde desenvolveu a 

tese de que os centros urbanos, em decorrência dos mecanismos de alcance espacial 

máximo e mínimo, geram uma diferenciação de caráter hierárquico uns sobre os outros, 

ou área de influência, ou ainda área de mercado.  Uma política de desenvolvimento com 

base em polos de crescimento não deve centrar-se apenas na implantação da indústria 

motriz em determinada região, mas precisa incentivar também o surgimento de 

atividades satélites, fornecedoras de insumos para a atividade principal (SOUZA, 1993).  

A possibilidade de absorver os produtos das empresas motrizes é outro fator importante 

de integração e de ampliação do polo. Infraestruturas de apoio, como energia, estradas e 

portos, constituem canais que favorecem a difusão dos efeitos de encadeamento entre o 

polo e as empresas da região. A expansão da renda constitui um novo fator de 

dinamismo dos serviços, ampliando o mercado local e capacitando-o a atrair novas 

empresas, como produtos alimentícios.  Os investimentos em infraestrutura aumentam 

substancialmente, gerando novos patamares de crescimento econômico.  
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Diniz (2009) no seu artigo sobre Celso Furtado6e o desenvolvimento regional, 

no qual Furtado supera a noção de região, passando a tratar de estrutura espacial, ajuda 

a compreender a complexidade das relações entre agentes e atores no território, citando 

as várias articulações inter e intraterritorial no processo de desenvolvimento, 

enfatizando o papel do polo urbano e das cidades na estruturação e no comando do 

território, a hierarquia dos polos e sua inter-relação. E, ainda demonstra que a 

introdução e distribuição dos processos inovativos formam as desigualdades tendo em 

vista que os ganhos de produtividade tendem a se concentrar e que o 

subdesenvolvimento é o resultado de uma formação estrutural histórica. Demonstrando 

quatro fatores para que ocorra uma mudança espacial (a infraestrutura funciona como 

pré-condição) a saber: 

a)Ritmo de crescimento econômico, cujo aumento possibilita maior 
elasticidade espacial; b) Número de novas plantas, especialmente as 
motrizes; c) Plantas de processo secundário, não dependentes de 
insumos e matérias-primas primárias; d) Economias de escala, as quais 
se ampliam com o progresso técnico. (DINIZ 2009). 

.  

O conceito de região inteligente é uma ideia ampliada de polo inovador e está 

conectado também às discussões acerca das relações entre inovações e território e nas 

interações do aprendizado coletivo. Essa noção refere-se aos “territórios capazes de 

funcionarem como coletores e repositórios de conhecimentos e ideias, e de 

proporcionarem o ambiente e as infraestruturas facilitadoras dos fluxos de 

conhecimento, ideias e práticas de aprendizagem” (Santos, 2002, p. 300). Com essa 

abordagem, atribui-se uma centralidade ainda maior ao papel da aprendizagem coletiva 

permanente sobre o desenvolvimento regional. As regiões inteligentes constituem 

territórios com vocação e também direcionados para reproduzir um conjunto de 

condições favoráveis à criação de uma cultura de uma dinâmica coletiva de 

aprendizagem, tendo por referencial estratégico a produção de conhecimento e 

inovação, não se diferenciando, por esses aspectos específicos, do conceito já mais 

trabalhado de meio inovador (SANTOS, 2002, p. 301).  

                                                 
6 A esse respeito: www.sudene.gov.br/quem-foi-celso-furtado: acesso em 21.3.2014. 
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Desse ponto de vista, essas regiões aparecem em uma hierarquia superior na 

organização do território, com empresas interligadas às empresas motrizes e às demais 

empresas dinâmicas do meio inovador, podendo competir com as empresas globalizadas 

de outras regiões ou países. São as peculiaridades locais, os espaços territoriais e a 

dinâmica do meio inovador e de sua área subordinada que conferem às empresas da 

região inteligente o poder de enfrentar a concorrência de grandes empresas 

multinacionais. Percebe-se que a inovação não se limita ao ato empresarial isolado, mas 

assume contornos espaciais importantes, resultante dos atos coletivos interativos entre 

os atores locais. As questões relativas ao papel dos polos no desenvolvimento seguem 

sendo, contudo, muito debatidas. 

2.1.4 Parques de Inovação Tecnológica 

No conceito elaborado por Carioni & Menegazzo (2007), os PITs estão 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável através da articulação e integração 

de suas atividades e o mercado, tendo seus resultados mensurados a partir dos impactos 

positivos que os parques geram para toda a cidade, ultrapassando os limites de suas 

fronteiras geográficas. Parque de Inovação Tecnológica, se define por ser um ambiente 

que favorece, abriga e integra empreendimentos, iniciativas e projetos que contribuem 

para a efetivação do processo de inovação tecnológica, contemplando desde unidades de 

P&D e transferência de tecnologia até empresas de base tecnológica e serviços de 

conhecimento passando por infraestrutura de apoio comercial, de lazer e eventos. 

O quadro 1 mostra os objetivos dos PITs segundo os autores pesquisados: 

Quadro 1: Autores e Objetivos de Parques Tecnológicos. 

Autores Objetivos dos Parques  

Audy, Cunha e Franco (2002) 

-Atrair empresas, ou unidades, de P&D 

-Atrair projetos de pesquisa e investimentos 

-Estimular a inovação e cooperação entre as 
empresas e a universidade 

-Gerar uma sinergia positiva entre o meio 
acadêmico e o empresarial 

Stanković, Gocić e Trajković 
(2009) 

 

-Atuar de forma coordenada com as esferas de 
governo 

-Formar redes de cooperação para a realização de 
projetos onde as empresas 

não conseguiriam realizá-los sozinhas, 
normalmente por falta de recursos 
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Autores Objetivos dos Parques  

-Desenvolvimento de competências técnicas - 
obtidas através de educação 

formal, treinamentos e experiência profissional 

-Desenvolvimento de infraestrutura para facilitar a 
operação das empresas 

-Estimular e facilitar o financiamento para as 
empresas e projetos 

-Proporcionar um retorno adequado sobre o capital 
investido 

Vedovello (2000) 

 

-Estabelecer confiança entre os diferentes agentes 

-Estabelecer uma economia baseada em 
conhecimento e inovação 

-Estimular mudanças comportamentais e culturais 

Audy, Cunha e Franco(2002); 
Vedovello, Judice eMaculan 
(2006) 

-Estimular e facilitar a interação universidade-
empresa 

Vedovello, Judice e 
Maculan(2006) 

 

- Favorecer a difusão de novas ou de alta 
tecnologia 

- Favorecer o estabelecimento, criação e 
desenvolvimento de novas empresas 

- Geração de empregos 
Fonte: Neff (2012). 

A gênese de PITs no mundo relaciona-se com a  experiência do Stanford 

Industrial Park, na Califórnia, EUA, conhecido como ‘Vale do Silício’ (CHAN et al., 

2010; MONK; PETERS, 2009; DA SILVA & MAIA, 2009; HANSSON, 2007; LINK; 

SCOTT, 2006; ZOUAIN; PLONSKI, 2006; LAHORGUE, 2004), criado em 1951, a 

partir do crescimento do número de empresas nascidas da Universidade de Stanford, por 

incentivo do diretor do Centro de Engenharia, Frederick Terman. Com várias 

condicionantes favoráveis ao desenvolvimento das relações entre a indústria, iniciativa 

privada, universidades e instituições de pesquisa.  
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Entre as décadas de 1960 e 1970, ainda como ações deliberadas e com o intuito 

de se promover o desenvolvimento econômico local/regional, novos PITs foram criados, 

espelhando-se na bem sucedida experiência do “Vale do Silício”, entre eles: Stanford 

Industrial Park: Research Triangle Park (Carolina do Norte - EUA), Route 128 (Boston 

- EUA), Heriott-Watt Park (Edimburgo – Reino Unido), Cambridge Science Park 

(Cambridge – Reino Unido), Sophia-Antipolis (Nice – França), Grenoble-Meylan 

(Meylan - França); Daedeok Park (Daedeok - Coréia do Sul). A partir daí, houve uma 

propagação dos PITs pelo mundo (CHAN et al., 2010; LAHORGUE, 2004). Os 

Parques assumiram posição de destaque juntos às políticas de incentivo ao 

desenvolvimento tecnológico voltados principalmente para a criação de novas regiões 

baseadas em atividades de alta tecnologia regional, alavancando assim, uma robusta 

disseminação de PITs pelo mundo (DINIZ & LEMOS 2005). Esse tema será detalhado 

mais adiante na apresentação das gerações dos PITs. 

Enquanto Vedovello et al. (2006) consideram a evolução nos fatores de criação e 

análise dos PITs, Bigliardi et al. (2006) propõem uma análise evolutiva a partir das 

mudanças em locais, missão e composição dos atores ao longo do tempo. De acordo 

com os mesmos autores, as iniciativas do primeiro tipo objetivavam uma maior 

interação entre academia e a indústria, visando compartilhar conhecimento e 

competências para promover o desenvolvimento de novos produtos, processos de 

manufatura e técnicas de engenharia e, na seqüência o empreendedorismo. Bigliardi et 

al. (2006) ainda apresentam um segundo tipo de PITs criados entre as décadas de 1970 e 

1980, com a crise das indústrias do primeiro setor, ou seja, indústria de aço e de ferro, 

materiais metalúrgicos, polímeros, fábricas têxteis, indústria pesada, a qual foi 

acompanhada pela crescente invasão de novas tecnologias, as quais: microeletrônica, 

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação, novos materiais, biotecnologia e 

outras.  
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Tais fenômenos contribuíram para que programas de revitalização fossem 

lançados, por meio dos PITs em grandes áreas onde antigas fábricas abandonadas se 

localizavam (BIGLIARDI et al., 2006). Na segunda metade dos anos 80, impulsionados 

por governos locais, surge o terceiro tipo de PIT, aumentando seu escopo para o 

território regional, tornando-se um instrumento de implementação de políticas com 

programas de fomento às  principais competências vocacionais, culturas técnicas locais 

e  regionais, com a inserção sistemática e organizada do conhecimento na agenda de 

suas políticas públicas (BIGLIARDI et al., 2006). Segundo ABID7 e ANPROTEC8 

(2007, p. 11), na análise do cenário internacional observa-se que os fatores vocação 

industrial, oportunidade de mercado, competência instalada, investimento e políticas 

públicas constituem as principais razões para seu planejamento e implantação. 

Sanz (1998) apresenta alguns modelos de PITs que tomam por eixos, 

características baseadas em sua forma de criação, suas atividades desenvolvidas, sua 

entidade gestora, entre outros, conforme quadro 2. 

Quadro 2: Classificações e Características. 

Modelos Classificações e Características 

Californiano - Criados sem planejamento – fenômeno espontâneo favorecido pela 
capacidade de atividade da região; 

- Vinculados a fortes universidades; 

- Projetos autofinanciados; 

- Atrelados a setores tecnológicos com alto valor agregado, fruto de 
P&D das universidades; 

- Forte movimento de criação de novas EBTs – spinofff de 
laboratórios das universidades e de empresas do PIT. 

 

Britânico - Criados por universidades; 

- Atividades centradas em P7D das universidades e de laboratórios de 
empresas; 

- Forte movimento de incubação de empresas; 

- Atrelados a setores tecnológicos com alto valor agregado, fruto de 
P&D das universidades. 

Norte-Europeu - Criados de forma estruturada com base nas experiências de sucesso 
dos outros modelos existentes; 

- Desenvolvidos em regiões com cultura de empreendedorismo 
consolidada e de alto padrão de desenvolvimento econômico; 

- Projetos financiados pela parceria entre universidades – governo- 

                                                 
7 Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. 
8 Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, criada em 1987. 
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Modelos Classificações e Características 

iniciativa privada; 

- Forte incentivo à transferência de tecnologia. 

Mediterrâneo - Criados para revitalização e ocupação de grandes áreas; 

- Idealizados como instrumentos de desenvolvimento regional; 

- Projetos promovidos por entidades públicas.  
Fonte: Autora, baseado em Sanz (1998) 

Nota-se que na classificação de Sanz, a preocupação com a avaliação dos 

resultados do PIT parte de um agente financiador, tende a ser maior nos modelos Norte-

Europeu e Mediterrâneo. No primeiro caso, por apontar enfaticamente a parceria com o 

governo em promover a cultura empreendedora da região e no segundo caso, pelo 

fomento ao PIT estar associado ao desenvolvimento regional. O tópico principal de 

diferenciação é o interessado na avaliação, que nos modelos Norte-Europeu e 

Mediterrâneo dá-se mais ênfase ao agente público. No Brasil, a ABDI e ANPROTEC 

(2007), no intuito de apoiar o processo de criação e desenvolvimento e implantação dos 

PITs, propuseram outra forma  de análise dos modelos de PIT, baseada em seus 

posicionamentos de atuação, conforme quadro 3. 

Quadro 3: Classificação e Características PITs no Brasil. 

Classificação e Características dos PITs no Brasil 

• Consolidado 

• Bases de C&T e empresarial de relevância nacional e com potencial de 
posicionamento em nível internacional 

• Viés científico 

• Base e C&T com bastante destaque relativo à base empresarial 

• Viés empresarial, base empresarial com bastante destaque relativo à base de C&T 

• Emergente e com posicionamento em nível regional 
Fonte: Autora, baseado na ABID e ANPROTEC (2007). 

Os estudos do processo de criação de PITs permitiram, ao longo dos últimos 50 

anos, a identificação de três gerações, que apresentam um escopo bem definido de 

tempo e local como descrito na sequência (ANPROTEC & ABID 2008). 
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Primeira Geração: Parques Pioneiros – Criados de forma espontânea/natural, 

para promover o apoio à criação de EBTs9 e a interação com universidades fortes e 

dinâmicas. Neste tipo de parque é possível identificar claramente as condições 

favoráveis à inovação e ao desenvolvimento empresarial tais como: vocação regional, 

disponibilidade de recursos humanos e financeiros e infraestrutura de qualidade. De 

modo geral, tiveram apoio e/ou investimento estatal significativo e alcançaram alto grau 

de relevância estratégica para o país e/ou região. As iniciativas dos parques pioneiros 

permitiram que nações/regiões pudessem assumir uma posição competitiva privilegiada 

no desenvolvimento tecnológico mundial.  

Segunda Geração: Parques Seguidores - Criados de forma planejada, formal e 

estruturada, para “seguir” os passos de uma “tendência de sucesso” estabelecida partir 

dos Parques Pioneiros. Quase sempre, esses casos tiveram apoio e suporte sistemático 

estatal, de ordem nacional, regional ou local e, visavam essencialmente, promover o 

processo de interação universidade-empresa e estimular um processo de “valorização” 

(financeira ou institucional) de áreas físicas ligadas aos campi de universidades criando 

espaços para implantação de empresas inovadoras no contexto de uma determinada 

região com pretensão de se tornar um polo tecnológico e empresarial. Em geral, os 

resultados desta “geração” de parques tecnológicos são modestos, restringindo-se a 

impactos locais ou regionais. Este tipo de PIT constituiu-se num verdadeiro “boom” que 

se espalhou por universidades e polos tecnológicos de países desenvolvidos da América 

do Norte e Europa, ao longo das décadas de 70 a 90. 

                                                 
9Empresa de Base Tecnológica. 
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Terceira Geração: Parques Estruturantes - Este tipo de Parque acumulou as 

experiências dos parques de 1ª e 2ª geração e está fortemente associado ao processo de 

desenvolvimento econômico e tecnológico de países emergentes. Criados como fruto de 

uma política regional ou nacional, orientados para promover um processo de 

desenvolvimento sócio econômico extremamente impactante, contaram com apoio e 

investimento estatal forte e são extremamente orientados para o mercado globalizado. 

Em geral, estão integrados a outras políticas e estratégias de desenvolvimento urbano, 

regional e ambiental. Este tipo de parque é influenciado por fatores contemporâneos, 

tais como: facilidade de acesso ao conhecimento, formação de clusters de inovação, 

ganhos de escala motivados pela especialização, vantagens competitivas motivadas pela 

diversificação e necessidade de velocidade de desenvolvimento motivada pela 

globalização. Exemplos de Parques Estruturantes podem ser facilmente identificados em 

países como Coréia, Taiwan, Cingapura, entre outros. 

Nesse sentido, Lemos (2001) destaca que a partir de 1971, foram criados 

oficialmente vinte e cinco tecnópolis e algumas cidades científicas no Japão, na Coréia 

do Sul e na União Soviética. Um levantamento da IASP – International Association of 

Science Parks (2007)10, associação internacional engajada na difusão de 

empreendimentos tecnológicos como incubadoras de empresas e parques tecnológicos, 

mostra que 23,4% dos parques tecnológicos existentes, foram criados na segunda 

metade dos anos 1980, seguido por um forte crescimento nos anos 1990. Porém a maior 

concentração de criação dos parques tecnológicos ocorreu no início do século, entre os 

anos de 2000 a 2006, quando foram criados 26% dos parques tecnológicos. 

A exemplo do “Vale do Silício”, cuja integração gerou conhecimento, que por 

sua vez proporcionou o aparecimento de empreendimentos de sucesso e tecnologias 

inovadoras, esses ambientes ou empreendimentos inovadores se espalharam pelo 

mundo. 

                                                 
10A esse respeito ver www.iasp/publico/index.jsp?enl=2. Acesso em :04.03.2013. 
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ABID e ANPROTEC (2008, p.1)11realizaram um estudo que aborda o cenário de 

PITs no Brasil e no mundo. O documento apresenta uma análise profunda dos PITs, 

numa visão sistêmica do modelo à luz das políticas públicas e, também como agentes 

indutores de inovação, servindo como uma ferramenta mundialmente consolidada na 

articulação e de estabilização de plataformas de desenvolvimento de ciência e 

tecnologia para o aparecimento de empresas inovadoras. Segue alguns dados 

internacionais: 

• Mais de 1500 PITs operando em todo o mundo; 

• Nas experiências bem sucedidas de PITs em países desenvolvidos, as 

empresas instaladas em PITs geram em média U$ 2,50 de receita anual para 

cada U$ 1,00 investido na implantação do Parque; 

• Nos países emergentes esta taxa é de cerca de U$ 1,50 de receita anual para 

cada U$ 1,00 de investimento inicial; 

• Tanto em países desenvolvidos como nos emergentes, os casos de sucesso de 

PITs envolveram investimentos públicos e privados numa taxa de 1:1; 

• O investimento público de países desenvolvidos e emergentes na implantação 

inicial de PITs varia entre U$ 50 a U$ 100 milhões. Ao longo do processo de 

implantação, os investimentos públicos e privados ultrapassam a marca de U$ 

1 bilhão, gerando empregos e impostos correspondentes. 

O quadro 4 indica os países estudados. 

Quadro 4: Censo ABID e ANPROTEC (2008). 

Asia Europa Oceania Americas 

Japão França Nova Zelândia Estados Unidos 

China Reino Unido 

Índia Espanha 

Coréia do Sul Irlanda 

Taiwan Finlândia 

Cingapura 

Malásia 
Fonte: Autora, baseado na ABID e ANPROTEC. 

                                                 
11Não existem estudos sistemáticos no âmbito mundial realizados por entidades/instituições: e-mail recebido em 
30.11.2013. www.aurp.net e www.iasp.ws. 
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Em concordância com Zen (2005) cujo conceito será utilizado neste trabalho, a 

existência de “locais” próprios para a inovação permite que a mesma ocorra com maior 

facilidade e rapidez. Esses ambientes podem ser definidos como habitats de inovação, 

ambientes onde há sinergia entre as instituições de ensino e pesquisa, o meio 

empresarial e o poder público, aliados a um conjunto de fatores locais, tais como, 

infraestrutura urbana qualificada, meios de comunicação ágeis, população com nível 

elevado de educação, entre outros. 

2.2 Inovação e Difusão de Inovações 

Os PITs são ambientes propícios para inovações e sua difusão, pois se 

constituem  de espaços de aprendizagem coletiva, intercâmbio de conhecimento e 

práticas produtivas de interação entre diversos agentes como: empresas, incubadoras, 

aglomerados industriais, universidades, instituições de pesquisa e agentes 

governamentais, são alguns exemplos usuais destes lugares. 

2.2.1 Acerca de Inovações 

O conceito de inovação é conhecido desde Adam Smith, economista e pensador 

escocês nascido ao fim do século XVIII, que estudava a relação entre acumulação de 

capital e a tecnologia de manufatura. A partir do trabalho de Joseph Schumpeter, 

economista austríaco, autor da teoria da "destruição criativa", como um fenômeno 

endógeno ao sistema capitalista. 

Processo de mutação industrial (...) que revoluciona incessantemente a 
estrutura econômica a partir de dentro, destruindo incessantemente o 
antigo e criando elementos novos. Este processo de destruição 
criadora é básico para se entender o capitalismo. É dele que se 
constitui o capitalismo e a ele deve ser adaptar toda a empresa 
capitalista para sobreviver (SCHUMPETER, 1961, p. 106)12. 

Em outras palavras o sistema capitalista progride pela extração do lucro obtido 

por sistemáticas inovações em sua estrutura, produtos, empresas, processos, tecnologias 

e sistemas, sempre canibalizando os antigos ou fazendo uso deles para inserir algo 

inédito. 

                                                 
12 Tradução livre da autora. 



 
 

51 

Schumpeter (1982), ainda diz que o elemento central para compreender a 

dinâmica da evolução capitalista é a inovação, aumentando a produtividade e gerando 

lucro, chamando atenção para os ciclos econômicos de Kondratieff, com seus altos e 

baixos, salientando que na baixa desses ciclos, ou as depressões econômicas, a inovação 

tecnológica, é utilizada como uma alavanca para um novo ciclo virtuoso ou uma outra 

ascensão econômica. 

O requisito mínimo para se definir uma inovação, palavra derivada do latim, 

innovatio, é que o produto, ideia, processo, método sejam novos ou significativamente 

melhorados. Algumas invenções são por si só inovadoras, outras não, mas são 

necessárias para a implementação de inovações. 

Nesse viés de raciocínio, a inovação nos leva mais longe, segundo Freeman e 

Soete, a inovação, está cada vez mais ligada à ciência, dada a crescente complexidade 

de novas tecnologias. Hoje esse processo se encontra nas áreas de P&D com o emprego 

de cientistas e profissionais qualificados, de contatos com universidades e outros centros 

científicos, originando assim novas descobertas, em uma atividade bilateral exigindo o 

conhecimento do mercado potencial e conhecimento técnico e científico. 

As inovações são importantes não somente para aumentar a riqueza 
das nações no estrito sentido de aumentar a prosperidade, mas também 
no sentido mais fundamental de permitir às pessoas fazerem coisas 
que nuca haviam sido feitas anteriormente. Elas possibilitam 
modificar toda a qualidade de vida para melhor ou para pior. E podem 
envolver não apenas maiores quantidades dos mesmos bens, como 
padrões de bens e serviços que nunca existiram previamente, exceto 
em nossa imaginação (FREEMAN & SOETE, 1961)13. 

Os referidos autores apontam uma característica intrínseca no processo de 

inovação, que é a constante incerteza, tanto de técnica como de mercado e até mesmo 

em termos políticos e econômicos, podendo no entanto ser planejada. 

Com efeito, é necessário ter em mente, que o processo de difusão das inovações 

é tão importante quanto a própria inovação, visto que envolve a substituição da antiga 

tecnologia, necessitando do aprendizado, do aperfeiçoamento e da geração de inovações 

complementares que, são tão importantes quanto a inovação original. 

 

                                                 
13 Tradução livre da autora. 
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2.2.2 Difusão de Inovações 

Nos modelos mais tradicionais a difusão de inovações é considerada num nível 

de análise diferente ao da inovação. A difusão começa a partir de um ponto em que a 

inovação já está em uso, ou seja, é entendida como a divulgação da inovação pelo resto 

da população, e que conhece assim sua fase de novas aplicações, suas extensão e 

melhorias que facilitam sua adoção e uso. Hoje, diante do crescimento da mudança 

tecnológica, estas são consideradas como inter-relacionadas. 

A difusão, segundo Lima (2004), seria um fenômeno de propagação social das 

atividades produtivas ou de outras transformações que ocorrem no espaço e no tempo. 

E, neste processo de difusão, necessariamente tem que existir um centro emissor e um 

centro receptor, com outras palavras, uma cidade e uma periferia, porém, esta última 

precisa ser capaz de absolver o produto dessa difusão. O sociólogo norte americano 

Everett Rogers, em sua tese de doutorado, publicada em 1962, conceitua a difusão da 

inovação assim: “não importa se a ideia já existia ou não, desde que seja inédita para os 

potenciais adotantes da mesma.  Para ser difundida, uma inovação precisa ser 

comunicada por meio de certos canais, através do tempo, entre os membros de um 

sistema social [...]” (1962, p. 5) e, ainda fundamenta que as inovações não se difundem 

de modo linear pelos diferentes tipos de sociedade ou de segmentos de uma sociedade 

ou grupo social. O autor identifica cinco etapas ao longo das quais uma inovação seria 

adotada e, cada etapa corresponde a um perfil social de reação diante de inovações, são 

elas: 

• Inovadores - um pequeno e seleto grupo de pessoas que tendem a adotar 

novas tecnologias e comportamentos em seus primeiros estágios de 

desenvolvimento mesmo que isso implique em riscos maiores. No segmento 

de tecnologia de informação eles também são chamados de Beta-Tester (1), 

pois avaliam softwares e hardwares quando esses ainda estão em fase de 

desenvolvimento. Normalmente eles também são formadores de opinião e 

lançadores de tendências para os grupos em que eles são uma referência; 

• Primeiros a adotar – constituem um grupo maior que os Inovadores e ainda 

possuem alguns traços de inovação, embora não tenham a mesma disposição 

para assumir os riscos associados às inovações em seus estágios preliminares 

de desenvolvimento;  
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• Maioria inicial – constitui um segmento amplo do público alvo da inovação 

e é um primeiro sinal de que uma determinada tecnologia ou produto entrou 

em fase de difusão, isto é ganhou massa crítica. Normalmente, quando o 

processo de inovação atinge este ponto sua difusão pelo restante da sociedade 

ou grupo alvo é bem mais fácil. Tanto que interromper o processo de difusão 

neste estágio é tão custoso quanto o esforço inicial para difundi-la. Imaginem 

como seria difícil convencer as pessoas a abdicarem da internet, e-mail e 

banda larga no ponto de difusão em que a tecnologia se encontra; 

• Maioria tardia – Outro segmento amplo, mas que revela maior resistência às 

inovações e, portanto, tende a retardar a sua adoção até o ponto em que ela já 

demonstrou claramente suas vantagens; 

• Retardatários – último segmento a adotar uma inovação, quando ela já se 

encontra em uma fase madura de implantação e os riscos envolvidos na sua 

adoção são bem menores. 

Parafraseando Cima (2007), a difusão da inovação, baseia-se fundamentalmente 

na condição de que uma inovação, depois de ser gerada, conhece, na fase de sua 

difusão, algumas melhorias que facilitam sua adoção e seu uso em campos já existentes, 

assim como a extensão a novas aplicações. 

A ideia de sistema regional de inovação tira a ênfase das questões geográficas e 

locais clássicas, e centra-se na utilização de uma dinâmica sistêmica com estratégia de 

informação e criação de conhecimento. Cabe salientar a palavra interação como centro 

do conceito de sistema regional de inovação, nas empresas e instituições de pesquisa e 

de apoio, assim como na organização social para promover a inovação e o 

desenvolvimento econômico.  

Através desta visão, os sistemas regionais de inovação seriam constituídos por 

dois subsistemas: um de geração e difusão do conhecimento, integrado e interagindo 

como instituições de P&D, escolas técnicas, universidades, centros tecnológicos e outro, 

de aplicação e exploração do conhecimento de empresas industriais, comerciais e de 

prestação de serviços, com ênfase nas pequenas e médias (SANTOS, 2002, p. 305-306). 
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2.3 Avaliação 

2.3.1 Avaliação 

Avaliação é um ato podendo-se indagar: o que, como, quando, onde, porque, 

quem será avaliado e por quem? Questões que permeiam todo tipo de avaliação. 

Conforme Ferreira (2013, p. 67-68) a avaliação tem o cunho de e para explicar como o 

trabalho/projeto é desenvolvido e quais as metas e mudanças previstas; para identificar 

falhas; para revelar para clientes, consumidores ou stakeholders o que está sendo 

realizado; para mostrar responsabilidade com os recursos; como sinal de 

profissionalismo e compromisso, entre outros.  

A palavra avaliar origina-se do latim a-valere, significando "dar valor a..." 

(FRIAS & TAKAHASHI, 2002). Nogueira (2002, p. 142) afirma que “avaliar 

compreende o julgamento sobre ações, fatos, comportamentos, atitudes ou realizações 

humanas, tanto no plano individual como institucional”.  

Aguilar e Ander-Egg (1994) dissertam que, medir, estimar, monitorar, controlar 

e programar não são o mesmo que avaliar. Medir quantifica algo e avaliar é o ato de 

valorar esse algo. Estimar é aproximativo e subjetivo e avaliar pretende ser objetivo. 

Monitorar são atividades com objetivo de atingir metas e avaliar é julgar os resultados 

alcançados. Controlar constata o ocorrido e seus resultados e avaliar é julgar porque 

acontece. E, programar é organizar a ação para atingir objetivos e a avaliação verifica a 

execução desses objetivos. 

Em sentido estrito, Lehfeld (2007, p. 133) afirma que avaliação é: 

[...] um processo que se constrói e se edifica à medida que se pretende 
medir, apreciar e julgar ações realizadas, programas e projetos 
implementados. Pressupõe a definição de objetivos e metas que 
orientarão toda a elaboração de indicadores e de critérios avaliativos. 

Para iniciar uma avaliação, deve-se planejar contemplando e determinando sua 

viabilidade; estabelecer objetivos claros e análise de contexto; identificar perguntas 

avaliativas e indicadores; identificar o desenho e métodos de coleta de dados. Após o 

planejamento, conduz-se a avaliação, envolvendo a lide com os aspectos políticos e 

éticos da mesma; a coleta de dados; a análise e interpretação das informações; a 

divulgação e a utilização dos resultados da avaliação e uma meta avaliação (CHIANCA, 

2001). 
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Para Assumpção e Campos (2009) a avaliação de projetos sociais é questão 

debatida e pouco aplicada e, segundo Minayo (2005) é um verdadeiro desafio, onde no 

Brasil, sua prática é recente e tímida, intensificando-se a partir dos anos 90. Fatores que 

contribuíram para tal: a) a reforma do Estado, com a sua diminuição em áreas sociais e 

o repasse de recursos para o terceiro setor; b) o foco da ação governamental em 

atividades especificas; c) as exigências dos órgãos internacionais que financiam projetos 

sociais; d) ampliação de mecanismos de controle social, em que os recursos públicos 

passam a ser vigiados pela sociedade civil e pressionados pelos meios de comunicação e 

opinião pública e; e) a entrada de organizações não governamentais e da iniciativa 

privada na realização de inúmeros serviços de interesse público, em relação aos quais há 

uma concorrência por recursos e tanto as empresas como os governos cobram resultados 

(FERREIRA, 2013, p. 72). 

Para Oliveira (2008), a cultura da avaliação é problema nas organizações sociais 

em geral, devido sua dinâmica cotidiana, se modifica rápido e constantemente, 

impedindo implantar-se uma avaliação sistemática.  

Contemporaneamente, discute-se sobre a avaliação focado em mensurar os 

impactos gerados por programas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e 

financiamentos de empresas com e sem fins lucrativos, fundações, investimentos de 

organizações filantrópicas e de risco (FERREIRA, 2013).A abordagem do trabalho 

versa sobre PITs, tornando portanto, necessário a apresentação de algumas 

considerações sobre avaliação de impacto. 

2.3.2 Modelos de avaliação 

A discussão sobre impacto social é recente. Na década de 1990, desenvolveu-se 

vários conceitos, modelos e métricas de medição de impacto social como Maas (2008; 

2009), Maas et al (2011), Parenson (2011); Clifford et al (2013).  
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Maas et al (2011) asseveram existir enormidade de métodos adaptados às 

situações de diferentes empresas, para suas atividades, objetivos e aspectos dos 

impactos que desejam medir. Logo, existem inúmeras ferramentas ou métodos para 

englobar impactos e aplicação para toda e qualquer empresa. “Esta multiplicidade de 

métodos de medição de impacto social existentes gera certa confusão para os gestores, 

pois não mostram um entendimento comum sobre o que, porque, como, quem deve 

medir.” (FERREIRA, 2013, p. 84).   

Gentili (2002 apud FERREIRA, 2013, p. 84) considera três aspectos dos 

negócios para a gestão do impacto social:  

1) objetivo – qual o propósito do negócio, em termos sociais e de negócios;  

2) contexto social – direitos e responsabilidades de todos os envolvidos são 

considerados na gestão das atividades do negócio, e  

3) métricas – como são medidas a performance e a rentabilidade, o que é 

contado e o que não é. 

Para Clark et al (2004), frente os negócios estabelece-se princípios de 

contabilidade e uma infraestrutura legal internacional no intuito de ajudar a gerenciar 

retornos financeiros; não existindo um padrão para a contabilidade de impactos sociais. 

Como resultado da falta de avaliação e comunicação, inúmeros empreendimentos 

sociais são julgados financeiramente, mesmo sendo basilar a meta social para escolha 

operacional ou suas metas sociais sejam a primordial motivação para investir capital ou 

praticar filantropia. 

Os mesmos autores elaboraram um catalogo14 de métodos para definir, medir e 

comunicar os impactos sociais e o retorno nos estágios iniciais do empreendimento, a 

partir do projeto DBL15. Analisou-se nove ferramentas utilizadas que podem ser  

facilmente comparadas. Empreendimentos DBL são híbridos por visar retornos 

financeiros e impactos relacionados com a missão, podendo ser com ou sem fins 

lucrativos.  

                                                 
14Este trabalho foi realização a partir de entrevistas em profundidade com os financiadores que tentam documentar, 
definir e relatar o desempenho não financeiro de suas atividades. Inclui detalhes como qual método utiliza e como 
usa, baseado na experiência concreta com custos e os desafios, não na teoria. 
15  Projeto Linha de Fundo Duplo (The Double Bottom Line– DBL), foi criado e mantido pelo Program Venture 

Experiment (ProVenEx),da Fundação Rockfeller. O Projeto DBL tem como objetivo ajudar os empreendimentos a 
aplicar, da melhor forma, métodos rigorosos e úteis para avaliar o retorno financeiro e os resultados sociais. As 
empresas DBL, como os empreendimentos sociais, se esforçam para atingir os resultados sociais e financeiros 
(Ferreira, 2013 ). 
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A noção chave da cadeia de valor do impacto é a diferenciação de saídas de 

resultados e impacto. Saídas são resultados que organismos sem fins lucrativos ou 

gerente de projeto pode medir ou avaliar diretamente. Resultados são mudanças 

desejadas a realizar, devendo ser definidas pela organização. Impacto é o resultado total 

consequente da atividade da empresa, além do que teria acontecido de qualquer 

maneira. “Trazem ainda o conceito de alinhamento de objetivos, que significa saber se 

os resultados ou impactos atingiram os objetivos desejados e determinar o que pode ser 

feito para melhorar as operações” (CLARK et al, 2004, p. 7). 

Segundo Clark et al (2004 apud FERREIRA, 2013, p. 87): 

[...]  para discernir impacto social real um cientista social pode 
utilizar, neste caso, a lógica experimental, com dois grupos, sendo um 
do controle e outro do programa a ser avaliado, de forma a comparar 
uma dada situação, nos mesmos termos de Rodrigues (2010). Os 
impactos do programa seriam a diferença estatisticamente relevante no 
desempenho entre os dois grupos. Esta é uma definição sofisticada de 
impacto, e que pode ser dispendioso para provar. 

Viabilidade e credibilidade são fatores essenciais quanto ao uso destes métodos. 

Viabilidade significa em que medida as ferramentas são úteis e aplicáveis num 

empreendimento em crescimento (custos, horas-homem e similares). Credibilidade 

considera a extensão da aproximação desejada ser suficiente e completa em dar medidas 

credíveis para terceiros relevantes. Clark et al (2004), definem as variáveis que fazem o 

impacto social ou o retorno credível e avaliado de acordo com os métodos relacionados 

com estas variáveis, classificando-os em três categorias: 

1) Métodos de processos - ferramentas que monitoram e controlam a eficiência e 

a eficácia das realizações, variáveis ou indicadores de gestão usados para 

controlar processos operacionais contínuos; 

2) Métodos de impacto - ferramentas que relaciona saídas e resultados, e tenta 

mostrar resultados incrementais em relação a uma segunda alternativa 

melhor; 

3) Métodos de monetização - rentabiliza resultados ou impacto através da 

atribuição de um valor monetário. 
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Clark et al (2004, p. 8), asseveram que as três categorias são necessárias e se 

complementam entre si e, que:  

[...] não se pode chegar a uma avaliação de impacto de alta qualidade 
sem ter boas ferramentas para monitorar saídas do processo, e não se 
pode fazer qualquer uso de dados de avaliação de impacto, a menos 
que se conheça a gestão de processos. Da mesma forma, métodos de 
monetização dependem inteiramente de bons dados do processo e 
suposições sobre o valor econômico dos resultados extraídos de 
evidências históricas e outros dados externos. 

A análise desses autores denota que: alguns métodos consideram-se de processo 

e impacto (BSc, OASIS), como de impacto e de monetização (SROI, PSIA). Dois deles 

podem ser utilizados  tanto por entidades sem fins lucrativos como as com fins 

lucrativos (Acumen Scorecard, PSIA). A tabela 1, sintetiza as características dos 

modelos de avaliação. 

Tabela 1: Modelos de avaliação e suas características. 

 Aplicação primária 

Métodos Processo Impacto Monetização 
Não 

lucrativa 
Lucrativa 

Teoria da Mudança X   X  

Balanced Scorecard 
(BSc) 

X ±±±±  ±  X  

Acumen  Scorecard X   X X 

Social ReturnAssessment X    X 

AtKisson Compass 
Assessment for 
Investidores 

X ±±±±    X 

Ongoing Assessment of 
Social Impacts (OASIS) 

X X  X  

Social 
ReturnonInvestment 
(SROI) 

 X X X  

Benefit-CostAnalysis  X X X  

Poverty and Social 
Impact Analysis (PSIA) 

 X X X X 

Fonte: Clark et al (2004, p. 11). 
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Em um primeiro momento Maas (2008; 2009); Maas, Liket (2011) utilizam a 

cadeia de valor do impacto de Clark et al (2004) e analisam métodos de medição de 

impactos sociais, com o conceito TBL16, inicialmente listando dezesseis métodos.  

A posteriori, Maas (2009) e Maas, Liket (2011) revisam a classificação dos 

métodos e enumeram trinta métodos, e enfatizam que todos têm foco quantitativo, como 

mostrado no quadro 5. 

Quadro 5: Classificação de métodos de medição de impacto social. 

Métodos 2008 2011 

• Acumenscorecard X X 

• Atkinsson Compass Assessment for Investors (ACAFI)  X 

• Balanced Scorecard (BSc)  X 

• Best Available Charitable Option (BACO)  X 

• BoP Impact Assessment Framework  X 

• Center for high impact phinlantropy cost per impact X X 

• CHAMP X X 

• Foundation Investment Bubble X X 

• Hewlett Foundation Expected Return X X 

• Local Economic Multiplier (LEM)  X 

• Measuring Impact Framework (MIF)  X 

• Millenium Development Goal scan (MDG-scan)  X 

• Measuring Impacts Toolkit X X 

• Ongoing Assessment of Social Impacts (OASIS)  X 

• Participatory Impact Assessment X X 

• Poverty Social Impact Assessment17 (PSIA)  X 

• Public Value Scorecard X X 

• Robin Hood Foundation Benefit-cost ratio X X 

• Social Compatibility Analysis (SCA)  X 

• Social Costs-Benefit Analysis (SCBA)  X 

• SCEA X X 

                                                 
16Conceito da Linha de Fundo Triplo (Triple Bottom Line – TBL). [...] se concentra na criação de valor combinado 
(blendedvalue) através de três dimensões da sustentabilidade: a econômica, a social e a ambiental. A ideia por trás do 
valor combinado é que todas as organizações, sejam de fins lucrativos ou não, criam valor, com componentes 
econômico, social e ambiental, não divisíveis e, portanto, uma mistura destes três elementos (Elkington et al, 2006). 
17 Pobreza e análise no impacto social (tradução livre da autora). 
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Métodos 2008 2011 

• Social e-valuator X X 

• Social Footprint X X 

• Social Impact Assessment (SIA)  X 

• Social return Assessment (SRA)  X 

• Social return on Investment (SROI)  X 

• SEAT X X 

• Stakeholder Value Added (SVA)  X 

• Toolbox for Analysing Sustainable Ventures X X 

a Triple Bottom-Line Accounting (TBL) X  

• Wellventure Monitor X X 

Fonte: Adaptado de Maas (2008, p. 76) e Maas (2011, ps. 14/15). 

Além da revisão e inclusão de métodos, as autoras modificam as características 

dos métodos para medição de impacto social. O quadro 6 fornece uma visão geral 

dessas características. 

Quadro 6: Características dos métodos para medição de impacto social. 

Características Tipos (2008) Tipos (2011) 

Propósito  

- Seleção 

- Monitoramento 

- Elaboração de relatórios 

- Avaliação 

Período de tempo  

- Prospectivo 

- Contínuo 

- Retrospectiva 

Usuários 
- Lucrativas 

- Não lucrativas 
 

Foco 
- Ex-post 

- Ex-ante 
 

Orientação 
- Entradas 

- Saídas 

- Entradas 

- Saídas 

Duração do período 
de tempo 

 
- Curto prazo 

- Longo prazo 

Perspectiva 

- Micro (indivíduo) 

- Meso (Organização) 

- Macro (Sociedade) 

- Micro (indivíduo) 

- Meso (Organização) 

- Macro (Sociedade) 
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Características Tipos (2008) Tipos (2011) 

Abordagem 

- Método processual 

- Método do impacto 

- Monetização 

- Método processual 

- Método do impacto 

- Monetização 

Propósito 

- Seleção 

- Monitoramento 

- Elaboração de relatórios 

- Avaliação 

 

Fonte: Adaptado de Maas (2008, p.77) e Maas (2011, p.11). 

Maas, Liket (2011) concluem que somente oito dos trinta métodos adotam 

abordagem na medição de impactos sociais, seguindo uma perspectiva macro da 

sociedade. A maioria dos trinta métodos são úteis para o propósito de avaliação bem 

como para a comunicação dos propósitos e resultados das organizações. 

O objetivo da medição do impacto é gerenciar e controlar o processo de criação 

de impacto social, a fim de maximizar ou otimizá-lo (em relação aos custos). Utilizando 

a cadeia de valor do impacto, de Clark et al (2004), aponta-se as definições utilizadas no 

manual EVPA18. Análises das metodologias existentes para medição de impacto 

mostram que a maioria dos métodos e ferramentas para medir impactos, compartilha 

uma base genérica (Hehenberger; Harling; Scholten, 2013). Esses autores apresentam 

uma base genérica, constituída de cinco etapas conforme figura 2. 

1) Definição de objetivos, 

2) Análise dos stakeholders, 

3) Medição dos resultados, 

4) Verificação  e valorização do Impacto, 

5) Monitoramento e elaboração de relatórios. 

 

                                                 
18A European Venture PhilanthropyAssociation (EVPA), fundada em 2004, constitui-se em uma rede de investidores 
sociais europeus de risco, de filantropia e de investimento social. O manual elaborado por esta organização destina-se 
especificamente a organizações filantrópicas e investidores sociais e, mais geralmente, investidores de impacto, 
fundações e quaisquer outros financiadores interessados em gerar um impacto positivo na sociedade. Conta, 
atualmente, com mais de 150 membros de 23 países (Hehernberger, Harling, Scholten, 2013). 



 
 

62 

 

Figura 2: Diagrama EVPA de gestão dos impactos. Fonte: Ferreira (2013, p. 95). 

A capacidade organizacional de uma empresa (capacidade de sobreviver) é outro 

fator que influencia o desempenho de um empreendedor social, para aplicar com êxito 

competências e recursos para prosseguir em seus objetivos e satisfazer as expectativas 

dos seus stakeholders. Justifica-se escolher o diagrama de EVPA de gestão dos impacto, 

por ser um sistema orientado, holístico, com abordagem interdisciplinar e que permite o 

tratamento abrangente, compreensivo e detalhado do assunto (ACHLEITNER et al., 

2009). Esse conceito engloba recursos organizacionais, estruturas e processos e abrange 

temas como governança, gestão financeira, gestão de recursos humanos e tecnologia da 

informação; logo, constitui um pré-requisito para a obtenção de resultados (FERREIRA, 

2013). 

Ressalta-se que é desafiador para qualquer organização, “sem fins lucrativos, 

não governamental ou com fins lucrativos, é otimizar o desempenho em vários 

dimensões em vez de maximizar o desempenho em relação a um único aspecto.” 

(MAAS, 2009, p. 46, tradução FERREIRA, 2013). 

Trabalhos de pesquisa dão uma visão geral do conceito e da diversidade de 

métodos para a medição de impacto social, sendo em sua maioria de cunho quantitativo 

(CLIFFORD, 2011). Raros apresentam métodos específicos para medir impactos sociais 

de empreendimentos (PÄRENSON, 2011).  
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Há três tópicos de discussão sobre a eficácia das empresas sociais na literatura: 

“(1) soluções inovadoras e diminuição da assimetria de informação; (2) a 

sustentabilidade das empresas sociais e legitimidade; e (3) a falta de clareza das normas 

de avaliação e desvio da missão.” (FERREIRA, 2013, p. 99).  

Pärenson (2011) propõe três critérios para método de avaliação de impacto. 

Relativo ao primeiro tópico, o método de avaliação deve analisar se uma organização 

produz impacto social positivo (incluindo bem-estar social) do que outra. Frente ao 

segundo, para testar a sustentabilidade ao avaliar empresas sociais, considera-se o valor 

econômico. O empreendedor social cria grandes desafios para medir o desempenho, 

diferente do comercial que conta com medidas tangíveis e quantificáveis de 

desempenho. “Um bom método de avaliação deve analisar a contribuição para a 

sociedade - impacto social da organização (incluindo a criação de bem-estar social) e 

não apenas a dotação financeira e os resultados” (Ferreira, 2013, p. 100). O terceiro 

deve analisar a seleção das partes interessadas e seleção das atividades, que devem ser 

analisadas para obter a prova de que a organização está fazendo a coisa certa e ajudar a 

resolver ou aliviar um problema social (PÄRENSON, 2011). 

Avaliar o impacto social das empresas sociais com um método que responda aos 

critérios mencionados pode dar provas empíricas para dizer se os argumentos favoráveis 

ao empreendedorismo social se sustentam e se as empresas sociais têm legitimidade 

pragmática. Avaliar impactos sociais também pode sinalizar como reorganizar as 

atividades para obter mais impacto, de forma a ajudar as organizações a serem mais 

eficazes (PÄRENSON, 2011 apud FERREIRA, 2013, p. 100). 

McLoughlin et al (2009) apresentam o SIMPLE, abordagem projetada para 

quebrar a complexidade na medição do impacto em partes facilmente acessíveis para 

fins de treinamento e gestão, de cinco etapas para a medição do impacto: 
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A primeira etapa SCOPE (âmbito) procura colaborar com os gerentes dos 

empreendimentos sociais na definição do impacto do problema. A segunda etapa MAP 

(mapear) procura identificar e priorizar os impactos para a medição. A terceira etapa 

TRACK (caminho) desenvolve apropriadas medidas de impacto; a quarta etapa TELL 

(contar) comunica os impactos e a última etapa EMBED (incorporar) integra os 

resultados na tomada de decisão e gestão da cultura da organização (MCLOUGHIN et 

al, 2009 apud FERREIRA, 2013, p. 101). 

2.3 Índice e Indicadores 

2.3.1 Índice 

Em termos gerais, índice pode ser concebido como uma medida estatística 

destinada a comparar, através de uma expressão quantitativa global, grupos de variáveis 

relacionadas e com diferentes graus de importância. Através dele obtém-se um quadro 

resumido das mudanças ocorridas em áreas afins como preços dos insumos básicos 

adquiridos pelo produtor, preços dos produtos acabados, volume físico de produção, etc. 

Para Shields et al. (2002), um índice revela o estado de um sistema ou fenômeno. 

Prabhu et al. (1996) argumentam que um índice pode ser construído para analisar dados 

através da junção de um jogo de elementos com relacionamentos estabelecidos. Em uma 

análise superficial, índice e indicador possuem o mesmo significado. 

No presente trabalho, entende-se um índice como o valor agregado final de todo 

um procedimento de cálculo onde se utilizam, inclusive, indicadores como variáveis que 

o compõem. Pode-se dizer também que um índice é simplesmente um indicador de alta 

categoria (KHANA, 2000). É importante salientar que um índice pode se transformar 

num componente de outro índice.  

2.3.2 Indicadores 

Com base nos significados do termo “indicador”, o qual se origina do latim 

indicare, e se entende por apontar para, desvendar, estimar, colocar preço ou trazer ao 

conhecimento do público, (Bidone et  al., 1998  apud  Domingues,  2000)  definem  o  

termo  como  sendo  os valores  medidos  ou  derivados  de  mensurações  quantitativas  

e/ou qualitativas,  os  quais  são  passíveis  de  padronização  e  de  comparação entre si, 

quando descritos numericamente. 
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No entendimento do físico e matemático irlandês Willian Thompson (1824 – 

1907)19 sobre a métrica costumava dizer: “Se algo não pode ser medido, ele realmente 

não existe”. Vivemos sistematicamente medindo o que nos cerca, a passagem do tempo, 

a temperatura, a distância, a situação econômica. Isto não é apenas uma necessidade 

científica, mas serve também para dar significado aos fenômenos naturais. Para que se 

possa realizar medições é condição fundamental a existência de métricas e instrumentos 

de trabalho adequados (GEISLER, 2000).  Fenômenos físicos como temperatura, peso, 

massa, são adequadamente medidos, com o uso de aparelhos simples. Já nas ciências 

sociais, administrativas e comportamentais, os eventos são considerados mais difíceis de 

medir (GEISLER, 2000).  Portanto, medir é o primeiro principio da mensuração e uma 

métrica pode conter um ou mais indicadores e sua soma contém a noção das partes do 

fenômeno a ser medido. Um indicador é uma medida reservada para a descrição ou a 

representação de um dado evento ou fenômeno. 

Segundo Geisler (2000) instrumentos de mensuração possuem características 

importantes: 

a)  acuracidade: o grau que o instrumento mede um fenômeno corretamente; 

b)  precisão: quanto o instrumento aplicado várias vezes ao mesmo fenômeno, 

mostra valores de medidas similares; 

c)  repetibilidade: habilidade do instrumento produzir valores similares quando 

repetidamente aplicado, similar a precisão 

d)  tolerância: grau da leitura do instrumento pode ser diferente do padrão 

médio, ou do estabelecido; 

e)  nível: uso qualitativo ou quantitativo da medida; 

f) viés: erro sistemático do instrumento: 

g)  sensitividade: a mudança deve ser detectada pelo instrumento; 

h)  erro: sistemático quando ocorre por problemas com o instrumento e é 

corrigível ou randômico quando são difíceis de detectar; 

i)  validação: vincula o instrumento de medida com o fenômeno que se está 

medindo; 

j)  confiabilidade: grau das leituras do instrumento quando aplicado durante um 

tempo ou com diferentes condições e com diferentes objetos de medida; 

k)  Amplitude: grau de alcance representando o pico da medição. 

                                                 
19 A esse respeito ver:www.dec.ufcg.edu.br/biografias/WilliTho.html- Acessado em: 22.07.2013. 
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A FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública brasileira, 

utiliza maciçamente indicadores e entende que eles são “especificação quantitativa e 

qualitativa para medir o atingimento de um objetivo” (FINEP, 2002). A esse respeito, 

Lynch (1998) os caracteriza como “uma norma de excelência a partir da qual se pode 

julgar ou medir resultados semelhantes”.  Para Albornoz et al. (1997) “os indicadores 

são medidas e relações entre elas, que permitem avaliar estados e evolução de certas 

variáveis”20. O Banco Internacional de Desenvolvimento – BID (1997) conceitua como 

“especificação quantitativa e qualitativa para medir o atingimento de um objetivo. 

Expressão numérica de um objetivo”. De acordo com a International Standard 

Organization- ISO, os indicadores são “Expressão (numérica, simbólica ou verbal) 

empregada para caracterizar as atividades (eventos, objetos, pessoas), em termos 

quantitativos e qualitativos, com o objetivo de determinar o valor” (ISO 1998, p. 3). 

Nota-se que o conceito de indicadores pouco varia de autor ou organização para 

outra e as ideias de medida, qualitativo e quantitativo são constantes. Neste contexto, 

verifica-se que indicadores são unidades que permitem medir, elementos quantitativos e 

verificar a presença/ausência de elementos qualitativos. Desta forma, abre a 

possibilidade de conhecer melhor os avanços em termos de resultados ou de impactos, 

tornando-se uma importante ferramenta de mensuração com vistas a avaliar e subsidiar 

a tomada de decisões. 

No intuito de reforçar essa ideia, Francisco et al. (2000) enfatizam que a 

definição de um sistema de avaliação depende do estabelecimento de indicadores 

adequados ao conjunto dos projetos, de forma a sumarizar as informações necessárias, 

para evidenciar resultados e impactos dos recursos aplicados e permitir os processos de 

planejamento e a formulação de políticas. Na prática, conforme cita Velho (2000), 

frequentemente este processo inicia-se pela construção dos indicadores sem ter a 

necessária clareza inicial.  

                                                 
20Tradução livre da autora. 
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Seguindo nesse sentido de pensamento, vale lembrar que os indicadores sociais 

são de interesse teórico ou programático para, respectivamente, a pesquisa acadêmica e 

a formulação de propostas de políticas públicas. Eles informam sobre algum aspecto da 

realidade social de interesse. Os indicadores, taxas e índices são, portanto, uma forma 

de medir e avaliar determinadas tendências, contextos e realidades. Sua utilização 

generalizou-se principalmente a partir da década de 1960, como suporte à formulação e 

implementação de políticas públicas. Cresce então a necessidade de avaliar as 

desigualdades sociais e os níveis de pobreza de muitos países, uma vez que os 

indicadores de natureza econômica, como o Produto Interno Bruto (PIB), por exemplo, 

não conseguiam mensurar as condições de bem-estar social. 

Assim como as organizações só sobrevivem na medida em que elevam suas 

competências, adaptando-se às novas exigências, tornando-se cada vez mais inovadoras, 

o serviço de informação que está vinculado a elas também necessita de ferramentas, e a 

utilização de indicadores facilita a implantação de um planejamento estratégico, 

propiciando as previsões de crescimento e as correções de rotas na administração global 

do empreendimento. Cabe interrogar o que é um bom indicador? Para isso é necessário 

saber se ele tem valor próprio, se é capaz de mostrar resultados, se o que ele mede é 

realmente importante e ainda se é significativo estatisticamente. O caminho para sua 

construção começa em um fato, evento da realidade e sobre isso são levantados dados 

brutos ou estatísticos que permitem definir o indicador e gerar análises, conclusões e 

decisões.  

Um indicador é uma medida, quantitativa, dotada de significado substantivo e 

usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito.  

Segundo Camargo (2000, p. 27): 

Os indicadores devem estar sempre associados às áreas do negócio 
cujos desempenhos causam maior impacto no sucesso da organização. 
Desta forma, eles dão suporte à análise crítica dos resultados do 
negócio, às tomadas de decisão e ao replanejamento.  

O autor comenta ainda que indicadores podem desencadear processos e 

incrementos inéditos, com melhorias substanciais, quando permitem, demonstrar o 

posicionamento dos processos da empresa no mercado, mediante valores comparativos 

referenciais. 
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De acordo com Fernandes (2004, p. 9), os indicadores devem representar vários 

processos, de forma a se obter a fotografia completa da empresa, bem como a de todos 

os processos importantes e merecedores de monitoração, sugerindo para a construção de 

um sistema de indicadores, a sequência de passos abaixo: 

a) Identificar os processos - é o primeiro passo para perceber que o todo é 

divisível em várias partes e que, apesar de estas poderem ser visualizadas 

como autônomas, elas se inter-relacionam e são sensíveis umas às outras. A 

divisão em vários processos ajuda a conhecer os detalhes importantes de cada 

um e possibilita a definição de indicadores representativos.  

b) Observar os parâmetros principais – o entendimento da importância do 

processo leva o gestor a identificar os principais parâmetros necessários para 

o seu monitoramento. São eles que dão forma e orientação ao processo, 

atuando como verdadeiros termômetros prontos para serem utilizados em um 

sistema de medição, merecendo energia adicional por parte dos 

administradores. 

c) Identificar as causas e efeitos nos parâmetros principais - um processo com 

mau desempenho afeta, em efeito cascata, todos os demais processos à sua 

frente e o resultado geral como consequência. Os parâmetros principais são 

dependentes e causam dependência, em maior ou menor grau, em outros 

parâmetros principais de outros processos. A observância dessa relação leva a 

uma melhor leitura do processo de identificação dos indicadores. 

d) Estabelecer os indicadores que representam os processos - uma vez 

identificadas as relações entre os parâmetros, determinam-se os indicadores 

que melhor traduzem a existência dos processos, seus resultados e relações de 

causas e efeitos. Determinam-se as fórmulas e expressam-se as comparações 

pertinentes. 

e) Observar a evolução dos indicadores – a ocorrência de vários ciclos oferece 

um panorama histórico dos erros e acertos, essa série dá suporte às decisões 

gerenciais, uma vez que, embora represente o passado, é a expressão da 

verdade. Os efeitos das decisões somente são observados quando são 

revelados pela visão dos resultados dos indicadores comparados aos padrões 

estabelecidos. 
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A sequência acima descrita mostra que um sistema de indicadores consiste em 

um grupo de indicadores representantes dos processos e subprocessos e que há uma 

inter-relação entre eles, de forma que o resultado de um processo, exposto pelos seus 

respectivos indicadores, compromete os outros processos e o resultado final. O impacto 

do mau desempenho de um processo é imediatamente verificado nos indicadores dos 

processos subsequentes, o que aponta uma ação de correção imediata e uma maior visão 

gerencial.  

 Pela percepção de Kaplan e Norton (1997, p. 25), um sistema de indicadores, 

não deve ser utilizado com o objetivo de controle, e sim para agregar valor no sentido 

de auxiliar no desempenho futuro, visando comunicar, informar e aprender. 

  Importante também, a visão de transparência, no sentido de expor a fórmula, a 

origem dos dados, demonstra uma característica de sucesso em sua implementação e 

utilização, diante da premissa que é da natureza humana participar melhor quanto 

percebe a importância do trabalho que esta sendo desenvolvido e suas consequências. 

Sob o ponto de vista de Takashina e Flores (1996, p.71-72), ao prescreverem que para 

tornar os indicadores transparentes e assegurar seu uso, alguns cuidados são cruciais e 

precisam ser observados, como a indicação da unidade de medida, o título, o método de 

cálculo e a origem dos dados. Cuidados adicionais ainda são requisitados, como o 

estabelecimento de referenciais comparativos e a descrição das metodologias de 

medição e análise. 

As principais características de um indicador são possibilitar a seleção das 

informações significativas, simplificação de fenômenos complexos, quantificação da 

informação e comunicação da informação entre coletores e usuários (SCARELLO, 1999 

apud DOMINGUES, 2000). Deponti, Eckert e Azambuja (2002), levantam a 

necessidade de aspectos como a validade, o significado a coerência e fácil compreensão 

na definição dos indicadores, assim como a clareza e o foco na relação entre o que 

apontam como os descritores e com os seus parâmetros de medição. São descritores os 

conceitos gerais que descrevem os aspectos a serem considerados na avaliação, e tem 

caráter mais qualitativo, não permitindo sua mensuração.  Os indicadores, mensuráveis, 

permitirão a avaliação mais precisa dos conceitos anteriormente levantados como 

descritores.  Já os parâmetros são referências mais diretas e que conferem precisão à 

avaliação e permitem mensurar o grau dos indicadores.  
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CAPÍTULO II 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia de pesquisa, para Minayo (2003, p. 16-18) é o caminho do 

pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente do 

conjunto de técnicas a ser adotada para construir uma realidade. 

Este capítulo começa por definir e justificar o tipo de abordagem metodológica 

adotada, bem como o exemplo de desenho de pesquisa. Em seguida, se relata: os 

aspetos relativos à população e ao processo de amostragem; as técnicas de coleta de 

dados e respectivos instrumentos. Para finalizar, faz-se breves considerações acerca dos 

processos de análise e apresentação dos dados e as considerações finais. 

3.1 Tipo de Abordagem 

O estudo se constitui como uma pesquisa exploratória quantitativa, uma 

sondagem (survey) apoiada num questionário para ser respondido por pessoas que 

tiveram (ou tem) experiências práticas com o problema pesquisado e análise de 

exemplos que estimulem a compreensão.  

Segundo Oliveira (1999, p.134) acrescenta que a pesquisa exploratória “[...] dá 

ênfase a descoberta de práticas ou diretrizes que precisam modificar-se na elaboração de 

alternativas que possam ser substituídas”. Segundo Gil (1999, p. 43) as pesquisas 

exploratórias visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo 

aproximativo.  

As pesquisa quantitativas são apropriadas para medir tanto opiniões, atitudes, 

preferências e comportamentos. A pesquisa sob o ponto de vista quantitativo é um 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas propostos. Gil, (1999) destaca que a pesquisa quantitativa é conhecida por 

realizar experimentos, onde existe a preocupação de controlar variáveis que são 

manipuladas, por utilizar métodos estatísticos, testar hipóteses, buscar generalizações e 

relações de causalidade. 
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A abordagem caracteriza-se segundo Moreira et al (1996) por pesquisas que se 

utilizam de questionários pré-elaborados que admitem respostas alternativas e cujos 

resultados são apresentados de modo numérico, permitindo uma avaliação quantitativa 

dos dados. 

A escolha dessa abordagem dos dados, justifica-se por ser o mais adequado para 

atingir seu objetivo, cujo escopo (foco da pesquisa) aponta para a criação de um 

consenso entre especialistas sobre um conjunto de indicadores de avaliação de impacto 

dos PITs no desenvolvimento regional sustentável. 

3.2.DESENHO DE PESQUISA 

Os PITs objetivam constituir espaços de aprendizagem coletiva, intercâmbio de 

conhecimentos e práticas e especialmente constituídos para abrigar empresas, 

instituições de pesquisa, agentes de fomento e inovação, mecanismos de estimulo, 

criação e desenvolvimento de empresas inovadoras, tais como pré-incubadoras, 

incubadoras, condomínios de empresas, entre outros. A figura 3 traz a estrutura PITs e 

EIs.  

 
Figura 3: Estrutura PITs e EIs. Fonte: Carioni e Menegazzo (2007) 
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A CODESC em parceria com o CEI - Centro de Empreendedorismo Inovador da 

Fundação CERTI, visando dar dinâmica a competitividade empresarial catarinense e 

efetivar este modelo de desenvolvimento baseado na inovação, iniciou a implantação 

(de forma piloto) de alguns PIT e de um EI. Através da CHAMADA PÚBLICA - Nº 

12/2009 – FAPESC - Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional 

do Estado de Santa Catarina, que teve como objetivo apoiar projetos estratégicos de 

CT&I, para o desenvolvimento sustentável no âmbito de cada uma das Secretarias 

Regionais do Estado de Santa Catarina, e que promovessem relevantes impactos sociais, 

ambientais e econômicos, com foco na apropriação dos resultados pela sociedade local. 

Esses projetos visam o estabelecimento de iniciativas que possam culminar nos 

Ecossistemas de Inovação de Santa Catarina.  No âmbito desta Chamada Pública foi 

viabilizada a implantação (de forma piloto) de dois PIT, um na Serra Catarinense 

localizado em Lages e outro no Sul do Estado localizado em Tubarão. Além disso, foi 

viabilizada a implantação de um EI, em São Joaquim, integrando-se com os dois PITs 

mencionados.  

3.3 Técnica de Coleta de Dados 

A técnica de coleta de dados é um dos processos mais importantes em qualquer 

tipo de pesquisa, pois deve-se identificar onde e quais instrumentos podem ser 

utilizados e destacar as informações relevantes em cada etapa da pesquisa. 

O presente trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica e documental buscando o 

referencial teórico em diversos documentos publicados e relatórios da área disponíveis, 

bem como publicações não disponíveis em domínio público e internet. Para Gil (2002, p 

48) a pesquisa bibliográfica 

É desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos [...] Boa parte dos estudos 
exploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas. 

De acordo com Gil (2002, p. 66) a pesquisa documental, “[...]vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou, que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.  
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Outro instrumento utilizado para coleta dos dados foi na forma de questionário 

online de pesquisa ampla com grupo de especialistas em PITs. As questões foram 

fechadas, porém não limitadoras, cujas informações relevantes poderiam ser 

acrescentadas pelo respondente no espaço disponibilizado, cujos dados foram 

submetidos à análise de conteúdo, caracterizando, segundo Bardin (2009), pesquisa 

exploratória.  

Resumidamente e conforme descrito, os procedimentos técnicos adotados foram 

a pesquisa bibliográfica ou documental e exploratória unidas a aplicação de questionário 

com abordagem quantitativa. 

Baseados em quadros propostos no trabalho de Oliveira (2002) do método 

M.A.I.S - Método para Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade Organizacional, 

onde foram feitas leituras particulares das dimensões da sustentabilidade propostas por 

Sachs (1993), autor que descortina uma abordagem ampla e mais completa, tanto das 

dimensões como dos princípios e premissas e conceitos da Política Catarinense de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SDS 2010) com base no referencial teórico estudado. 

Os temas foram correlacionados, visando à estruturação posterior de descritores 

indicadores e parâmetros de avaliação.  Tal correlação inicial é apresentada no quadro 7. 

Quadro7: Correlações. 

DIMENSÕES DA 
SUSTENTABILIDADE DE 

SACHS PRINCÍPIOS, PREMISSAS E OBJETIVOS DA 
POLÍTICA CATARINENSE DE INOVAÇÃO 

C
ul

tu
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co

ló
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     Justiça social 

     Respeito à vida, à saúde humana e ambiental, aos 
valores culturais do povo 

     Uso racional e não predatório dos recursos naturais 

     Preservação e valorização do meio ambiente 

     Participação da sociedade civil e das comunidades 

     Incentivo permanente à formação de recursos humanos 

     A educação, cultura, conhecimento cientifico e 
tecnológico e as inovações, visando a competitividade 
do setor produtivo, à modernização do Estado e ao 
desenvolvimento econômico e social, com 
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DIMENSÕES DA 
SUSTENTABILIDADE DE 

SACHS PRINCÍPIOS, PREMISSAS E OBJETIVOS DA 
POLÍTICA CATARINENSE DE INOVAÇÃO 

C
ul

tu
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co
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co
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E
sp
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sustentabilidade ambiental 

     A ação fomentadora, articuladora e de apoio do Estado 
à Ciência, Tecnologia e Inovação 

     A descentralização espacial e a desconcentração 
institucional do conhecimento científico e tecnológico 
visando reduzir as desigualdades sociais e promover o 
desenvolvimento regional equilibrado 

     Promover o acesso ao conhecimento científico e 
tecnológico como base do desenvolvimento econômico 
e social 

     Propiciar o avanço do conhecimento em temáticas de 
interesse do desenvolvimento do Estado 

     Favorecer a geração de novas ideias, produtos e 
processos e a correspondente proteção intelectual, 
visando a incorporação de inovação pelas organizações 
produtivas e instituições públicas e privadas 

     Apoiar o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas 
em presas dos setores tradicionais e em micro, 
pequenas e médias empresas 

     Garantir a competitividade nacional e internacional e a 
qualidade dos produtos catarinenses, pela produção e 
venda de bens e serviços de alto valor agregado 

     Apoiar pesquisas e inovações tecnológicas orientadas 
ao uso sustentável dos recursos naturais e à valorização 
do meio ambiente 

     Avaliar os resultados das pesquisas e inovações 
realizadas com os recursos públicos em termos de 
impacto cultural, científico, tecnológico, ambiental, 
econômico e social 

Fonte: Autora, baseado em Sachs (1993) e SDS (2010). 

Na segunda etapa, ainda tendo como base de estruturação o referencial teórico 

foi elaborado o quadro 8 de descritores gerais com a correlação entre as dimensões da 

sustentabilidade e os conceitos e premissas por ele apontados para cada dimensão sob a 

forma de descritores.   
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No mesmo quadro foram então associados também sob a forma de descritores os 

princípios, premissas e conceitos da Política Catarinense de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (PCCTI), (SDS, 2010).   

Quadro 8: Dimensões e descritores. 

DIMENSÕES DA 
SUSTENTABILIDADE 

DESCRITORES 
BASEADOS 
EM SACHS 

DESCRITORES DA POLÍTICA 
CATARINENSE DE INOVAÇÃO 

Dimensão Cultural 

Respeito e 
valorização da 
diversidade 
cultural 

Respeito à vida, à saúde humana e 
ambiental, aos valores culturais do povo 

Valorização dos 
valores regionais 

A educação, cultura, conhecimento 
cientifico e tecnológico e as inovações, 
visando a competitividade do setor 
produtivo, à modernização do Estado e 
ao desenvolvimento econômico e social, 
com sustentabilidade ambiental 

Promoção da 
criatividade e dos 
valores culturais 

Avaliar os resultados das pesquisas e 
inovações realizadas com os recursos 
públicos em termos de impacto cultural, 
científico, tecnológico, ambiental, 
econômico e social 

Dimensão Ecológica 

Proteção e 
recuperação da 
natureza 

A educação, cultura, conhecimento 
cientifico e tecnológico e as inovações, 
visando a competitividade do setor 
produtivo, à modernização do Estado e 
ao desenvolvimento econômico e social, 
com sustentabilidade ambiental 

Integração do ser 
humano e a 
natureza 

Preservação e valorização do meio 
ambiente 

Limite do 
consumo de 
combustíveis 
fósseis  

Respeito à vida, à saúde humana e 
ambiental, aos valores culturais do povo 

Redução de 
resíduos e 
poluição 

Uso racional e não predatório dos 
recursos naturais 

Ampliação da 
capacidade de 
carga 

Produção no 
consumo de 
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DIMENSÕES DA 
SUSTENTABILIDADE 

DESCRITORES 
BASEADOS 
EM SACHS 

DESCRITORES DA POLÍTICA 
CATARINENSE DE INOVAÇÃO 

materiais  

Pesquisa 
científica de 
tecnologias 
ecológicas 

Apoiar pesquisas e inovações 
tecnológicas orientadas ao uso 
sustentável dos recursos naturais e à 
valorização do meio ambiente 

Aplicação da 
eficiência 
energética 

Avaliar os resultados das pesquisas e 
inovações realizadas com os recursos 
públicos em termos de impacto cultural, 
científico, tecnológico, ambiental, 
econômico e social 

Conscientização 
quanto às 
questões 
ambientais 

Dimensão Econômica 

Melhor alocação 
e distribuição de 
recursos 

Promover o acesso ao conhecimento 
científico e tecnológico como base do 
desenvolvimento econômico e social 

Melhor gestão 
dos recursos 

Avaliar os resultados das pesquisas e 
inovações realizadas com os recursos 
públicos em termos de impacto cultural, 
científico, tecnológico, ambiental, 
econômico e social 

Favorecer a geração de novas ideias, 
produtos e processos e a correspondente 
proteção intelectual, visando a 
incorporação de inovação pelas 
organizações produtivas e instituições 
públicas e privadas 

Equilíbrio dos 
setores 
econômicos  A Ação fomentadora, articulada e de 

apoio de Estado à Ciência, Tecnologia e 
Inovação Aplicação de 

investimentos 
públicos 

Aplicação de 
investimentos 
privados 

Apoiar o desenvolvimento tecnológico e 
a inovação nas em presas dos setores 
tradicionais e em micro, pequenas e 
médias empresas 

Aumento da 
capacitação 
profissional 

Incentivo permanente à formação de 
recursos humanos 

Garantir a competitividade nacional e 
internacional e a qualidade dos produtos 
catarinenses, pela produção e venda de 
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DIMENSÕES DA 
SUSTENTABILIDADE 

DESCRITORES 
BASEADOS 
EM SACHS 

DESCRITORES DA POLÍTICA 
CATARINENSE DE INOVAÇÃO 

bens e serviços de alto valor agregado 

Dimensão Espacial 

Melhor 
distribuição 
espacial 

A descentralização espacial e a 
desconcentração institucional do 
conhecimento científico e tecnológico 
visando reduzir as desigualdades sociais 
e promover o desenvolvimento regional 
equilibrado 

Melhor 
distribuição das 
atividades no 
território 

Melhor 
distribuição do 
poder no 
território 

Melhor 
distribuição da 
infraestrutura 
urbana e rural 

Dimensão Social 

Melhor 
distribuição de 
recursos 

Justiça social 

Geração de 
oportunidades 
para o equilíbrio 
social 

Promover o acesso ao conhecimento 
científico e tecnológico como base do 
desenvolvimento econômico e social 

Participação da 
sociedade nas 
iniciativas 
públicas 

Participação da sociedade civil e das 
comunidades 

Promoção da 
educação em seus 
diversos níveis 

Propiciar o avanço do conhecimento em 
temáticas de interesse do 
desenvolvimento do Estado 
Avaliar os resultados das pesquisas e 
inovações realizadas com os recursos 
públicos em termos de impacto cultural, 
científico, tecnológico, ambiental, 
econômico e social 
A educação, cultura, conhecimento 
cientifico e tecnológico e as inovações, 
visando a competitividade do setor 
produtivo, à modernização do Estado e 
ao desenvolvimento econômico e social, 
com sustentabilidade ambiental 

Fonte: Autora, baseado em Sachs (1993) e SDS (2010). 
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A etapa seguinte foi feita a partir da análise do quadro de descritores gerais e 

permitiu migrar do aspecto teórico de Sachs (1993) e da PCCTI, para indicadores com 

bases academicamente robustas e aceitas, levando-se em conta que tais indicadores 

foram elaborados com base nos descritores previamente elencados.  Tendo em vista o 

que apontam Deponti, Eckert e Azambuja (2002), os descritores baseados nas 

dimensões da sustentabilidade de Sachs (1993) e nos princípios, premissas e conceitos 

da PCCTI (SDS, 2010) foram estruturados em uma única coluna de indicadores, 

reunidos de modo a simplificar a leitura, facilitar a compreensão e unificar ideias 

similares. A utilização da PCCTI como um referencial teórico confere pragmatismo à 

aplicação da ferramenta ao mesmo tempo em que trás a discussão do tema da 

sustentabilidade sob os aspectos da inovação, ciência e tecnologia a um plano real e cuja 

necessidade se faz presente para a avaliação da implementação das políticas públicas.   

Como visto anteriormente, é necessário transformar as informações abordadas 

nos descritores, ali inseridas de modo mais conceitual e abrangente, em elementos mais 

facilmente identificáveis nos objetos de análise. Parte-se então do conceito amplo, para 

elementos ainda que em certos momentos conceituais, mais objetivos e passíveis de 

avaliação e julgamento quanto a sua quantificação. O quadro 9 apresenta, portanto, a 

relação entre as dimensões de sustentabilidade e os indicadores de ciência, tecnologia e 

inovação sustentáveis propostos por esta pesquisa e que alimentarão a planilha final de 

análise dos elementos levantados no objeto de estudo, os PITs. 

Quadro 9: Dimensões e Indicadores. 

C
ul

tu
ra

l 1 Valorização de elementos e profissionais ligados à cultura local 

2 Promoção da cultura sob suas diferentes formas 

3 Avaliação das pesquisas de inovações sob impacto cultural 

E
co

ló
gi

ca
 

4 Proteção, respeito e educação ambientais  

5 Redução da geração de resíduos e de poluição 

6 Ampliação da capacidade de carga 

7 Prudência no consumo de materiais e eficiência energética 

8 Apoio às pesquisas científicas de tecnologias ecológicas 

9 Avaliação das pesquisas e inovações sob impacto ecológico 

10 Prudência no consumo de materiais e de eficiência energética 

E
co

nô
m

ic
a 11 Distribuição e gestão equilibrada de recursos 

12 Acesso ao conhecimento científico e tecnológico 
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13 Promoção do equilíbrio dos setores econômicos 

14 Geração de novas ideias, produtos e processos 

15 Promoção, articulação ou apoio a ciência, tecnologia e inovação 

16 Desenvolvimento tecnológico e a inovação no setor privado 

17 Capacitação profissional e aumento da competitividade local 

18 Avaliação das pesquisas e inovações sob impacto econômico 

E
sp

ac
ia

l 

19 Distribuição espacial equilibrada de atividades e infra-estrutura 

20 Promoção do planejamento urbano 

21 Distribuição equilibrada do poder no território 

22 Implantação de infra-estrutura 

So
ci

al
 

23 Distribuição equilibrada de recursos para o desenvolvimento social 

24 Geração de oportunidades de emprego e renda 

25 Promoção da participação popular nas tomadas de decisões 

26 Promoção da formação de grupos sociais 

27 Promoção da educação nos mais diversos níveis 

28 Avaliação das pesquisas e inovações sob impacto social 
Fonte: Autora, baseado em Sachs (1993) e SDS (2010). 

Nas diversas leituras em artigos, teses, dissertações, salienta-se Jung Neto e 

Paula (2009) que nas considerações finais de seu artigo intitulado “Indicadores de 

avaliação de desempenho para o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, na 

percepção de seus principais stakeholders” consideram que PITs são organizações 

complexas e seus resultados precisam ser avaliados com um conjunto de indicadores 

que permitam ao mesmo tempo sua coleta e acompanhamento regular completos o 

suficiente para permitir a gestão operacional e estratégica do Parque e que também 

possam medir os impactos causados por eles, sua instalação e operação nos âmbitos 

econômico e social, no progresso local e da região, na geração de inovação e no 

desenvolvimento científico e tecnológico do próprio parque. 
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Outra importante contribuição vem do “Estrategigrama”, de Luiz Sanz (2006), 

Diretor Geral do IASP, que em linhas gerais cita dois modelos classificadores de PIT: 

seu grau de vinculação ou relacionamento com as universidades juntamente com o tipo 

de atividades empresariais e suas características geofísicas tendo como parâmetro 

localização, tamanho e oferta comercial. O que acredita não ser satisfatório, devido a 

diferentes propostas em torno de sua taxonomia e categorização. O “Estrategirama” 

contempla, 7 eixos classificatórios:  

1.  Localização geográfica; 

2.  Posição no fluxo tecnológico; 

3.  Empresas-objetivo; 

4.  Enfoque tecnológico; 

5.  Mercados-objetivo; 

6.  Redes e alianças; 

7.  Sistemas de governo e objetivo social. 

Os critérios básicos de Sanz para justificar esses eixos classificatórios se 

justificam pela sua natureza estratégica que implica na tomada de decisões por parte dos 

gestores e planejadores dos PITs. Os efeitos destas decisões são sempre de médio a 

longo prazo, elas se referem a grandes linhas de trabalho que quando postas em prática 

requerem planos mais detalhados a curto prazo e, são modificáveis (mediante novas 

tomadas de decisão) podendo adaptar-se a novas exigências e circunstâncias que 

requerem mudança da estratégia. 

3.4. Universo e Delimitação da Pesquisa 

Barbetta (2007, p. 15) afirma que “população” é o conjunto de elementos para os 

quais desejamos que as conclusões da pesquisa sejam válidas – o universo de nosso 

estudo. “Uma parte desses elementos é dita uma amostra”. A fim de propor um elenco 

de indicadores de avaliação de impacto relacionados ao desenvolvimento regional 

sustentável.  

Segundo Samara (2002), uma das vantagens de se trabalhar com amostra é que, 

dependendo das proporções da população em estudo é praticamente impossível 

pesquisar todo o universo.  
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A população alvo é formada de especialistas da área tais como gestores, 

diretores, presidentes, professores e coordenadores de PITs, centros de pesquisa, 

universidades, incubadoras e empresas ligadas ao ramo, constituindo-se, efetivamente, 

como um processo de amostragem de uma potencial população de referência, 

constituída por atores diretamente relacionados com processo de conceitualização, 

criação e funcionamento de PITs. Os especialistas serão selecionados por amostragem 

intencional. A abordagem intencional, em contraste com a amostragem probabilística, é 

propositalmente não aleatória, já que seu objetivo é coletar informação relevante para o 

processo de análise qualitativa desenhado. 

O pesquisador procura informantes chave com informações ricas, 
grupos, lugares ou acontecimentos a serem estudados. Noutras 
palavras, estas amostras são escolhidas porque é suposto que elas 
estão carregadas de conhecimento e informação sobre o fenômeno que 
está sendo investigado (MCMILLAN; SCHUMACHER 2001, p. 402). 

A fim de delimitar o universo da pesquisa, enfatizando que se trata de uma 

amostra intencional e não censitária, recorreu-se ao Relatório ANPROTEC 2008, ao site 

da ANPROTEC21e ao site da IASP22para localizar todos os associados que abrangem: 

Presidentes, Diretores, Coordenadores, Gestores, Técnicos, Professores de centros de 

pesquisa, incubadoras, PITs, universidades, empresas ligadas ao ramo e relatório de 

atividades 2012 do Sapiens Parque, totalizando 280 especialistas. O questionário foi 

apresentado aos especialistas em 19.11.2013, com solicitação de retorno até dia 

20.12.1013, ou seja 31 dias, e outra apresentação do mesmo questionário nos dias 

22.11.2013 e 10 01.2014, reiterando a relevância das respostas e agradecimentos pela 

cooperação. Outras considerações, também poderiam ser acrescentadas e o anonimato 

dos questionados foi preservado, porém com a identificação opcional. 

3.5 Validação e Elaboração Final do Questionário 

O questionário foi enviado como pré-teste aos Professores Doutores Álvaro 

Lezana, engenheiro químico, Doutor em Engenharia Industrial, Professor do 

Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas a UFSC e Isa de Oliveira Rocha, 

graduação e mestrado em geografia, Doutora em Geografia Humana, Professora do 

Departamento de Geografia e Coordenadora do Laboratório de Planejamento Urbano e 

Regional da FAED/UDESC.  

                                                 
21www.anprotec.org.br: Acesso em 17.11.2013. 
22www.iasp.ws: Acesso em  20.11.2013. 
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Aplicado também a um especialista em PIT, Sr. Carlos Eduardo Fiates, graduado 

em Engenharia Mecânica, especialização em Administração, Mestre em Engenharia de 

Produção, ex-Presidente da ANPROTEC, Diretor Executivo do Sapiens Parque e ainda 

a 1 mestrando em Mestrado Profissional em Planejamento Territorial na 

FAED/UDESC, Sr. Ênylo Vinicius Faria Graduado em Administração Hospitalar, 

Especialização em MBA Executivo em Gestão Empresarial Estratégica, Diretor Geral 

do Hospital Municipal de Pinhais-PR atua também na elaboração de relatórios GRI pela 

empresa Pró Saúde. Além, além de testarem a funcionalidade do questionário, 

ofereceram sugestões e considerações, a maioria delas acolhida tais como: 

a) Inclusão de dois indicadores na dimensão científico técnica sobre a 

quantidade de mestres, doutores, estagiários e profissionais especialistas 

estrangeiros atuando dos PITs; 

b) Inclusão do indicador na dimensão governança sobre a existência dos 

conselhos fiscal, administrativo e técnico; 

c) A reorganização do conteúdo da introdução do questionário, bem como o 

alinhamento da escala das notas; 

d) Supressão, fusão ou complementação de alguns indicadores; 

e) Organização da periodicidade, tipificação e abrangência de alguns 

indicadores; 

Após a validação do instrumento de pesquisa, foi elaborado o questionário final, 

online (anexo A), para recolha das opiniões especializadas, visando identificar um 

elenco dos principais indicadores de avaliação de impacto no desenvolvimento regional 

dos PITs, composto de nove  planilhas de múltipla escolha, divididas em oito 

dimensões, que são:  

1. Ético-moral e espiritual, mais voltada para as pessoas nas empresas, 

Trevizan (2000), ao analisar a dimensão moral e a ação ética no trabalho, 

afirma que “a dimensão espiritual sustenta e supera a intelectual, a estética e 

a moral”, e que o homem integra a dimensão espiritual em sua vida mesmo 

que não a reconheça. 

2. Sócio cultural, mais voltada para as empresas, valores da sociedade, 

estrutura social focada no desenvolvimento humano e o seu caráter 

inseparável das atividades sociais e culturais;  
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3. Territorial, mais voltada para parque, partindo do pressuposto de que a 

dimensão territorial constitui-se em um elemento capaz de integrar as 

dimensões setoriais, pois tem como base a arena onde as políticas se 

concretizam, o território (VYGOTSKY, 1991); 

4. Econômica, que se refere ao resultado gerado por cada decisão tomada, 

contribui para com a formação do resultado econômico global da 

organização (MACHADO 1997, p. 85), por esse motivo é mais voltada para 

o parque em si; 

5. Ecológicoambiental, voltada paras empresas e parque com serviços 

ambientais e práticas compatíveis. De acordo com Carrieri (1999),  cabe à 

empresa, num primeiro momento, optar ente duas posturas básicas: ação 

reativa/defensiva ou competitiva. Entre um e outro extremos encontrar-se-ão 

diferentes níveis de envolvimento ecológico ambiental, dependendo 

principalmente da vocação e da capacidade corporativa de incorporar a 

responsabilidade social ambiental em seus diferentes graus de profundidade.  

6. Técnicocientífica, mais focada no parque, com grande intercâmbio 

acadêmico; 

7. Governança, mais focada no parque para criar mecanismos e práticas que, de 

maneira efetiva de modo a garantir que as coisas certas sejam feitas, e bem 

feitas, com focada em que uma “boa” governança é um pré-requisito para 

um desenvolvimento sustentado, que alia o crescimento econômico, 

equidade social e também direitos humanos (SANTOS, 1997, p. 340-341).  

8. Global, mais voltada ao ambiente do parque, sua situação regional. 
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CAPÍTULO III 

 4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Apresenta-se a seguir a tabulação dos dados, que segundo Samara (2002) “é a 

padronização e codificação das respostas de uma pesquisa”, exibidas em gráficos e 

quadros com posterior análise de resultados que estão expostos subdivididos em 

dimensões na sequência e no formato do próprio questionário e, para facilitar sua 

visualização as opiniões foram representadas em números e descritas em percentuais. 

4.1 Dimensão Ético-Moral e Espiritual  

Apresenta-se nesta seção os resultados relativo avaliação dos indicadores 

integrados na dimensão ético-moral e espiritual (conforme mencionado anteriormente). 

Existência e implantação de códigos de ética. 

O Gráfico 1 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “Existência e implantação de códigos de ética explícitos no PIT e nas 

empresas”, como se pode observar pela análise do gráfico, quinze (39%) questionados 

responderam que o indicador é muito importante e oito (21%) assinalaram a opção 

“máxima importância” que, somados, representam 60% da amostra ou sua maioria. Por 

outro lado, nove (24%) respostas mediana e seis (16%) pouca importância. 

 
 
Gráfico 1: Existência e implantação de códigos de ética explícitos no PIT e nas empresas 
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Sistemas de monitoramento e avaliação 

Os resultados relativos ao indicador “Existência de sistemas de monitoramento e 

avaliação de normas éticas no PIT e nas empresas” estão evidenciados no gráfico 2. 

Como pode verificar-se, quinze (41%) inquiridos responderam que o indicador tem 

muita importância e cinco (14%) máxima importância. Tal soma aponta uma 

concordância de 55% da amostra. Seis (16%) responderam mediana importância e onze 

(29%) pouca. 

 
Gráfico 2: Existência de sistemas de monitoramento e avaliação de normas éticas no PIT e nas empresas  

 
Mecanismos de penalização e correção. 
 

O gráfico 3, relativo ao indicador “Existência de mecanismos de penalização e 

correção de condutas éticas desadequadas”, evidencia que, para doze (32%) 

respondentes ele tem muita importância e para seis (16%) máxima importância. 

Somadas, tais opções representam 48% do total da amostra. Por outro lado, dez (26%) 

acham que o indicador tem mediana importância e outros dez (26%) pouca importância, 

o que representa 52% e permite concluir que o indicador tem pouca relevância. 

 
Gráfico 3: Existência de mecanismos de penalização e correção de condutas éticas desadequadas 
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Sistemas e iniciativas de controle da corrupção 

No que se refere ao indicador “Existência de sistemas e iniciativas de controle da 

corrupção”, na análise do gráfico 4, pode-se observar que onze (29%) questionados 

responderam que o indicador tem máxima importância e dez (26%) responderam muita 

importância que, somados representam 55% ou a maioria da amostra. Mediana, pouca e 

nenhuma importância com sete, nove e uma resposta (18%, 24% e 3% 

respectivamente). 

 
Gráfico 4: Existência de sistemas e iniciativas de controle da corrupção. 

Treinamento em ética e procedimentos anticorrupção 

O gráfico 5 relativo ao indicador “Percentual de empregados e total de horas de 

treinamento em ética e procedimentos anticorrupção”, exibe que dez (26%) 

questionados responderam muita importância e quatro (11%) responderam máxima 

importância, que somados representam 37% da amostra. Por outro lado, observamos dez 

(26%) respostas mediana importância e quatorze (37%) pouca, representando 63% da 

amostra, o que aponta a não relevância do indicador. 

 
Gráfico 5: Percentual de empregados e total de horas de treinamento em ética e procedimentos 

anticorrupção 
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Normas de respeito pela diversidade de crenças e outras 

O gráfico 6 relativo ao indicador “Normas específicas de respeito pela 

diversidade de crenças ideológicas, políticas, espirituais/religiosas”, identifica que nove 

(24%) questionados responderam muita importância e dois (7%) máxima importância, 

perfazendo 31%. Por outro lado, doze (32%) responderam mediana importância, 

quatorze (37%) pouca e um (3%) nenhuma, que somados representam 72% das 

escolhas, pode-se concluir que o indicador não é relevante. 

 
Gráfico 6: Normas específicas de respeito pela diversidade de crenças ideológicas, políticas, 

espirituais/religiosas.  

Pessoal de segurança e treinamento relativo a direitos humanos 

Os resultados relativos ao indicador “Percentual de pessoal de segurança 

submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a 

aspectos de direitos humanos”, ficam evidenciados no gráfico 7 com treze (34%) 

respostas mediana importância, onze (29%) pouca importância e uma (3%) resposta 

para nenhuma importância somando 66% ou a maioria. Os restantes duas (5%) e uma 

(3%) respostas muita e máxima importância respectivamente, entende-se que o 

indicador não mostrou relevante. 

 
Gráfico 7: Percentual de pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da 

organização relativos a aspectos de direitos humanos 
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4.1.1.Interpretação sintética relativa à dimensão ético-moral e espiritual 

Apresenta-se em seguida o quadro 10 que resume os resultados obtidos para  

dimensão ético-moral e espiritual e seus indicadores. 

Quadro 10: Resumo da dimensão ético-moral e espiritual. 

Dimensão 
Ético-moral Espiritual 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 

1-Existência e implantação de 
códigos de ética explícitos no PIT 
e nas empresas. 

2-Existência de sistemas de 
monitoramento e avaliação de 
normas éticas no PIT e nas 
empresas. 

3-Existência de mecanismos de 
penalização e correção de 
condutas éticas desadequadas. 

4-Existência de sistemas e 
iniciativas de controle da 
corrupção. 

5-Percentual de empregados e total 
de horas de treinamento em ética e 
procedimentos anticorrupção. 

6-Normas específicas de respeito 
pela diversidade de crenças 
ideológicas, políticas, 
espirituais/religiosas. 

7-Percentual de pessoal de 
segurança submetido a 
treinamento nas políticas ou 
procedimentos da organização 
relativos a aspetos de diretos 
humanos. 

 

21% 

 

 

14% 

 

 

16% 

 

 

29% 

 

11% 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

39% 

 

 

41% 

 

 

32% 

 

 

26% 

 

26% 

 

 

24% 

 

 

 

29% 

 

24% 

 

 

16% 

 

 

26% 

 

 

18% 

 

26% 

 

 

32% 

 

 

 

34% 

 

16% 

 

 

30% 

 

 

26% 

 

 

24% 

 

37% 

 

 

37% 

 

 

 

29% 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

3% 

 

0% 

 

 

3% 

 

 

 

3% 

Fonte: A autora. 

Em síntese, pode concluir-se que, nesta dimensão, tomando como referência um 

mínimo percentual de 50% para o somatório das opções “máxima importância” e “muita 

importância” os indicadores que se destacam são:  Indicador 1 - “Existência e 

implantação de código de ética explícitos no PIT e nas empresas”, com 60% a maior 

frequência das escolhas; o indicador 4 - “Existência de sistemas e iniciativas de controle 

da corrupção” com 55% e indicador  2 - “Existência de sistema de monitoramento e 

avaliação de normas éticas no PIT e nas empresas, com 54%.” 
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Por outro lado os indicadores que obtiveram performances menores, foram: 

Indicador 3 – “Existência de mecanismos de penalização e correção de condutas éticas 

desadequadas com 47%;  indicador 6 – “Percentual de empregados e total de horas de 

treinamento em ética e procedimentos anticorrupção” com 29% em máxima e muita 

importância e 39% em mediana, pouca e nenhuma importância; indicador 5 – 

“Percentual de empregados e total de horas de treinamento em ética e procedimentos 

anticorrupção” com as opiniões divididas entre máxima e muita importância 37% e 

mediana e pouca importância igualmente com 37% e, indicador 7 – “Percentual de 

pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da 

organização relativos a aspectos de direitos humanos” 32% pouca e nenhuma 

importância. 

4.2 DIMENSÃO SÓCIO CULTURAL 

 Apresenta-se nesta seção os resultados relativo à avaliação dos indicadores 

integrados na dimensão sócio cultural (como já mencionado anteriormente). 

Programas e práticas dos impactos das atividades nas populações 

Para o indicador “Natureza, escopo e eficácia de programas e práticas para aferir 

e avaliar impactos das atividades nas populações (qualitativo/quantitativo)” o gráfico 8, 

identifica que dezoito (47%) questionados responderam muita importância e sete (18%) 

responderam máxima importância, representando 65%, ou a maioria, demonstrando a 

relevância do indicador. Dez (26%) respostas mediana importância e três (8%) 

responderam pouca importância. 

 
Gráfico 8: Natureza, escopo e eficácia de programas e práticas para aferir e avaliar impactos das 

atividades nas populações (qualitativo/quantitativo) 
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Visitantes 

No que se refere ao indicador “Número de visitantes por ano (excluindo os 

trabalhadores do PIT) (quant)” o gráfico 9 explana que doze (32%) questionados 

responderam que o indicador tem muita importância e um (3%) respondeu máxima 

importância, representando 35% da amostra. Por outro lado, quatorze (37%) respondeu 

mediana, nove (24%) pouca e dois (5%) nenhuma importância, descortinando assim 

66% da amostra, apontando a não relevância do indicador.  

 

 
Gráfico 9: Número de visitantes por ano (excluindo os trabalhadores do PIT) (quantitativo) 

Investimento em saúde e assistência social 

No que se refere ao indicador “Montante investido (média anual) em projetos de 

saúde e assistência social (qual)”, observa-se que no gráfico 10 houve dois empates, 

treze dos entrevistados responderam que o indicador tem muita importância e outros 

treze mediana importância, representando 34%, cada um da amostra, seis responderam 

máxima importância e seis responderam pouca importância, representando 16% cada 

um, havendo portanto um empate de importâncias neste indicador. 

 

 
Gráfico 10: Montante investido (média anual) em projetos de saúde e assistência social (qualitativo) 
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Investimento em educação 

No indicador “Montante investido (média anual) em projetos educativos 

(quant)” o gráfico 11 identifica que treze (34%) especialistas responderam que o 

indicador tem muita importância e onze (29%) responderam máxima importância, 

somados representam 63%, o que demonstra a relevância do indicador. Onze (29%) 

mediana e dois (5%) pouca e uma (3%) resposta nenhuma importância. 

 
Gráfico 11: Montante investido (média anual) em projetos educativos (quantitativo) 

Investimento em projetos socioculturais 

No indicador “Montante investido (média anual) em outros projetos 

socioculturais diversificados (quant)” o gráfico 12 identifica que treze (34%) 

especialistas responderam que o indicador tem muita importância e sete (18%) máxima 

importância, que somados representam 52% ou a maioria. Mediana e pouca importância 

com treze, cinco respostas (13% e 5% respectivamente).  

 
Gráfico 12: Montante investido (média anual) em outros projetos socioculturais 

diversificados(quantitativo) 
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Postos de trabalho diretos 

Os resultados relativos ao indicador “Número de postos de trabalho diretos 

gerados pelo PIT por empresa, por ano (quant)” estão evidenciados no gráfico 13, onde 

exibe vinte e uma (57%) respostas que o indicador tem máxima importância e dez 

(27%) muita importância, perfazendo uma concordância elevada de 84% da amostra. 

Mediana e pouca importância com cinco (14%) e uma (3%) resposta, respectivamente, 

representando 17% da amostra. 

 
Gráfico 13: Número de postos de trabalho diretos gerados pelo PIT por empresa, por ano (quantitativo). 

Postos de trabalho indiretos 

O gráfico 14 evidencia que os resultados da análise do indicador “Número de 

postos de trabalho indiretos gerados pelo PIT por empresa, por ano (quant)” tem 

máxima importância com a resposta de dezessete (45%) especialistas e muita 

importância quatorze (37%) perfazendo o total de 82% da amostra, evidenciando que o 

indicador é muito importante. Seis (16%) mediana importância e uma (3%) pouca 

importância.  

 
Gráfico 14: Número de postos de trabalho indiretos gerados pelo PIT por empresa, por ano (quantitativo). 
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Acessibilidade 

O gráfico 15, relativo ao indicador “Grau de acessibilidade às pessoas com 

necessidades especiais (quant)”, relata quatorze (37%) respostas muita importância e 

onze (29%) máxima importância, perfazendo um total de 66% da amostra, o que aponta 

a  relevância do indicador. Por outro lado, nove (24%) responderam mediana e quatro 

(11%) pouca importância.  

 
Gráfico 15: Grau de acessibilidade às pessoas com necessidades especiais (quantitativo). 

Investimento formação e capacitação profissional 

 No que se refere ao indicador “Montante bruto investido na formação e 

capacitação profissionais, por pessoa, por ano (quant)”, na análise do gráfico 16 pode-se 

observar que dezoito (47%) questionados responderam máxima importância e quatorze 

(37%) muita importância que somam 84% da amostra, revelando sua grande relevância. 

Mediana e pouca importância quatro e duas respostas (11% e 5% respectivamente). 

 
Gráfico 16: Montante bruto investido na formação e capacitação profissionais, por pessoa, por ano 

(quantitativo). 
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Variação do IPH e IDH 

O gráfico 17 evidencia a importância do indicador “Variação do Índice de 

Pobreza Humana (IPH)  ou Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município de 

localização (quant)”, como se pode observar, dezoito (47%) e onze (29%) dos 

questionados responderam muita e máxima importância respectivamente, que somados 

representam 76% das frequências, denotando a importância do indicador. Sete e dois 

(18% e 5% respectivamente) responderam mediana e pouca importância. 

 
Gráfico 17: Variação do Índice de Pobreza Humana (IPH)  ou Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

do município de localização (quantitativo). 

Variação do IPH 

O Gráfico 18, relativo ao indicador “Variação do IPH dos municípios da área de 

influência (quant)”, identifica que vinte e dois (58%) dos entrevistados responderam que 

o indicador tem muita importância e quatro (11%) máxima importância, que somados, 

representam  69% das respostas, a maioria. Mediana e pouca importância, nove (24%) e 

três (8%) respectivamente. 

 
Gráfico 18: Variação do IPH dos municípios da área de influência (quantitativo). 
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Variação do IDG no município 

 O gráfico 19 evidencia que o indicador “Variação do Índice de Desenvolvimento 

Ajustado ao Gênero (IDG) do município de localização do PIT (quant)”, pontuando que 

vinte (53%) dos questionados respondera muita importância e dois (5%) máxima 

importância, que somados, representam 56% da amostra, ou a maioria. Mediana e pouca 

importância dez (26%) e seis (16%) respectivamente, perfazendo 42%.  

 

Gráfico 19: Variação do Índice de Desenvolvimento Ajustado ao Gênero (IDG) do município de 

localização do PIT (quantitativo). 

Variação do IDG área de influência 

 O gráfico 20, relativo ao indicador “Variação do IDG dos municípios da área de 

influência (quantitativo)” evidencia que para dezenove (50%) dos respondentes ele tem 

muita importância e dois (5%) máxima importância que, somados representam 55% da 

amostra, sua maioria. Mediana e pouca importância oito (21%) cada uma, somando 

42%. 

 
Gráfico 20: Variação do IDG dos municípios da área de influência (quantitativo). 

Políticas públicas 

 O gráfico 14 evidencia os resultados das respostas relativas ao indicador “Grau 

de participação na elaboração e/ou implantação de políticas públicas (quantitativo)” 

que, como se pode observar os questionados atribuíram dezessete (45%) respostas a 
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82% da amostra, evidenciando a relevância do indicador. Mediana importância com sete 

(18%). 

 

 

Gráfico 21: Grau de participação na elaboração e/ou implantação de políticas públicas (quantitativo) 

4.2.1.Interpretação sintética relativa à dimensão sócio cultural 

Apresenta-se em seguida o quadro 11 que resume os resultados obtidos para a 

dimensão sócio cultural e seus indicadores, representados por percentuais. 

Quadro 11: Resumo da dimensão sócio cultural. 

Dimensão 
Sócio Cultural 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 

1-Natureza, escopo e eficácia de 
programas e práticas para aferir e 
avaliar impactos das atividades nas 
populações (qual/quant). 

2-Número de visitantes por ano 
(excluindo os trabalhadores do PIT 
( quant). 

3-Montante investido (média 
anual) em projetos de saúde e 
assistência social (qual). 

4-Montante investido (média 
anual) em projetos educativos 
(quant). 

5-Montante investido (média 
anual) em outros projetos 
socioculturais diversificados 
(quant). 

6-Número de postos de trabalho 
diretos gerados pelo PIT por 
empresa, por ano (quant). 

7-Número de postos de trabalho 
indiretos gerados pelo PIT por 
empresa, por ano (quant). 

 

 

18% 

 

3% 

 

 

16% 

 

29% 

 

 

18% 

 

 

 

57% 

 

45% 

 

 

 

47% 

 

32% 

 

 

34% 

 

34% 

 

 

34% 

 

 

 

27% 

 

37% 

 

 

 

26% 

 

37% 

 

 

34% 

 

29% 

 

 

34% 

 

 

 

14% 

 

16% 

 

 

 

8% 

 

24% 

 

 

16% 

 

5% 

 

 

13% 

 

 

 

3% 

 

3% 

 

 

 

0% 

 

5% 

 

 

0% 

 

3% 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

0% 

 

nenhuma importância

pouca importância

mediana importância

muita importância

máxima importância

0

0

7

17

14



 
 

97 

Dimensão 
Sócio Cultural 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 
8-Grau de acessibilidade às pessoas 
com necessidades especiais 
(quant). 

9-Montante bruto investido na 
formação e capacitação 
profissionais, por pessoa, por ano 
(quant). 

10-Variação do Índice de Pobreza 
Humana (IPH) ou Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) 
no município de localização 
(quant). 

11-Variação do IPH dos 
municípios da área de influência 
(quant). 

12-Variação do Índice de 
Desenvolvimento Ajustado ao 
Gênero (IDG) do município de 
localização do PIT (quant). 

13-Variação do IDG dos 
municípios da área de influência 
(quant). 

14-Grau de participação na 
elaboração e/ou implantação de 
políticas públicas (quant). 
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Fonte: A autora. 

Em síntese, pode concluir-se que, nesta dimensão, tomando como referência um 

mínimo percentual de 50% para o somatório das opções “máxima e muita importância” 

os indicadores que se destacam são: Indicador – 6 “Número de postos de trabalho 

diretos gerados pelo PIT por empresa, por ano (quant)” e indicador 9 – “Montante bruto 

investido na formação e capacitação profissionais, por pessoa, por ano (quant)” ambos 

com 84%, indicador 7 - “Número de postos de trabalho indiretos gerados pelo PIT por 

empresa, por ano (quant)” e indicador 14 – “Grau de participação na elaboração e/ou 

implantação de políticas públicas (quant)”, ambos com 82%, indicador 10 – “Variação 

do Índice de Pobreza Humana (IPH) ou Índice da Desenvolvimento Humano (IDH) dos 

municípios da área de influência (quant)”, indicador 11 – Variação do IPH dos 

municípios da área de influência (quant)” com 69%, indicador 8 – “Grau de 

acessibilidade às pessoas com necessidades especiais (quant)” com 66%, indicador 1 – 

“Natureza, escopo e eficácia de programas e práticas para aferir e avaliar impactos das 
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atividades nas populações (qual/quant)” com 65%, indicador 4 – “Montante investido 

(média anual) em projetos de saúde e assistência social (qual)” com 63%, indicador – 

“Variação do índice de Desenvolvimento Ajustado ao Gênero (IDG) do município de 

localização do PIT (quant)” com 58%, indicador 13 – “Variação do IDG dos municípios 

da área de influência (quant)” com 55% e indicador 5 – “’Montante investido (média 

anual) em outros projetos socioculturais diversificados (quant)” com 52%. Por outro 

lado, o indicador que obteve performance menor foi: indicador 2 – “Número de 

visitantes por ano (excluindo os trabalhadores do PIT (quant)” com 35%. 

4.3. DIMENSÃO TERRITORIAL 

Apresenta-se nesta seção os resultados relativo á avaliação dos indicadores 

integrados na dimensão territorial (como já mencionado anteriormente). 

Disponibilidade de habitação 

 O gráfico 22 evidencia os resultados da análise as respostas relativas ao 

indicador “Grau de disponibilidade de habitação, até 5 km, para quem trabalha no PIT 

(quantitativo)” Como se pode observar pela análise do gráfico, onze (29%) inquiridos 

responderam muita importância e quatro (11%) máxima importância, somados 

representam 40% da amostra. Por outro lado, dezesseis (42%) responderam mediana, 

seis (16%) pouca e uma (3%) resposta nenhuma importância que, somados representam 

61% da amostra, revelando assim que o indicador não é relevante. 

 
Gráfico 22: Grau de disponibilidade de habitação, até 5 km, para quem trabalha no PIT (quantitativo). 
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Extensão e número de habitantes da cidade referência 

Os resultados relativos ao indicador “Variação da extensão (km2) e número de 

habitantes da cidade de referência (onde está localizado ou a mais próxima), de acordo 

com dados disponíveis (quantitativo)” que estão evidenciados no gráfico 23, treze 

(34%) questionados responderam muita importância e três (8%) máxima que, somados 

representam 42% da amostra. Por outro lado, quinze (39%) responderam mediana 

importância, seis (16%) responderam pouca importância e um (3%) respondeu nenhuma 

importância que, somados representam 58% da amostra, o que permite concluir sua 

menor relevância. 

 
Gráfico 23: Variação da extensão (km2) e número de habitantes da cidade de referência (onde está 

localizado ou a mais próxima), de acordo com dados disponíveis (quantitativo). 

Extensão e número de habitantes de outra cidades da área de influência 

No que se refere ao indicador “Variação da extensão e número de habitantes de 

outras cidades da área de influência, de acordo com dados disponíveis (quantitativo)” na 

análise do gráfico 24, pode-se observar que oito (21%) questionados responderam muita 

importância e três (8%) máxima importância que, somados representam 29% da 

amostra. Mediana e pouca importância, dezenove (50%) e oito (21%) respectivamente 

que, somados representam 71% da amostra, a maioria, ou seja, o indicador não se 

mostrou relevante. 

 
Gráfico 24: Variação da extensão e número de habitantes de outras cidades da área de influência, de 

acordo com dados disponíveis (quantitativo). 
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Preço custo/aluguel da habitação 

Os resultados relativos ao indicador “Preço médio de custo/aluguel da habitação 

existente dentro do PIT (caso exista) (quant)” evidenciados no gráfico 25 identifica que 

dezesseis (42%) questionados responderam muita importância ao indicador e quatro 

(11%) mediana importância, representando 53%, a maioria. Mediana nove (24%) pouca 

sete (18%), dois (5%) responderam nenhuma importância. 

 
Gráfico 25: Preço médio de custo/aluguel da habitação existente dentro do PIT (caso exista) 

(quantitativo). 

Quantidade de empreendimentos 

 O gráfico 26, relativo ao indicador “Quantidade de empreendimentos (balanço 

entre novos e encerrados) existentes no entorno (hotéis, restaurantes, padarias, 

farmácias, escolas, entre outros) depois da implantação do PIT (quantitativo)” evidencia 

que, para quatorze (37%) respondentes o indicador tem máxima importância e para oito 

(21%) muita importância. Somadas tais opções representam 58% do total da amostra, a 

maioria. Por outro lado, onze (29%) acham que o indicador tem mediana importância e 

outros cinco (13%) pouca importância, representando 42%. 

 
Gráfico 26: Quantidade de empreendimentos (balanço entre novos e encerrados) existentes no entorno 

(hotéis, restaurantes, padarias, farmácias, escolas, entre outros) depois da implantação do PIT 

(quantitativo). 
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Vias de bicicletas 

No que se refere ao indicador “Km de vias para bicicletas, diretamente ligadas 

ao PIT e taxa de aumento anual por ano (quantitativo)” o gráfico 27 exibe que cinco 

(13%) inquiridos responderam muita importância e cinco (13%) responderam máxima 

importância representando 26%. Dezoito (47%) especialistas responderam que o 

indicador tem mediana importância, oito (21%) responderam pouca importância e duas 

(5%) respostas nenhuma importância, representando a maioria da amostra com 73%. 

Pode-se concluir que o indicador não é relevante. 

 
Gráfico 27: Km de vias para bicicletas, diretamente ligadas ao PIT e taxa de aumento anual por ano 

(quantitativo). 

Acesso por transporte público 

O gráfico 28 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “Opções de acesso por transporte públicos, específicos 

(qualitativo/quantitativo)” demonstrando que quinze (39%) especialistas escolheram 

que o indicador tem máxima importância e dez (26%) responderam muita importância 

que, somadas representam 65% da amostra, ou a maioria. Doze (32%) mediana e uma 

(3%) resposta pouca importância, representando 35%. 

 
Gráfico 28: Opções de acesso por transporte públicos, específicos (qualitativo/quantitativo). 
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Incentivos à deslocação em transporte público 

Na análise do gráfico de respostas para o indicador “Existência de incentivos à 

deslocação em transporte público e eventual otimização (qualitativo)”, o gráfico 29 

expõe que o indicador tem muita importância com doze (32%) respostas máxima 

importância  e dez (26%) respostas, perfazendo a soma de 58%, a maioria. Mediana 

com doze (32%) pouca com 2 (5%) e duas (5%) respostas nenhuma importância, 

representando 42%.  

 
Gráfico 29: Existência de incentivos à deslocação em transporte público e eventual otimização 

(qualitativo). 

4.3.1 Interpretação sintética da dimensão territorial 

Apresenta-se em seguida o quadro 12 que resume os resultados obtidos para 

dimensão territorial e seus indicadores representados com percentual. 

Quadro 12: Resumo da dimensão territorial 

Dimensão 
Territorial 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 

1-Grau de disponibilidade de 
habitação, até 5km, para quem 
trabalha no PIT (quant). 

2-Variação da extensão (km2)e 
número de habitantes da cidade 
de referencia (onde está 
localizado ou a mais próxima), 
de acordo com dados disponíveis 
(quant). 

3-Variação da extensão e 
número de habitantes de outras 
cidades da área de influência, de 
acordo com dados disponíveis 
(quant). 

4-Preço médio de custo/aluguel 
da habitação existente dentro do 
PIT (caso exista) (quant). 

 

11% 

 

 

 

8% 

 

 

 

8% 

 

 

 

11% 

 

 

29% 

 

 

 

34% 
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42% 

 

 

42% 
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Dimensão 
Territorial 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 
5-Quantidade de 
empreendimentos (balanço entre 
novos e encerrados) existentes 
no entorno (hotéis, padarias, 
farmácias, escolas, entre outros) 
depois da implantação do PIT 
(quant). 

6-Km de vias para bicicletas, 
diretamente ligadas ao PIT e 
taxa de aumento anual por ano 
(quant). 

7-Opções de acesso por 
transporte público, específicos 
(qual/quant). 

8-Existência de incentivos à 
deslocação em transporte 
público e eventual otimização 
(qual). 

 

 

37% 

 

 

 

 

13% 

 

 

39% 

 

 

26% 

 

 

21% 

 

 

 

 

13% 

 

 

26% 

 

 

32% 

 

 

29% 

 

 

 

 

47% 

 

 

32% 

 

 

32% 

 

 

13% 

 

 

 

 

21% 

 

 

3% 

 

 

5% 

 

 

0% 

 

 

 

 

5% 

 

 

0% 

 

 

5% 

Fonte: A autora. 

Em síntese, pode concluir-se que nesta dimensão, tomando como referência um 

mínimo percentual de 50% para o somatório das opções “máxima e muita importância” 

os indicadores que se destacam são: Indicador 7 - “Opções de acesso por transporte 

público, específicos (qual/quant)” com 65%; indicador 5 – “Quantidade de 

empreendimentos (balanço entre novos e encerrados) existentes no entorno (hotéis, 

padarias, farmácias, escolas, entre outros) depois da implantação do PIT (quant)” com 

58% e indicador 8 – “Existência de incentivos à deslocação em transporte público e 

eventual otimização (qual)” com 58% e indicador 4 – “Preço médio de custo/aluguel da 

habitação existente dentro do PIT (caso exista) (quant)” com 53%.  

De outro lado, os indicadores que obtiveram performances menores foram: 

Indicador 2 – “Variação da extensão e número  (Km2) e número de habitantes da cidade 

de referência (onde está localizado ou a mais próxima), de acordo com dados 

disponíveis (quant)” com 42%, indicador 1 – “Grau de disponibilidade de habitação, até 

5km, para quem trabalha no PIT (quant)” com 40%, indicador 3 – “Variação da 

extensão e número de habitantes de outras cidades da área de influência, de acordo com 

dados disponíveis (quant)” com 29% e indicador 6 – “Km de vias para bicicletas, 

diretamente ligadas ao PIT e taxa de aumento anual, por ano (quant) com 26%. 
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4.4 DIMENSÃO ECONÔMICA 

Apresenta-se nesta seção os resultados relativo á avaliação dos indicadores 

integrados na dimensão econômica (como já mencionado anteriormente). 

Valor econômico direto gerado e distribuído 

O gráfico 30 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “Valor econômico direto gerado e distribuído (média anual), incluindo 

receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros 

investimentos por m2, com reflexo absoluto (quant)” com dezenove (50%) atribuídas a 

máxima importância, quatorze (37%) muita importância, conclui-se que os inquiridos 

atribuíram 87% ao indicador, o que perfaz uma concordância elevada. Mediana quatro 

(11%) respostas, e uma (3%) nenhuma importância. 

 
Gráfico 30: Valor econômico direto gerado e distribuído (média anual), incluindo receitas, custos 

operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos por m2, com 

reflexo absoluto (quantitativo). 

Ajuda financeira do governo 

Os resultados relativos ao indicador “Ajuda financeira significativa (média 

anual) recebida do governo, com reflexo absoluto (quant)”, como observa-se no gráfico 

31 dezessete (45%) questionados responderam muita importância e treze (34%) 

responderam máxima importância que, somados representam 79%, a maioria. Sete 

(18%) responderam mediana importância, um (3%) respondeu pouca importância. 
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Gráfico 31: Ajuda financeira significativa  (média anual) recebida do governo, com reflexo absoluto 

(quantitativo). 

Desenvolvimento e impacto de investimento em infraestrutura e serviços 

 O gráfico 32, relativo ao indicador “Desenvolvimento e impacto de investimento 

em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício (média anual) 

(quant)”  evidencia que, para vinte (53%) questionados ele tem máxima importância e 

para dez (26%) ele tem muita importância que, somadas tais opções representam 79% 

da amostra, a maioria. Por outro lado oito (21%)  responderam mediana importância. 

 
Gráfico 32: Desenvolvimento e impacto de investimento em infraestrutura e serviços oferecidos, 

principalmente para benefício público (média anual) (quantitativo). 

Identificação e descrição de impactos econômicos 

No que se refere ao indicador “Identificação e descrição de impactos 

econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos (média anual) 

(quant)” na análise do gráfico 33 pode-se observar dezesseis (42%) respostas em muita 

importância, treze (34%) respostas em máxima importância que, somados representam 

76%, a maioria. Mediana importância sete (18%) e dois(5%) em pouca importância. 

 
Gráfico 33: Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a 

extensão dos impactos (média anual) (quantitativo). 
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Os resultados relativo ao indicador “O PIT tem seu próprio fundo de 

investimento e/ou acordos com entidades financeiras para fácil acesso a mais fundos 

(qual)”, podemos observar que no gráfico 34 o indicador recebeu dezesseis (42%) 

respostas em muita importância e quinze (39%) respostas em máxima importância, 

perfazendo o total de 81%, demonstrando a alta relevância do indicador. Por outro lado, 

cinco (13%) respostas em mediana importância, duas (5%) respostas em pouca 

importância. 

 
Gráfico 34: O PIT tem seu próprio fundo de investimento e/ou acordos com entidades financeiras para 

fácil acesso a mais fundos (qualitativo). 

Investimento público/investimento privado 

 O gráfico 35 evidencia que no indicador “Relação investimento 

público/investimento privado no PIT (quant)” vinte e cinco (63%) especialistas 

responderam máxima importância e oito (21%) responderam muita importância, 

somados representam 84% da amostra, revelando assim a sua grande relevância. 

Mediana cinco (13%) e pouca importância uma (3%). 

 
Gráfico 35: Relação investimento público/investimento privado no PIT (quantitativo). 
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Investimento público previsto e realizado 

 Os resultados relativos ao indicador “Relação entre investimento público 

previsto/investimento público realizado no PIT (quant) “ estão evidenciados no gráfico 

36, onde vinte três (61%) especialistas responderam máxima importância e dez (26%) 

responderam muita importância que, somados representam 87% da amostra, o que 

evidencia uma grande relevância ao indicador. Mediana importância quatro (11%) 

responderam e um (3%) respondeu pouca importância. 

 
Gráfico 36: Relação entre investimento público previsto/investimento público realizado no PIT 

(quantitativo). 

Postos de trabalho 

O gráfico 37 relativo ao indicador “Número de postos de trabalho criados/ano 

(quant)” evidencia que para vinte e três (61%) especialistas ele tem máxima importância 

e  doze (32%) muita importância, perfazendo um total de 93% das respostas, revelando 

a grande relevância desse indicador. Mediana importância duas (5%) e uma (3%) pouca 

importância. 

 
Gráfico 37: Número de postos de trabalho criados/ano (quantitativo). 
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Empresas previstas/empresas existentes 

Na análise do gráfico 38, pertinente ao indicador “Relação entre o número de 

empresas previstas e o número de empresas existentes (média anual) (quant)” observa-

se que dezessete (45%) especialistas escolheram que o indicador tem muita importância 

e treze (34%) escolheram máxima importância, revelando 79% das escolhas, a maioria. 

Mediana sete (18%) e pouca importância uma (3%) resposta. 

 
Gráfico 38: Relação entre o número de empresas previstas e o número de empresas existentes (média 

anual) (quantitativo). 

Empresas multinacionais/número total de empresas 

Os resultados relativos ao indicador “Número de empresas 

multinacionais/números total de empresas, média anual (quant)” estão evidenciados no 

gráfico 39 que dezesseis (42%) respostas foram em muita importância e seis (16%) em 

máxima importância. Perfazendo uma concordância elevada de 58%. Mediana dez 

(26%) pouca cinco (13% ) e nenhuma importância uma (3%) resposta.  

 
Gráfico 39: Número de empresas multinacionais/número total de empresas, média anual (quantitativo). 
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Empresas região/número total de empresas 

O gráfico 40, relativo ao indicador “Número de empresas da região/número total 

de empresas (média anual) (quant)” evidencia que dezenove (50%) dos especialistas 

escolheram que o indicador tem muita importância e oito (21%) escolheram máxima, 

representando 71% da amostra, ou a maioria. Mediana sete (18%), três (8%) escolheram 

pouca importância e, uma (3%) escolha em nenhuma importância. 

 
Gráfico 40: Número de empresas da região/número total de empresas (média anual) (quantitativo). 

Empresas médias, pequenas ou micro 

 No que se refere ao indicador “Número de médias, pequenas ou micro 

empresas/número total de empresas (média anual) (quant)” a análise do gráfico 41, 

exibe que quinze (39%) questionados responderam muita importância e onze (29%) 

responderam máxima, representando 68% da amostra ou sua maioria. Mediana, e 

nenhuma importância com onze e um (29% e 3% respectivamente). 

 
Gráfico 41: Número de médias, pequenas ou micro empresas/número total de empresas (média anual) 

(quantitativo). 
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  O gráfico 42 evidencia os resultados da análise do indicador “Número de tipos 

(diversidade) de empresas existentes, por ano (quant)”. Como se pode observar, 

dezesseis (42%) dos questionados responderam que o indicador tem muita importância, 
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oito (21%) máxima importância que, somados representam 63% da amostra ou a 

maioria.  

 
Gráfico 42: Número de tipos (diversidade) de empresas existentes, por ano(quantitativo). 

MP e ME existentes e que solicitaram apoio 

 Os resultados relativos ao indicador “Número de MP e ME existentes na região 

de influência/número que solicitaram apoio, por ano (quant)” estão evidenciados no 

gráfico 43. Como pode-se verificar que quatorze (37%) dos especialistas escolheram 

muita importância, doze (32%) escolheram máxima importância, representando 69% da 

amostra, a maioria. Mediana doze (32%), pouca dois (5%) e nenhuma importância um 

(3%). 

 
Gráfico 43: Número de MP e ME existentes na região de influência/número que solicitaram apoio, por 

ano (quantitativo). 

Capacidade de investimento 

O gráfico 44 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “Capacidade de investimento (média anual) (qual/quant)” e, como se pode 

observar, dezoito (47%) especialistas responderam que o indicador tem a máxima 

importância e doze (32%) responderam muita importância, revelando que o indicador é 

relevante, com 79% da amostra. Mediana sete (18%) e uma (3%) resposta nenhuma 

importância.  
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Gráfico 44: Capacidade de investimento (média anual) (qualitativo/quantitativo). 

MP e ME efetivamente apoiadas 

 No que se refere ao indicador “Número de MP e ME que solicitaram 

apoio/número efetivamente apoiadas (quant)”, a análise do gráfico 45 pode-se observar 

quinze (39%) especialistas respondendo muita importância e doze (32%) máxima 

importância, representando, 71% da amostra, ou a maioria.  Mediana onze (29%). 

 
Gráfico 45: Número de MP e ME que solicitaram apoio/número efetivamente apoiadas (quantitativo). 

Investimento privado 

 O gráfico 46 revela os resultados da análise do indicador “Relação entre 

investimentos privado/investimento privado realizado (média anual) (quant)” onde 

quinze (39%) respostas foram de muita importância e doze (32%) respostas de máxima 

importância, representando 71% da amostra, com uma concordância elevada. Os 

restantes nove (24%) mediana, um (3%) pouca e um (3%) nenhuma importância. 

 
Gráfico 46: Relação entre investimento privado/investimento privado realizado (média anual) 

(qualitativo). 
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Incubadoras e empresas incubadas 

 O gráfico 47 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “Número de incubadoras e número de empresas incubadas (média anual) 

(quant)” como se pode observar que dezenove (50%) dos questionados responderam 

máxima importância e doze (32%) responderam muita importância, representando assim 

a grande maioria com 82% da amostra. 

 
Gráfico 47: Número de incubadoras e número de empresas incubadas (média anual) (quantitativo). 

Caráter especialista ou generalista 

 Os resultados relativos ao indicador “O PIT tem caráter especialista ou 

generalista, por setor(es) tecnológico(s) da(s) incubadora(s) (qual)” estão evidenciados 

no gráfico 48 que, como pode-se verificar que dezoito (47%) dos inquiridos 

responderam que o indicador tem muita importância, nove (24%) responderam máxima. 

O que perfaz uma concordância de 71% da amostra. Por outro lado, nove (24%) 

responderam mediana e dois (5%) pouca importância. 

 
Gráfico 48: O PIT tem caráter especialista ou generalizado, por setor(es) tecnológico(os) da(s) 

incubadora(s) (qualitativo). 
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Número de pessoas PIT e incubadoras 

 Como pode-se verificar na análise do gráfico 49, o indicador “Número de 

pessoas staff PIT/staff incubadoras (quant)” recebeu dezesseis (42%) respostas muita 

importância e seis (16%) respostas máxima importância, perfazendo uma concordância 

de 58% da amostra ou a maioria. Por outro lado treze (34%) responderam mediana 

importância, dois (5%) responderam pouca importância e um (3%) nenhuma 

importância. 

 
Gráfico 49: Número de pessoas staff PIT/staff incubadoras (quantitativo). 

Empresas incubadas que continuam no mercado 

 Os resultados relativos ao indicador “Número de empresas incubadas que 

continuam no mercado ao fim de 5 anos (quant)” ficam evidenciados no gráfico 50 

identificando-se um empate em máxima e muita importância, com dezessete (45%) 

respostas cada uma representando 90% da amostra, denunciando que o indicador tem 

grande relevância.  

 
Gráfico 50: Número de empresas incubadas que continuam no mercado ao fim de 5 anos (quantitativo). 

Ajuda financeira do governo por empresas 

 O gráfico 51 revela que o indicador “Ajuda financeira significativa recebida do 

governo por empresa (quant)” recebeu dezessete (45%) respostas dos especialistas em 

máxima importância e onze (29%) responderam muita importância, representando 79% 

da amostra, ou a maioria. Mediana e pouca importância, nove (24%) e uma (3%) 

respectivamente.  
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Gráfico 51: Ajuda financeira significativa recebida do governo por empresa (quantitativo). 

4.4.1 Interpretação sintética do resumo da dimensão econômica 

Apresenta-se em seguida o quadro 13 que resume os resultados obtidos para a 

dimensão econômica e seus indicadores. 

Quadro 13: Resumo da dimensão econômica 

Dimensão 
Econômica 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 

1-Valor econômico direto gerado e 
distribuído (média anual), 
incluindo receitas, custos 
operacionais, remuneração de 
empregados, doações e outros 
investimentos por m2, com reflexo 
absoluto (quant). 

2-Ajuda financeira significativa 
(média anual) recebida do 
governo, com reflexo absoluto 
(quant). 

3-Desenvolvimento e impacto de 
investimento em infraestrutura e 
serviços oferecidos, 
principalmente para benefício 
(média anual) (quant). 

4-Identificação e descrição de 
impactos econômicos indiretos 
significativos, incluindo a extensão 
dos impactos (média anual) 
(quant). 

5-O PIT tem seu próprio fundo de 
investimento e/ou acordos com 
entidades financeiras para fácil 
acesso a mais fundos (qual). 

6-Relação investimento 
público/investimento privado no 
PIT (quant). 

7-Relação entre investimento 
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Dimensão 
Econômica 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 
público previsto/investimento 
público realizado no PIT (quant). 

8-Número de postos de trabalho 
criados/ano (quant). 

9-Relação entre o número de 
empresas previstas e o número de 
empresas existentes (média anual) 
(quant). 

10-Número de empresas 
multinacionais/números total de 
empresas, média anual (quant). 

11-Número de empresas da 
região/número total de empresas 
(média anual) (quant). 

12-Número de médias, pequenas 
ou micro empresas/número total de 
empresas (média anual) (quant). 

13-Número de tipos (diversidade) 
de empresas existentes, por ano 
(quant). 

14-Número de MP e ME 
existentes na região de 
influência/número que solicitaram 
apoio, por ano (quant). 

15-Capacidade de investimento 
(média anual) (qual/quant). 

16-Número de MP e ME que 
solicitaram apoio/número 
efetivamente apoiadas (quant). 

17-Relação entre investimentos 
privado/investimento privado 
realizado (média anual) (quant). 

18-Número de incubadoras e 
número de empresas incubadas 
(média anual) (quant). 

19-O PIT tem caráter especialista 
ou generalista, por setor(es) 
tecnológico(s) da(s) incubadora(s) 
(qual).  

20-Número de pessoas staff 
PIT/staff incubadoras (quant). 

21-Número de empresas incubadas 
que continuam no mercado ao fim 
de 5 anos (quant). 
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Dimensão 
Econômica 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 
22-Ajuda financeira significativa 
recebida do governo por empresa 
(quant). 

 

45% 

 

29% 

 

24% 

 

3% 

 

0% 

Fonte: A autora. 

Em síntese, pode concluir-se que, nesta dimensão, tomando como referência um 

mínimo percentual de 50% para o somatório das opções “máxima importância” e “muita 

importância” os indicadores que se destacam são: Indicador 8 - “Número de postos de 

trabalho criados/ano (quant)”, com 93%, indicador 21 – “Número de empresas 

incubadas que continuam no mercado ao fim de 5 anos (quant)” com 90%, indicador 7 – 

“Relação entre investimento público previsto/investimento privado realizado no PIT” e 

indicador 1 – “Valor econômico direto gerado e distribuído (média anual), incluindo 

receitas, custos operacionais, remuneração de empegados, doações e outros 

investimentos por m2, com reflexo absoluto (quant)” ambos com 87%, indicador – 6 

“Relação investimento público/investimento privado no PIT” e indicador – 5 “O PIT 

tem seu próprio fundo de investimento e/ou acordos com entidades financeiras, para 

fácil acesso a mais fundos (qual)” ambos com 84%, indicador 18 – “Número de 

incubadoras e número de empresas incubadas (média anual) (quant)” com 82%, 

indicador 3 – “Desenvolvimento e impacto de investimento em infraestrutura e serviços 

oferecidos, principalmente para benefício (média anual) (quant)”, indicador 9 – 

“Relação entre o número de empresas previstas e o número de empresas existentes 

(m’dia anual) (quant)”, indicador 2 – “Ajuda financeira significativa (média anual) 

recebida do governo, com reflexo absoluto (quant)”, indicador 15 – “Capacidade de 

investimento (média anual) (qual/quant)”, todos os três com 79%, indicador 4 – 

“Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a 

extensão dos impactos (média anual) (quant)” com 76%, indicador  22 – “Ajuda 

financeira significativa recebida do governo por empresa (quant)” com 74%, indicador – 

16 “Número de MP e ME que solicitaram apoio/número efetivamente apoiadas 

(quant)”, indicador 17 – “Relação entre investimento privado/investimento privado 

realizado (média anual) (quant)”, indicador 19 – O PIT tem caráter especialista ou 

generalista, por setor(es) tecnológico(s) da(s) incubadora(s) (qual)”, indicador 11 – 

“Número de empresas da região/número total de empresas (média anual) (quant)” todos 

os quatro com 71%, indicador 12 – “Número de médias, pequenas ou micro 

empresas/número total de empresas (média anual) (quant)” com 68%, indicador 13 – 
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“Número de tipos (diversidade) de empresas existentes, por ano (quant)” com 63%, 

indicador 14 – “Número de MP e ME existentes na região de influência/número que 

solicitaram apoio, por ano (quant)” com 61%, indicador 20 – “Número de pessoas staff 

PIT/staff incubadoras (quant)” com 58%, indicador 10 – “Número de empresas 

multinacionais/números total de empresas, média anual (quant)” com 58%. 

4.5 Dimensão Ecológico ambiental  

Apresenta-se nesta seção os resultados relativo á avaliação dos indicadores 

integrados na dimensão ecológico ambiental (como já mencionado anteriormente). 

Matéria prima de consumo 

 O gráfico 52, relativo ao indicador “Matéria prima de consumo (ex. Papel) 

usados por peso e volume (quant)” evidencia que o indicador recebeu treze (34%) 

respostas muita importância e cinco (13%) máxima importância, representando 47% da 

amostra. Dez (26%) mediana, nove (24%) pouca e uma (3%) nenhuma importância, 

representando 53%, da amostra, o que permite concluir que o indicador tem uma menor 

relevância.  

 
Gráfico 52: Matéria prima de consumo (ex. papel) usados por peso e volume (quantitativo). 

Materiais de reciclagem 

 No que se refere ao indicador “Percentual de materiais usados provenientes de 

reciclagem por peso/vol/m3 (quant)” pode-se analisar através do gráfico 53 que exibe 

quatorze (37%) respostas muita importância e quatro (11%) máxima importância, 

representando 48% da amostra. Por outro lado, mediana, pouca e nenhuma importância, 

onze (29%), oito (21%) e uma (3%) respectivamente, representando 53% da amostra, 

permitindo concluir que o indicador tem uma menor relevância. 
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Gráfico 53: Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem por peso/vol/m3 (quantitativo). 

Consumo de energia direta 

O gráfico 54 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “Consumo de energia direta, discriminado por fonte primária/Kw (quant)”. 

Como se pode observar pela análise, dezessete (45%) respostas muita importância e 

nove (24%) máxima importância, representando 69% da amostra, a maioria, de por 

outro lado, oito (21%) mediana, quatro (11%) pouca importância, representando 32%. 

 
Gráfico 54: Consumo de energia direta, discriminado por fonte primária/Kw (quantitativo). 

Consumo energia indireta 

 Os resultados relativos ao indicador “Consumo de energia indireta, discriminado 

por fonte primária (Kw) (quant) revelados no gráfico 55, mostra que quinze (39%) 

especialistas responderam que o indicador tem muita importância e cinco (13%) 

máxima importância, representando 52% da amostra. Os restantes quatorze (37%) 

responderam mediana, cinco (13%) responderam pouca e um (3%) nenhuma 

importância, representando 53% da amostra, a maioria, o que demonstra que o indicador 

não é relevante. 
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Gráfico 55: Consumo de energia indireta, discriminado por fonte primária (Kw) (quantitativo).  

Redução do consumo energia indireta 

 O gráfico 56, relativo ao indicador “Iniciativas para reduzir o consumo de 

energia indireta e reduções obtidas, por ano, com reflexo absoluto no PIT (qual/quant)” 

identifica que dezessete (45%) inquiridos responderam que o indicador tem muita 

importância e onze (29%) responderam máxima importância, representando 74% da 

amostra ou a maioria. O restante Mediana, pouca e nenhuma com oito (21%), uma (3%) 

e uma (3%) respectivamente.  

 
Gráfico 56: Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e reduções obtidas, por ano, com 

reflexo absoluto no PIT (qualitativo/quantitativo). 

Produtos com baixo consumo de energia 

 No que se refere ao indicador “Iniciativas para fornecer produtos e serviços com 

baixo consumo de energia ou usando energia gerada por recursos renováveis e a 

redução de energia daí resultante, por ano, com reflexo absoluto no PIT (qual/quant)” a 

análise do gráfico 57, pode-se observar que quatorze (37%) responderam muita 

importância e doze (32%) responderam máxima importância, representando 69%, ou a 

maioria. Mediana e pouca importância com dez e dois ( 26% e 5% respectivamente).  
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Gráfico 57: Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia ou usando 

energia gerada por recursos renováveis e a redução de energia daí resultante, por ano, com 

reflexo absoluto no PIT (qualitativo/quantitativo). 

Energia economizada 

 No tocante ao indicador “Percentual de energia economizada devido a melhorias 

em conservação e eficiência (Kw) (quant)” a análise do gráfico 54 mostra dezoito (47%) 

respostas muita importância, onze (29%) respostas máxima importância, representando 

76%, da amostra, a maioria, revelando a relevância do indicador. Mediana seis (16%) 

duas (5%) pouca importância e uma (3%) resposta nenhuma importância. 

 
Gráfico 58: Percentual de energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência (kw) 

(quantitativo). 

Redução das necessidades energéticas 

 O gráfico 59 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “Redução de necessidades energéticas resultantes de iniciativas de 

fornecimento de produtos e serviços de baixo consumo de energia ou que usem energia 

renováveis, ao ano, em média (quant)”. Como pode-se observar dezesseis (42%) 

responderam que o indicador tem muita importância e onze (29%) máxima importância, 

representando 71% da amostra, ou a maioria. Mediana oito (21%), dois (5%) pouca e 

uma (3%) nenhuma importância. 
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Gráfico 59: Redução de necessidades energéticas resultantes de iniciativas de fornecimento de produtos e 

serviços de baixo consumo de energia ou que usem energia renováveis, ao ano, em média 

(quantitativo). 

Quantidade de água 

 Os resultados relativos ao indicador “Quantidade total de água gasta em m3 por 

fonte (quant)” estão evidenciadas no gráfico 60. Como pode verificar-se treze (34%) 

respostas dos questionados que o indicador tem máxima importância e doze (32%) 

muita importância, o que representa 66% da amostra, ou sua maioria. Mediana oito 

(21%), quatro pouca (11%) e uma (3%) nenhuma importância. 

 
Gráfico 60: Quantidade total de água gasta em m3 por fonte (quantitativo). 

Fontes hídricas 

 O gráfico 61, relativo ao indicador “Quantidade de fontes hídricas 

significativamente afetadas por retirada de água em m3 (quant)” evidencia que, para 

doze (32%) questionados o indicador tem muita importância e treze (34%) máxima 

importância, o que representa 66% da amostra, ou a maioria. Mediana, pouca e 

nenhuma, oito (21%), quatro (11%) e uma (3%) respectivamente. 
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Gráfico 61: Quantidade de fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água em m3 

(quantitativo). 

Descarte de água 

 O gráfico 62 explica as respostas ao indicador “Descarte total de água, em m3, 

por qualidade e destinação (quant)” onde quatorze (37%) especialistas responderam que 

o indicador tem máxima importância e onze (29%) responderam muita importância, 

representando 66% da amostra, ou a maioria. Mediana, pouca e nenhuma importância, 

com cinco (13%), sete (18%) e uma (3%) respectivamente. 

 
Gráfico 62: Descarte total de água, em m3, por qualidade e destinação (quantitativo). 

Sistema próprio de tratamento de água 

 No que se refere ao indicador “Existência de sistema próprio de tratamento de 

água (m3) (quant)” a análise do gráfico 63 evidencia que, treze (34%) inquiridos 

responderam que o indicador tem muita importância e dez (26%) máxima importância, 

representando 60% da amostra ou a maioria. Mediana e pouca importância dez (26%) e 

cinco (13%) respectivamente.  

 
Gráfico 63: Existência de sistema próprio de tratamento de água (m3) (quantitativo). 

nenhuma importância

pouca importância

mediana importância

muita importância

máxima importância

1

7

6

9

15

nenhuma importãncia

pouca importância

mediana importância

muita importância

máxima importância

1

7

5

11

14

nenhuma importância

pouca importância

mediana importância

muita importância

máxima importância

0

5

10

13

10



 
 

123 

Tratamento de água pelo setor público 

 A análise do gráfico 64, evidencia que o indicador “Existência de tratamento de 

água pelo setor público (m3) (quant)” que dezesseis (42%) dos questionados 

responderam que o indicador tem muita importância e doze (32%) responderam máxima 

importância, representando 74% da amostra ou a maioria, demonstrando a relevância do 

indicador. Mediana, pouca e nenhuma importância, seis (16%), três (8%) e uma (3%) 

respectivamente. 

 
Gráfico 64: Existência de tratamento de água pelo setor público (m3) (quantitativo). 

Água reciclada 

 O gráfico 65 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “Percentual de volume total da água reciclada e reutilizada (quant)” onde 

dezesseis (42%) questionados responderam que o indicador tem máxima importância e 

sete (18%) muita importância, representando 60% ou a maioria da amostra. Mediana, 

pouca e nenhuma importância com 10 (26%) quatro (11%) e um (3%) respectivamente.  

 
Gráfico 65: Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada (quantitativo). 

Área verde ou proteção ambiental 

 Como se pode observar pela análise do gráfico 66, relativo ao indicador 

“Percentual de área verde ou de proteção ambiental do PIT (quant)” quatorze (37%) 

respostas máxima importância e onze (29%) respostas muita importância que, somados 

representam 66% ou a maioria da amostra. Mediana e pouca importância com  onze 

(29%) e duas (5%) respectivamente. 

nenhuma importância

pouca importância

mediana importância

muita importância

máxima importância

1

3

6

16

12

nenhuma importância

pouca importância

mediana importância

muita importância

máxima importância

1

4

10

7

16



 
 

124 

 
Gráfico 66: Percentual de área verde ou de proteção ambiental do PIT (quantitativo). 

Contribuição para projetos ambientais 

 Como se pode verificar no gráfico 67 que analisa o indicador “Montante de 

contribuição para projetos ambientais (quant)” quatorze (37%) dos inquiridos 

responderam que o indicador tem muita importância, sete (18%) máxima importância, 

que somados representam 55% da amostra. Mediana quinze (39%), pouca uma (3%) e 

nenhuma uma (3%). 

 
Gráfico 67: Montante de contribuição para projetos ambientais (quantitativo). 

Contribuição para projetos de compensação ambiental por empresa 

 O gráfico 68, relativo ao indicador “Montante de contribuição para projetos de 

compensações ambientais, por empresa (quant)” evidencia dezoito (47%) respostas 

muita importância, nove (24%) máxima importância, representando 71% do total da 

amostra. Mediana e pouca importância com nove (24%) e três (8%) respostas, 

respectivamente. 

 
Gráfico 68: Montante de contribuições para projetos de compensações ambientais, por empresa 

(quantitativo). 
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Emissões de Gases efeito estufa 

 No que se refere ao indicador “Total de emissões diretas e indiretas de gases 

causadores do efeito estufa, por peso, por empresa (quant)” o gráfico 69 mostra quinze 

(39%) respostas muita importância e dez (26%) máxima importância, perfazendo um 

total de 65% representando a maioria. Mediana e pouca importância com dez (26%) e 

três (8%) respectivamente. 

 
Gráfico 69: Total de emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito estufa, por peso, por 

empresa (quantitativo). 

Outras emissões de gases efeito estufa 

Como se pode observar pela análise do gráfico 70, relativo ao indicador “Outras 

emissões indiretas de gases causadores do efeito estufa, por peso, por empresa (quant)” 

quinze (39%) respostas que o indicador tem muita importância e dez (26%) máxima, 

perfazendo 65% das respostas ou a maioria. Mediana e pouca com dez (26%) e três 

(8%) respectivamente.   

 
Gráfico 70: Outras emissões indiretas de gases causadores do efeito estufa, por peso, por empresa 

(quantitativo). 
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Emissões destruidoras da camada de ozônio 

 Como se pode observar pela análise do gráfico 71, relativo ao indicador 

“Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso (quant)”, os 

questionados atribuíram quatorze (37%) respostas muita importância para o indicador e 

dez ( 26%) respostas de máxima importância, representando 63% ou a maioria da 

amostra. Por outro lado, sete (18%) mediana importância, seis (16%) pouca importância 

e uma (3%) nenhuma importância. 

 
Gráfico 71: Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso (quantitativo). 

Outras emissões atmosféricas 

 O gráfico 72 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso 

(quant)”, treze (34%) responderam que o indicador tem muita importância e nove (24%) 

responderam máxima importância, representando 58% ou a maioria da amostra. Dez 

(26%) responderam mediana, cinco (13%) responderam pouca importância e uma (3%) 

resposta de nenhuma importância. 

 
Gráfico 72: NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso (quantitativo). 
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Impactos ambientais no transporte 

 Os resultados relativos ao indicador “Impactos ambientais significativos do 

transporte de produtos e outros materiais utilizados nas operações da organização, bem 

como do transporte com trabalhadores (quant)” exibidos no gráfico 73, evidencia quinze 

(39%) respostas muita importância e nove (24%) máxima importância, representando 

63%, ou a maioria. Nove (24%) mediana importância, quatro (11%) pouca importância 

e uma (3%) resposta nenhuma importância. 

 
Gráfico 73: Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros materiais utilizados nas 

operações da organização, bem como do transporte com trabalhadores (quantitativo). 

Resíduos considerados perigosos 

Como se pode observar pela análise do gráfico 74, pertinente ao indicador “Peso 

de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos 

nos termos da Convenção de Basiléia - anexos I, II, III e VIII, e percentual de 

carregamento de resíduos transportados internacionalmente, com reflexo absoluto 

(quant)” quatorze (37%) responderam que o indicador tem muita importância e oito 

(21%) responderam máxima importância o que confere ao indicador a maioria da 

amostra com 58%. Mediana, pouca e nenhuma importância com nove (24%), seis (16%) 

e uma (3%) respectivamente. 

 

Gráfico 74: Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos 

nos termos da Convenção de Basiléia - anexos I, II, III e VIII, e percentual de carregamento 

de resíduos transportados internacionalmente, com reflexo absoluto (quantitativo). 
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Mitigação de impactos ambientais 

 Os resultados relativos ao indicador “Número de iniciativas para mitigar os 

impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos 

(quant)” estão evidenciados no gráfico 75, onde treze (32%) questionados responderam 

que o indicador tem máxima importância e doze (32%) responderam muita importância, 

representando assim 64% da amostra ou maioria. Por outro lado, nove (24%) 

responderam mediana importância, três (8%) pouca importância e uma (3%) nenhuma 

importância. 

 
Gráfico 75: Número de iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a 

extensão da redução desses impactos (qualitativo). 

Produtos e embalagens recuperados 

 O gráfico 76, relativo ao indicador “Percentual de produtos e suas embalagens 

recuperados em relação ao total de produtos vendidos, por categoria de produto (qual)” 

evidencia que, para doze (32%) questionados o indicador tem muita importância e oito 

(21%) tem máxima importância representando 53%, ou a maioria, o que permite 

concluir que o indicador tem uma menor relevância. Onze (29%) mediana, seis (16%) 

pouca e uma (3%) nenhuma importância que, somados representam 48%. 

 

  Gráfico 76: Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos 

vendidos, por categoria de produto (quantitativo). 
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Investimentos em proteção ambiental 

 No que se refere ao indicador “Total de investimentos gastos em proteção 

ambiental (quant)” na análise do gráfico 77 pode-se observar que dezesseis (42%) 

questionados responderam que o indicador tem muita importância e dez (26%) 

responderam máxima, o que representa 68% da amostra, revelando a frequência na 

escolha do indicador. Dez (26%) responderam mediana importância e duas (5%) 

respostas pouca importância. 

 
Gráfico 77: Total de investimentos gastos em proteção ambiental (quantitativo). 

Defesa da geodiversidade e/ou biodiversidade 

 O gráfico 78 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “Número de iniciativas que contribuam para a defesa da geodiversidade e/ou 

da biodiversidade (quant)” onde demonstra que quatorze (37%) responderam muita 

importância ao indicador e nove (24%) máxima importância que, somados representam 

61% das respostas. Dez (26%) mediana importância e cinco (13%) pouca importância. 

 
Gráfico 78: Número de iniciativas que contribuam para a defesa da geodiversidade e/ou da biodiversidade 

(quantitativo). 

4.5.1 Interpretação sintética relativa à dimensão ecológico ambiental 

Apresenta-se em seguida o quadro 14 que resume os resultados obtidos para a 

dimensão ecológicoambiental e seus indicadores. 
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Quadro 14: Resumo da dimensão ecológicoambiental 

Dimensão 
Ecológicoambiental 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 

1-Matéria prima de consumo (ex. 
Papel) usados por peso e volume 
(quant). 

2-Percentual de materiais usados 
provenientes de reciclagem por 
peso/vol/m3 (quant). 

3-Consumo de energia direta, 
discriminado por fonte 
primária/Kw (quant). 

4-Consumo de energia indireta, 
discriminado por fonte primária 
(Kw) (quant). 

5-Iniciativas para reduzir o 
consumo de energia indireta e 
reduções obtidas, por ano, com 
reflexo absoluto no PIT 
(qual/quant). 

6-Iniciativas para fornecer 
produtos e serviços com baixo 
consumo de energia ou usando 
energia gerada por recursos 
renováveis e a redução de energia 
daí resultante, por ano, com 
reflexo absoluto no PIT 
(qual/quant). 

7-Percentual de energia 
economizada devido a melhorias 
em conservação e eficiência (Kw) 
(quant). 

8-Redução de necessidades 
energéticas resultantes de 
iniciativas de fornecimento de 
produtos e serviços de baixo 
consumo de energia ou que usem 
energia renováveis, ao ano, em 
média (quant). 

9-Quantidade total de água gasta 
em m3 por fonte (quant). 

10-Quantidade de fontes hídricas 
significativamente afetadas por 
retirada de água em m3 (quant). 

11-Descarte total de água, em m3, 
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3% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

11% 

 

 

18% 

 

 

3% 

 

3% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

3% 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

3% 

 

 

3% 

 



 
 

131 

Dimensão 
Ecológicoambiental 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 
por qualidade e destinação 
(quant). 

12-Existência de sistema próprio 
de tratamento de água (m3) 
(quant). 

13-Existência de tratamento de 
água pelo setor publico (m3) 
(quant). 

14-Percentual e volume total de 
água reciclada e reutilizada 
(quant). 

15-Percentual de área verde ou de 
proteção ambiental do PIT 
(quant). 

16-Montante de contribuição para 
projetos ambientais (quant). 

17-Montante de contribuições para 
projetos de compensações 
ambientais, por empresa (quant). 

18-Total de emissões diretas e 
indiretas de gases causadores do 
efeito estufa, por peso, por 
empresa (quant). 

19-Outras emissões indiretas de 
gases causadores do efeito tufa, 
por peso, por empresa (quant). 

20-Emissões de substâncias 
destruidoras da camada de ozônio, 
por peso (quant). 

21-NOx, SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas, por 
tipo e peso (quant). 

22-Impactos ambientais 
significativos do transporte de 
produtos e outros materiais 
utilizados nas operações da 
organização, bem como do 
transporte com trabalhadores 
(quant). 

23-Peso de resíduos transportados, 
importados, exportados ou 
tratados considerados perigosos 
nos termos da Convenção de 
Basiléia – anexos I, II,III e VIII, e 
percentual de carregamento de 
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Dimensão 
Ecológicoambiental 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 
resíduos transportados 
internacionalmente, com reflexo 
absoluto (quant). 

24-Número de iniciativas para 
mitigar os impactos ambientais de 
produtos e serviços e a extensão 
desses impactos (qual). 

25-Percentual de produtos e suas 
embalagens recuperados em 
relação ao total de produtos 
vendidos, por categoria de produto 
(quant). 

26-Total de investimentos gastos 
em proteção ambiental (quant). 

26-Número de iniciativas que 
contribuam para a defesa da 
geodiversidade e/ou da 
biodiversidade (quant). 
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Fonte: A autora. 

Pode concluir-se, em síntese, que nesta dimensão, tomando como referência um 

mínimo percentual de 50% para o somatório das opções “máxima importância” e “muita 

importância” os indicadores que se destacaram são: Indicador 7 – “Percentual de 

energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência (Kw) (quant)” 

com 76%, indicador 13 – “Existência de tratamento de água pelo setor público (m3) 

(quant)” com 74%, indicador 5 – “Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta 

e reduções obtida, por ano, com reflexo absoluto no PIT (qual/quant)” com 74%, 

indicador 8 – “Redução de necessidades energéticas resultantes de iniciativas de 

fornecimento de produtos e serviços de baixo consumo de energia ou que usem energias 

renováveis, ao ano, em média (quant)” com 71%, indicador 6 – “Iniciativas para 

fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia ou usando energia gerada 

por recursos renováveis e a redução de energia daí resultante, por ano, com reflexo 

absoluto no PIT (qual/quant)”com 69%,indicador 3 – “Consumo de energia direta, 

discriminado por fonte primária/Kw (quant)” com 69%, indicador 17 – Montante de 

contribuições para projetos de compensações ambientais, por empresa (quant)” com 

68%, indicador 26 – Total de investimentos gastos em proteção ambiental (quant)” com 

68%, indicador 15 – “Percentual de área verde ou de proteção ambiental do PIT 

(quant)”, com 66%, indicador 11 – “Descarte total de água, em m3, por qualidade e 
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destinação (quant)” com 66%, indicador 24 – “Número de iniciativas para mitigar os 

impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão desses impactos (qual)” com 

66%, indicador 9 – Quantidade total de água gasta em m3 por fonte (quant)” com 66%, 

indicador 18 – “Total de emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito 

estufa, por peso, por empresa (quant)” com 65%, indicador 10 – “Quantidade de fontes 

hídricas significativamente afetadas por retirada de água em m3 (quant)” com 63%, 

indicador 20 – “emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso 

(quant)” com 63%, indicador 22 – Impactos ambientais significativos do transporte de 

produtos e outros materiais utilizados nas operações da organização, bem como do 

transporte com trabalhadores (quant)” com 63%, indicador 26 – “Número de iniciativas 

que contribuam para a defesa da geodiversidade e/ou da biodiversidade (quant)” com 

61%, indicador 14 – “Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada (quant)” 

com 60%, indicador 12 – “Existência de sistema próprio de tratamento de água (m3) 

(quant)” com 60%, indicador 21 – “NOx, SOx e outras emissões atmosféricas 

significativas, por tipo e peso (quant)” com 58%, indicador 23 – “ Peso de resíduos 

transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da 

Convenção de Basiléia – anexos I, II, III e VIII e percentual de carregamento de 

resíduos transportados internacionalmente, com reflexo absoluto (quant)” com 58%, 

indicador 19 – “Outras emissões indiretas de gases causadores do efeito estufa, por 

peso, por empresa (quant)” com 57%, indicador 16 – “Montante de contribuição para 

projetos ambientais (quant)” indicador 4 – “Consumo de energia indireta, discriminado 

por fonte primária (Kw) (quant)” com 52%. Por outro lado, os indicadores que 

obtiveram performances menores foram: Indicador 2 – “Percentual de materiais usados 

provenientes de reciclagem por peso/vol/m3 (quant) com 48%, indicador 1 – “Matéria 

prima de consumo (ex. papel) usados por peso e volume (quant)” com 47%. 

4.6 Dimensão Governança  

Apresenta-se nesta seção os resultados relativo à avaliação dos indicadores 

integrados na dimensão governança (como já mencionado anteriormente). 
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Mecanismos de participação 

 Como se pode observar pela análise do gráfico 79, relativo ao indicador 

“Existência de mecanismos de participação para todos (qual/quant)” treze (43%) 

respostas máxima importância e treze (43%) de muita importância, representando 68% 

da amostra, representando a relevância do indicador. Nove (24%) respostas mediana 

importância, três (8%) pouca importância. 

 
Gráfico 79: Existência de mecanismos de participação para todos (qualitativo/quantitativo). 

Mecanismos de auscultação  

 Os resultados relativos ao indicador “Existência de mecanismos de auscultação 

regular da satisfação de todos (qual/quant)” estão evidenciados no gráfico 80 onde 

dezenove (50%) questionados responderam muita importância ao indicador e sete (18%) 

máxima importância, representando a maioria com 68% da amostra. Nove (24%) 

responderam mediana importância e três (8%) responderam pouca importância. 

 
Gráfico 80: Existência de mecanismos de auscultação regular da satisfação de todos 

(qualitativo/quantitativo). 

Política de transparência 

 Como pode-se verificar no gráfico 81 relativo ao indicador “Existência de uma 

política de transparência (tanto relativo aos trabalhadores do PIT como à população em 

geral (qual)” com dezenove (50%) respostas que o indicador tem máxima importância e 

quinze (39%) respostas muita importância, representando 89% da amostra, apontando a 

grande relevância do indicador. 
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Gráfico 81: Existência de uma política de transparência (tanto relativo aos trabalhadores do PIT como à 

população em geral (qualitativo). 

Conselho fiscal 

O gráfico 82, relativo ao indicador “Existência de Conselho Fiscal (qual)” 

evidencia que, para vinte e três (62%) dos questionados o indicador tem máxima 

importância e dez (27%) muita importância, representando 89% o que permite concluir 

que o indicador tem uma grande relevância.  

 
Gráfico 82: Existência de Conselho Fiscal (qualitativo). 

Conselho administrativo 

 O gráfico 83, relativo ao indicador “Existência de Conselho Administrativo 

(qual)” nos permite concluir que o indicador tem alta relevância diante de vinte e três 

(62%) respostas de máxima e dez (27%) muita importância o que somados representam 

89% da amostra. 

 
Gráfico 83: Existência de Conselho Administrativo (qualitativo). 
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Conselho técnico 

 No que se refere ao indicador “Existência de Conselhos técnicos (qual)” a 

análise do  gráfico 84 demonstra vinte e três (62%) respostas máxima importância ao 

indicador e nove (24%) muita importância, representando 86% da amostra, confirmando 

uma concordância elevada.  

 
Gráfico 84: Existência de Conselhos Técnicos (quantitativo). 

4.6.1.Interpretação sintética da dimensão governança 

Apresenta-se em seguida o quadro 15 que resume os resultados obtidos para a 

dimensão governança e seus indicadores. 

Quadro 15: Resumo da dimensão governança 

Dimensão 
Governança 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 

1-Existência de mecanismos de 
participação para todos 
(qual/quant). 

2-Existência de mecanismos de 
auscultação regular da satisfação 
de todos (qual/quant). 

3-Existência de uma política de 
transparência (tanto relativo aos 
trabalhadores do PIT como à 
população em geral (qual). 

4-Existência de Conselho Fiscal 
(qual). 

5-Existência de Conselho 
Administrativo (qual). 

6-Existência de Conselhos 
técnicos (qual). 
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Fonte: A autora. 
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Pode concluir-se, em síntese, que nesta dimensão, tomando como referência um 

mínimo percentual de 50% para o somatório das opções “máxima importância” e “muita 

importância” os indicadores que se destacaram são: Indicador 4 – “Existência de 

Conselho Fiscal (qual)”, indicador 5 – “Existência de Conselho Administrativo (qual)” 

indicador 3 – “Existência de uma política de transparência (tanto relativo aos 

trabalhadores do PIT como à população em geral (qual)” todos os três com 89%. 

Indicador 6 – “Existência de Conselhos técnicos (qual)” com 86%, indicador 1 – 

“Existência de mecanismos de participação para todos (qual/quant)” e indicador 2 – 

“Existência de mecanismos de auscultação regular da satisfação de todos (qual/quant)” 

ambos com 68%. 

4.7 Dimensão Técnico científica  

Apresenta-se nesta seção os resultados relativo à avaliação dos indicadores 

integrados na dimensão técnico científica mais voltado para o parque (como já 

mencionado anteriormente). 

Empresas com P&D 

 Como pode-se verificar na análise do indicador “Percentual de empresas com 

P&D (quant)” através do gráfico 85, vinte e uma (55%) respostas de máxima 

importância ao indicador e dezesseis (42%) respostas muita importância que, somadas 

representam 97%, demonstrando um alto grau de relevância.  

 
Gráfico 85: Percentual de empresas com P&D (quantitativo). 

Processos de inovação 

 Os resultados relativos ao indicador “Percentual de empresas que estão 

envolvidas em processos de inovação (quant)” estão evidenciados no gráfico 86 com 

vinte seis (68%) respostas que o indicador tem máxima importância e onze (29%) muita 
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importância representando, representando 97% da amostra, demonstrando o alto grau de 

relevância do indicador. 

 
Gráfico 86: Percentual de empresas que estão envolvidas em processos de inovação (quantitativo). 

Patentes e/ou licenciamentos registrados 

 Como se pode observar pela análise do gráfico 87 relativo ao indicador 

“Percentual de patentes e/ou licenciamentos registrados por empresas integrantes do PIT 

(quant)” identifica que vinte (53%) especialistas responderam que indicador tem 

máxima importância e doze (32%) assinalaram a opção muita importância, que somados 

representam 85% da amostra, ressaltando a relevância do indicador. 

 
Gráfico 87: Percentual de patentes e/ou licenciamentos registrados por empresas integrantes do PIT 

(quantitativo). 

Patentes e/ou licenciamentos registrados sob influência do PIT 

 Os resultados relativos ao indicador “Número de patentes e/ou licenciamentos 

registrados sob influência indireta (apoio) do PIT (por empresa) (quant)” estão 

evidenciados no gráfico 88 onde dezessete (46%) responderam que o indicador tem 

máxima importância e doze (32%) responderam muita importância, que perfaz uma 

concordância elevada com 78% da amostra. Mediana cinco (14%) pouca duas (5%) e 

nenhuma importância uma (3%). 
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Gráfico 88: Número de patentes e/ou licenciamentos registrados sob influência indireta (apoio) do PIT 

(por empresa) (quantitativo). 

Processo de inovação 

 Como pode-se verificar no gráfico 89, referente ao indicador “Montante 

envolvido em processos de inovação, por empresa (quant)”,  vinte e quatro (63%) 

questionados responderam que o indicador tem máxima importância e onze (29%) 

perfazendo uma concordância alta relevância ao indicador com de 92% da amostra. Três 

(8%) responderam mediana importância. 

 
Gráfico 89: Montante envolvido em processos de inovação, por empresa (quantitativo). 

Universidades presentes no PIT 

 O gráfico 90, relativo ao indicador “Número de universidades da região/número 

de universidades presentes no PIT (quant)” evidencia que, para vinte e um (55%) 

respondentes ele tem máxima importância e para quatorze (37%) muita importância. 

Somadas tais opções representam 92% da amostra. O que nos permite concluir a alta 

relevância do indicador. Dois (5%) responderam mediana importância e um (3%) 

respondeu pouca importância. 
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Gráfico 90: Número de universidades da região/número de universidades presentes no PIT (quantitativo). 

Instituições de pesquisa não universitárias 

 No que se refere ao indicador “Número de instituições de pesquisa não 

universitárias com atividades no PIT (quant)” a análise do gráfico 91 pode-se observar 

que vinte (53%) dos questionados responderam que o indicador tem máxima 

importância e quinze (39%)  responderam muita importância que somados representam 

82% da amostra, diante disso,  podemos concluir a relevância do indicador. Por outro 

lado, dois (5%) responderam mediana importância e uma (3%) resposta pouca 

importância. 

 
Gráfico 91: Número de instituições de pesquisa não universitárias com atividades no PIT (quantitativo). 

Mestres e doutores 

 O gráfico 92 evidencia os resultados da análise das respostas relativas ao 

indicador “Número de mestres e doutores atuando no parque (quant)” onde vinte (54%) 

dos inquiridos responderam que o indicador tem máxima importância e treze (35%) 

responderam muita importância, representando 89% da amostra, evidenciando a 

relevância do indicador. Dois (5%) responderam mediana importância e uma (3%) 

resposta pouca importância. 
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Gráfico 92: Número de mestres e doutores atuando no parque (quantitativo). 

Estagiários  

 Como se pode observar pela análise do gráfico 93, o indicador “Número de 

estagiários atuando no parque (quant)” identifica dezoito (49%) respostas muita 

importância e sete (19%) respostas máxima importância, que somados representam 

19%, cinco respostas mediana importância, representando 68% ou a maioria da amostra. 

Seis (16%) respostas pouca importância e uma (3%) resposta nenhuma importância. 

 
Gráfico 93: Número de estagiários atuando no parque (quantitativo). 

Profissionais especialistas estrangeiros 

 Os resultados relativo ao indicador “Número de profissionais especialistas 

estrangeiros atuando no parque (quant)” estão evidenciados no gráfico 94, onde 

dezesseis (43%) questionados responderam que o indicador tem muita importância e 

dez (27%) responderam máxima importância, perfazendo uma elevada concordância de 

70%. Oito (22%) mediana importância, dois (5%) pouca importância e uma (3%) 

resposta nenhuma importância. 

 
Gráfico 94: Número de profissionais especialistas estrangeiros atuando no parque (quantitativo). 
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4.7.1 Interpretação sintética da dimensão técnico científica 

Apresenta-se em seguida o quadro 16 que resume os resultados obtidos para a  

dimensão técnico científica e seus indicadores. 

Quadro 16: Resumo da dimensão técnico científica 

Dimensão 
Técnico científica 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 

1-Percentual de empresas com 
P&D (quant). 

2-Percentual de empresas que 
estão envolvidas em processos 
de inovação (quant). 

3-Percentual de patentes e/ou 
licenciamentos registrados por 
empresas integrantes do PIT 
(quant). 

4-Número de patentes e/ou 
licenciamentos registrados sob 
influência indireta (apoio) do 
PIT (por empresa) (quant). 

5-Montante envolvido em 
processos de inovação, por 
empresa (quant). 

6-Número de universidades da 
região/número de universidades 
presentes no PIT (quant). 

7-Número de instituições de 
pesquisa não universitárias com 
atividades no PIT (quant). 

8-Número de mestres e doutores 
atuando no parque (quant). 

9-Número de estagiários atuando 
no parque (quant). 

10-Número de profissionais 
especialistas estrangeiros 
atuando no parque (quant). 

 

55% 

 

68% 

 

 

53% 

 

 

 

46% 

 

63% 

 

 

55% 

 

 

53% 

 

54% 

 

19% 

 

27% 

 

42% 

 

29% 

 

 

32% 

 

 

 

32% 

 

29% 

 

 

37% 

 

 

39% 

 

35% 

 

49% 

 

43% 

 

3% 

 

3% 

 

 

13% 

 

 

 

14% 

 

8% 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

5% 

 

14% 

 

22% 

 

0% 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

 

5% 

 

0% 

 

 

3% 

 

 

3% 

 

3% 

 

16% 

 

5% 

 

0% 

 

0% 

 

 

3% 

 

 

 

3% 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

Fonte: A autora. 

Em síntese, pode-se concluir que nesta dimensão, tomando como referência um 

mínimo percentual de 50% para o somatório das opções “máxima importância” e “muita 

importância” os indicadores que se destacam são: Indicador 2 - “Percentual de empresas 

que estão envolvidas em processos de inovação (quant)” e indicador 1 – “Percentual de 

empresas com P&D (quant)” ambos com 97% a maior frequência das escolhas; 

indicador 5 - “Montante envolvido em processos de inovação, por empresa (quant)”, 
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indicador 6 – “Número de universidades da região/número de universidades presentes 

no PIT (quant)” todos três com 92% das escolhas, indicador 8 – Número de mestres e 

doutores atuando no parque (quant)” com 89%, indicador 3 - “Percentual de patentes 

e/ou licenciamentos registrado por empresas integrantes do PIT (quant)” com 85%, 

indicador 4 – “Número de patentes e/ou licenciamentos registrados sob influência 

indireta (apoio) do PIT (por empresa) (quant)” com 78%, indicador 10 – “Número de 

profissionais especialistas estrangeiros atuando no parque (quant)” com 70% e indicador 

9 – Número de estagiários atuando no parque (quant)” com 68%. 

4.8 Dimensão Global 

Apresenta-se nesta seção os resultados relativo á avaliação dos indicadores 

integrados na dimensão global (como já mencionado anteriormente).  

IDH do município 

 O gráfico 95 evidencia os resultados da análise relativas ao indicador “Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH do município de localização (quant)” exibindo que 

quinze (39%) questionados responderam que o indicador tem máxima importância e 

quatorze (37%) responderam muita importância que, somados representam 76% da 

amostra, demonstrando assim, a relevância do indicado. Oito (21%) responderam 

mediana importância e um (3%) respondeu pouca importância. 

 
Gráfico 95: Índice de Desenvolvimento Humano - IDH do município de localização (quantitativo). 

IDH dos municípios da região 

 Como se pode observar pela análise do gráfico 96, relativo ao indicador “IDH 

dos municípios da área de influência (quant)”, dezessete (45%) questionados 

responderam que o indicador tem muita importância e nove (24%) responderam 

máxima importância que, somados representam 69% da amostra, a maioria. Nove (24%) 

responderam mediana importância e três (8%) responderam pouca importância.  
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Gráfico 96: IDH dos municípios da área de influência (quantitativo). 

4.8.1 Interpretação sintética da dimensão global 

Apresenta-se em seguida o quadro 17 que resume os resultados obtidos para a 

dimensão global e seus indicadores. 

Quadro 17: Resumo da dimensão global 

Dimensão 
Global 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 

-Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH do município de 
localização(quant). 
-IDH dos municípios da área de 
influência (quant). 

 

37% 

 

24% 

 

39% 

 

45% 

 

21% 

 

24% 

 

3% 

 

8% 

 

0% 

 

0% 
Fonte: A autora. 

Pode concluir-se, em síntese que, nesta dimensão, tomando como referência um 

mínimo percentual de 50% para o somatório das opções “máxima importância” e “muita 

importância” o indicador que se destacou foi o de número 1 – “Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH do município de localização (quant)”, com 76% a 

maior frequência das escolhas. E o indicador 2 - “IDH dos municípios da área de 

influência (quant)” ficou com 69%. 

4.9 Dimensões 

Apresenta-se nesta seção os resultados relativos á avaliação da importância 

atribuída a cada uma das dimensões. 
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Éticomoral e espiritual 

 Os resultados relativos ao indicador “dimensão éticomoral e espiritual” estão 

evidenciados no gráfico 97, evidenciando que nove (24%) dos questionados 

responderam muita importância ao indicador e quatro (11%) pouca importância, 

representando 35% da amostra, onze (29%) responderam mediana importância, treze 

(34%) pouca e um (3%) nenhuma, representando 69% das escolhas, o que permite 

concluir a baixa relevância do indicador. 

 
Gráfico 97: Éticomoral e espiritual. 

Sóciocultural 

 Como se pode observar pela análise do gráfico 98 relativo ao indicador 

“Dimensão sociocultural” fica evidenciado que para dezoito (47%) especialistas o 

indicador tem muita importância e três (8%) máxima importância, representando 55% 

da amostra, a maioria, o que permite concluir pouca relevância ao indicador. Doze 

(32%) responderam mediana e cinco (13%) responderam pouca importância. 

 
Gráfico 98: Sóciocultural. 

Territorial 

 Os resultados relativos ao indicador “Dimensão Territorial” estão evidenciadas 

no gráfico 99, revelando que vinte e dois (58%) dos questionados responderam muita 

importância ao indicador e três (8%) responderam máxima importância, perfazendo um 

total de 66% ou a maioria da amostra. Por outro lado, onze (29%) responderam mediana 

importância e dois (5%) responderam pouca importância. 
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Gráfico 99: Territorial. 

Econômica 

 No que se refere ao indicador “Dimensão Econômica”. Na análise do gráfico 

100 pode-se observar que dezenove (50%) dos questionados responderam muita 

importância ao indicador e dezesseis (42%) responderam máxima importância o que 

demonstra o alto grau de relevância do indicador. 

 
Gráfico 100: Econômica. 

Ecológicoambiental 

 O gráfico 101 evidencia os resultados da análise das repostas relativas ao 

indicador “Dimensão Ecológicoambiental” demonstrando que dezesseis (42%) dos 

questionados responderam ao indicador muita importância e nove (24%) responderam 

máxima importância que somados, representam 66% ou a maioria da amostra. Por outro 

lado, mediana e pouca importância, receberam dez (26%) e três (8%) respectivamente. 

 
Gráfico 101: Ecológicoambiental. 
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Técnicocientífica  

 Como se pode observar pela análise do gráfico 102, pertinente ao indicador 

“Dimensão Técnicocientífica” vinte e três (61%) dos respondentes optaram máxima 

importância e quatorze (37%) responderam muita importância, perfazendo 98%, 

expondo assim, a ampla relevância do indicador.  

 
Gráfico 102: Científicotécnica. 

Governança 

Os resultados relativos ao indicador “Dimensão Governança” estão evidenciados 

no gráfico 103 revelando que dezenove (50%) questionados responderam máxima 

importância e quatorze (37%) responderam muita importância, representando 87% da 

amostra, demonstrando assim, a grande relevância do indicador. 

 
Gráfico 103: Governança. 

Global 

 O gráfico 104, relativo ao indicador “Dimensão Global”, evidencia que, para 

vinte e dois (58%) questionados responderam muita importância e dez (26%) 

responderam máxima importância. Somadas, tais opções representam 84% das escolhas, 

o que nos permite concluir a grande relevância do indicador. 
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Gráfico 104: Global. 

4.9.1. Interpretação sintética das dimensões 

Apresenta-se em seguida o quadro 18 que resume os resultados obtidos para as 

dimensões. 

Quadro18: Resumo das dimensões 

Dimensões 
 

Importância 

Máxima Muito  Mediana  Pouca  Nenhuma 

1-Ético moral e espiritual 

2-Sócio cultural 

3-Territorial 

4-Econômica 

5-Ecológicoambiental 

6-Técnicocientífica 

7-Governança 

8-Global 

11% 

8% 

8% 

42% 

24% 

61% 

50% 

26% 

24% 

47% 

58% 

50% 

42% 

37% 

37% 

58% 

29% 

32% 

29% 

5% 

26% 

3% 

13% 

8% 

34% 

13% 

5% 

3% 

8% 

0% 

0% 

5% 

3% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

3% 
Fonte: A autora. 

Como se pode observar, as dimensões “econômica”, “técnico-científica”, 

“governança” e “global” foram consideradas de “máxima importância” ou “muita 

importância” por 75% ou mais dos inquiridos. As dimensões “territorial”, “ecológico-

ambiental” e “sociocultural” foram somente consideradas de “máxima importância” ou 

“muita importância” por 50% da amostra. Isso reflete, provavelmente, por um lado, a 

grande pressão social que tem havido em torno das questões ambientais e, por outro, a 

necessidade de o desenvolvimento atender, de fato, aos problemas dos mais 

carenciados. No que se refere à dimensão territorial, acresce o fato de os PITs terem um 

componente territorial/regional inequivocamente reconhecida. Mesmo assim, ambiente, 

sociedade e espiritualidade parecem se constituir como pilares menos valorizadas do 

tripé. 

A dimensão “ético-moral e espiritual” nem a este nível de concordância (50%) 

foi selecionada. Tal fato relaciona-se, com certeza, com a menor valorização do papel 
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dos aspetos ético-morais e espirituais, na construção da sustentabilidade, por parte das 

correntes mainstream sobre a natureza do desenvolvimento. Tal é contraditório com o 

reconhecimento generalizado de que caminhar rumo a sociedades e formas de 

desenvolvimento mais sustentáveis é, antes de mais nada,  uma questão de mudança de 

valores.  
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4.10 Filtragem 50% e 75%  

Para aprimorar o elenco pretendido, conforme os objetivos desse trabalho, o quadro 19 desvenda os indicadores traçados arbitrariamente 

num perfil divisório entre 40% e 50%, numa filtragem progressiva maior que 50% e maior que 75% de aprovação no questionário em máxima e 

muita importância, expondo assim os mais relevantes ou os que receberam as maiores avaliações. 

Quadro 19: Filtragem 50% e 75%. 

Dimensões e Indicadores Frequências Relativas 

   >50%           >75% 

Dimensão Ético Moral e Espiritual 
 
  

1) Existência e implantação de códigos de ética explícitos no PIT e nas empresas. 60  

2) Existência de sistemas de monitoramento e avaliação de normas éticas no PIT e nas empresas. 57  

3) Existência de sistemas e iniciativas de controle da corrupção. 55  
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Dimensão Sócio Cultural 55  

1) Natureza, escopo e eficácia de programas e práticas para aferir e avaliar impactos das atividades nas populações 
(qual/quant).  

65  

2) Montante investido (média anual) em projetos de saúde e assistência social (quali). 50  

3) Montante investido (média anual) em projetos educativos (quant). 63  

4) Montante investido (média anual) em outros projetos socioculturais diversificados (quant).  52  

5) Número de postos de trabalho diretos gerados pelo PIT por empresa, por ano (quant).   84 

6) Número de postos de trabalho indiretos gerados pelo PIT por empresa, por ano (quant).   82 

7) Grau de acessibilidade às pessoas com necessidades especiais (quant).  66  

8) Montante bruto investido na formação e capacitação profissionais, por pessoa, por ano (quant).   84 
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9) Variação do Índice de Pobreza Humana (IPH) ou Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no município de 
localização (quant).  

 76 

10) Variação do IPH dos municípios da área de influência (quant).  69  

11) Variação do Índice de Desenvolvimento Ajustado ao Gênero (IDG) do município de localização do PIT (quant). 58  

12) Variação do IDG dos municípios da área de influência (quant).  55  

13) Grau de participação na elaboração e/ou implantação de políticas públicas (quant).  82 

Dimensão Territorial 66  

1) Preço médio de custo/aluguel da habitação existente dentro do PIT (caso exista) (quant). 53  

2) Quantidade de empreendimentos (balanço entre novos e encerrados) existentes no entorno (hotéis, padarias, farmácias, 
escolas, entre outros) depois da implantação do PIT (quant). 

58  

3) Opções de acesso por transporte público, específicos (qual/quant). 65  
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4) Existência de incentivos à deslocação em transporte público e eventual otimização (qual). 58  

Dimensão Econômica  92 

1) Valor econômico direto gerado e distribuído (média anual), incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de 
empregados, doações e outros investimentos por m2, com reflexo absoluto (quant). 

 87 

2) Ajuda financeira significativa (média anual) recebida do governo, com reflexo absoluto (quant).  79 

3) Desenvolvimento e impacto de investimento em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício 
público (média anual) (quant). 

 79 

4) Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos (média 
anual) (quant). 

 76 

5) O PIT tem seu próprio fundo de investimento e/ou acordos com entidades financeiras para fácil acesso a mais fundos 
(qual). 

 81 

6) Relação investimento público/investimento privado no PIT (quant).  84 

7) Relação entre investimento público previsto/investimento público realizado no PIT (quant).  87 
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8) Número de postos de trabalho criados/ano (quant).  93 

9) Relação entre o número de empresas previstas e o número de empresas existentes (média anual) (quant).  79 

10) Número de empresas multinacionais/números total de empresas, média anual (quant). 58  

11) Número de empresas da região/número total de empresas (média anual) (quant). 71  

12) Número de médias, pequenas ou micro empresas/número total de empresas (média anual) (quant). 68  

13) Número de tipos (diversidade) de empresas existentes, por ano (quant).  63  

14) Número de MP e ME existentes na região de influência/número que solicitaram apoio, por ano (quant). 61  

15) Capacidade de investimento (média anual) (qual/quant).  79 

16) Número de MP e ME que solicitaram apoio/número efetivamente apoiadas (quant). 71  
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17) Relação entre investimentos privado/investimento privado realizado (média anual) (quant). 71  

18) Número de incubadoras e número de empresas incubadas (média anual) (quant)  82 

19) O PIT tem caráter especialista ou generalista, por setor(es) tecnológico(s) da(s) incubadora(s) (qual).  71  

20) Número de pessoas staff PIT/staff incubadoras (quant). 58  

21) Número de empresas incubadas que continuam no mercado ao fim de 5 anos (quant).  90 

22) Ajuda financeira significativa recebida do governo por empresa (quant). 74  

Dimensão Ecológicoambiental 66  

1) Consumo de energia direta, discriminado por fonte primária/Kw (quant).  69  

2) Consumo de energia indireta, discriminado por fonte primária (Kw) (quant). 52  
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3) Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e reduções obtidas, por ano, com reflexo absoluto no PIT 
(qual/quant). 

75  

4) Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia ou usando energia gerada por recursos 
renováveis e a redução de energia daí resultante, por ano, com reflexo absoluto no PIT (qual/quant). 

69  

5) Percentual de energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência (Kw) (quant).  76 

6) Redução de necessidades energéticas resultantes de iniciativas de fornecimento de produtos e serviços de baixo 
consumo de energia ou que usem energia renováveis, ao ano, em média (quant). 

71  

7) Quantidade total de água gasta em m3 por fonte (quant). 66  

8) Quantidade de fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água em m3 (quant).  63  

9) Descarte total de água, em m3, por qualidade e destinação (quant).  66  

10) Existência de sistema próprio de tratamento de água (m3) (quant).  60  

11) Existência de tratamento de água pelo setor publico (m3) (quant).  66  
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12) Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada (quant).  60  

13) Percentual de área verde ou de proteção ambiental do PIT (quant). 66  

14) Montante de contribuição para projetos ambientais (quant). 55  

15) Montante de contribuições para projetos de compensações ambientais, por empresa (quant).  68  

16) Total de emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito estufa, por peso, por empresa (quant).  71  

17) Outras emissões indiretas de gases causadores do efeito estufa, por peso, por empresa (quant). 57  

18) Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso (quant). 63  

19) Existência de tratamento de água pelo setor público (m3) (quant). 74  

20) Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada (quant).  63  
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21) NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso (quant). 58  

22) Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros materiais utilizados nas operações da 
organização e transporte com trabalhadores (quant). 

63  

23) Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da Convenção 
de Basiléia – anexos I, II,III e VIII, e % de carregamento de resíduos transportados internacionalmente, com reflexo 
absoluto (quant) 

58  

24) Número de iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão desses impactos(qual).  66  

25) Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, por categoria de 
produto (quant). 

53  

26) Total de investimentos gastos em proteção ambiental (quant).  68  

27) Número de iniciativas que contribuam para a defesa da geodiversidade e/ou da biodiversidade (quant). 61  

Dimensão Governança  87 

1) Existência de mecanismos de participação para todos (qual/quant).  68  
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2) Existência de mecanismos de auscultação regular da satisfação de todos (qual/quant). 68  

3) Existência de uma política de transparência (tanto relativo aos trabalhadores do PIT como à população em geral (qual).  89 

4) Existência de Conselho Fiscal (qual).  89 

5) Existência de Conselho Administrativo (qual).  89 

6) Existência de Conselhos técnicos (qual).  86 

Dimensão Técnico Científica  98 

1) Percentual de empresas com P&D (quant).  97 

2) Percentual de empresas que estão envolvidas em processos de inovação (quant).  97 

3) Percentual de patentes e/ou licenciamentos registrados por empresas integrantes do PIT (quant)  85 
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4) Número de patentes e/ou licenciamentos registrados sob influência indireta (apoio) do PIT (por empresa) (quant).  78 

5) Montante envolvido em processos de inovação, por empresa (quant).  92 

6) Número de universidades da região/número de universidades presentes no PIT (quant).  92 

7) Número de instituições de pesquisa não universitárias com atividades no PIT (quant).  92 

8) Número de mestres e doutores atuando no parque (quant).  89 

9) Número de estagiários atuando no parque (quant).  68  

10) Número de profissionais especialistas estrangeiros atuando no parque (quant). 70  

Dimensão Global  87 

1) Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do município de localização (quant).  76 
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2) IDH dos municípios da área de influência (quant). 69  

Quadro19: Filtragem 50% e 75%.  Fonte A autora. 
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Como o quadro 19 evidencia, na dimensão ético-moral e espiritual, constavam 

do questionário 7 indicadores e na dimensão territorial 8. Nenhum obteve a avaliação de 

“máxima importância” ou “muita importância” por parte de 75% ou mais dos 

especialistas. Quando reduzimos a porcentagem de acordo a 50%, somente 3, no caso da 

dimensão ético-moral e espiritual, e 4 na dimensão territorial receberam essa avaliação. 

Este resultado é congruente com a pequena valorização da dimensão ético-moral 

e espiritual (35%) e, embora em menor grau, da dimensão territorial (64%). Tal 

congruência, reforça a ideia de uma efetiva subalternização dos aspetos ético-morais e 

uma menor valorização da dimensão territorial.  

Futuros estudos ou ações que pretendam recorrer à listagem de indicadores, 

através deste estudo validados, deverão, no que respeita a estas duas dimensões, aos 

indicadores que 50% ou mais dos inquiridos avaliaram como sendo de “máxima 

importância” ou “muita importância” e se encontram incluídos no quadro 19 

No que se refere à dimensão sociocultural, 13 dos 14 indicadores (ou seja, a 

quase totalidade) dos indicadores que constavam no questionário, são escolhidos como 

sendo de “máxima importância” ou “muita importância” por 50% dos inquiridos. 

Contudo, se aumentarmos o nível de concordância para os 75%, somente ficam 5 

indicadores.  

No caso desta dimensão, embora em menor grau, se verifica que a um nível de 

concordância de 75% com a avaliação de “máxima importância” e muita importância” 

ficam excluídos alguns indicadores relevantes.  Assim, sugere-se que, no mínimo, sejam 

considerados mais dois indicadores, com nova redação que, em boa verdade, 

correspondem a uma condensação de vários indicadores próximos. As maiores escolhas 

ficaram com os indicadores 1) – “Número de postos de trabalho diretos gerados pelo 

PIT por empresa, por ano (quant)”, indicador 4) – “Montante bruto investido na 

formação e capacitação profissionais, por pessoa, por ano (quant)”, ambos com 84%, 

cada um, indicador 2) – “Número de postos de trabalho indiretos gerados pelo PIT por 

empresa, por ano (quant)”, 3) – “Grau de participação na elaboração e/ou implantação 

de políticas públicas (quant)”, com 82% cada um e 4) – “Variação do Índice de Pobreza 

Humana (IPH) ou Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no município de 

localização (quant)” com 76%. 

Na dimensão econômica, dos 22 indicadores que constavam no questionário, 17 

foram selecionados por 50% ou mais dos inquiridos como sendo de “máxima 
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importância” ou “muita importância”. A um nível de 75% ou mais de concordância 

foram escolhidos 12 indicadores. 

Como se pode observar, no caso desta dimensão, a porcentagem de indicadores 

selecionado por 75% dos inquiridos como de sendo de “máxima importância” ou “muita 

importância” é acentuadamente mais elevada. Esse resultado pode ter várias explicações 

que, em futuros estudos, seria interessante explorar. A hipótese mais provável, contudo,  

é que estes resultados indiciem o ainda grande valor atribuído à dimensão econômica 

nas questões do desenvolvimento e dos PITs, em direta relação com um conceito 

hegemônico de desenvolvimento (mesmo desenvolvimento sustentável) que 

hipervaloriza o crescimento econômico. As diferentes quantidades de indicadores 

presentes em cada dimensão pode, também, ter alguma influência. 

Nesta dimensão, os especialistas apontaram com mais frequência os indicadores: 

5) – “Número de postos de trabalho criados/ano (quant)” com 97% das escolhas, 

indicador 7) – “Número de empresas incubadas que continuam no mercado ao fim de 5 

anos (quant)” com 90%, o indicador 1) – “Valor econômico direto gerado e distribuído 

(média anual), incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, 

doações e outros investimentos por m2, com reflexo absoluto (quant)” e indicador 4) – 

“Relação entre investimento público previsto/investimento público realizado no PIT 

(quant)” ambos ficaram empatados com 87% cada um, o indicador 3) – “Relação 

investimento público/investimento privado no PIT (quant)”com 84%, indicador 6) – 

“Número de incubadoras e número de empresas incubadas (média anual) (quant)” com 

82%, 5) – “O PIT tem seu próprio fundo de investimento e/ou acordos com entidades 

financeiras para fácil acesso a mais fundos (qual)” com 81%, 2) – “Ajuda significativa 

(média anual) recebida do governo, com reflexo absoluto (quant)” com 79%, 3) – 

“Desenvolvimento e impacto de investimento em infraestrutura e serviços oferecidos, 

principalmente para benefício público (média anual) (quant)”com 79%, 4) – 

“Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a 

extensão dos impactos (média anual) (quant)” com 76%, 9) – “Relação entre o número 

de empresas previstas e o número de empresas existentes (média anual) (quant)” com 

79% e 10) – “Capacidade de investimento (média anual) (qual/quant)” 79% das 

escolhas. 
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Na dimensão governança, 6 dos indicadores constantes do questionário, 4 foram 

selecionados como de “máxima importância”, ou por mais de 75% dos especialistas e, 

maiores escolhas ficaram com os indicadores: 1) – “Existência de uma política de 

transparência (tanto relativo aos trabalhadores do PIT como à população em geral) 

(qual)”, indicador 2) – “Existência de Conselho Fiscal (qual)” e indicador 3) – 

“Existência de Conselho Administrativo (qual)” obtiveram os maiores destaques com 

89% das escolhas, cada um, indicador 4) – “Existência de Conselhos técnicos (qual)”, 

com 86% das respostas. 

Na dimensão técnico-científica dos 10 indicadores que constavam no 

questionário, todos foram selecionados como de “máxima importância” ou “muita 

importância” por 50% ou mais e 8 foram selecionados por 75% ou mais dos inquiridos. 

As respostas apontaram as seguintes preferências: indicador 1) – “Percentual de 

empresas com P&D (quant)”, indicador 2) – “Percentual de empresas que estão 

envolvidas em processos de inovação (quant)” ambos obtiveram as maiores escolhas 

97% cada um, os indicadores 4) – “Montante envolvido em processos de inovação, por 

empresa (quant)”, indicador 5) – “Número de universidades da região/número de 

universidades presentes no PIT (quant)” e indicador 6) – “Número de instituições de 

pesquisa não universitárias com atividades no PIT (quant)” receberam 92% cada um, 

evidenciando sua importância. Indicador 8) – “Número de mestres e doutores atuando 

no parque (quant)” com 89% das escolhas, 4) – “Número de patentes e/ou 

licenciamentos registrados sob influência indireta (apoio) do PIT (por empresa) (quant)” 

78% das escolhas. 

 Na dimensão global, dos 2 indicadores que constavam no questionário 

distribuído, ambos foram considerados de “máxima importância” ou “muita 

importância” por 50%: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município de 

localização (76%) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios da área 

de influência do PIT. Com nível de concordância de 75% somente fica o primeiro destes 

dois indicadores. Como parece lógico em futuras aplicações de indicadores sugere-se a 

utilização dos dois. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral da dissertação era criar um elenco de indicadores de avaliação de 

impacto dos PITs no desenvolvimento regional, pela ótica de especialistas, objetivo que 

julgamos ter largamente atingido, apesar de ser no desejo inicial contar com uma 

amostra maior de especialistas. A seleção das dimensões e dos indicadores foi feita de 

acordo com uma escala de importância, tendo-se tornado possível elencar as dimensões 

e os indicadores considerados como de “máxima importância” e “muita importância, 

por uma significativa porcentagem dos inquiridos (50% e 75%, respectivamente). 

Embora se realce a importância de que o elenco de indicadores sugeridos seja utilizado 

e testado, de forma a dar-lhes mais consistência, como adiante se fará referência. 

É importante enfatizar que as respostas e opiniões dos especialistas refletem sobre 

os PITs em geral e, que se trata de uma amostra intencional e não de uma pesquisa 

censitária, mesmo porque não se pode precisar a quantidade de especialistas em PITs 

existentes no Brasil. 

No que se refere às dimensões, somente as dimensões econômica, técnico-

científica, governança e global foram consideradas de “máxima importância” ou “muita 

importância” por mais de 75% dos inquiridos. As dimensões sociocultural e ecológico-

ambiental e territorial, foram consideradas de máxima ou muita importância por 50% de 

pesquisadores e a dimensão ético-moral e espiritual, nem a este nível de concordância 

foi selecionada. Tal fato, pode-se apoiar, como já foi referido, a hipótese de que 

prevalece, ainda uma noção de desenvolvimento (mesmo que dito sustentável) em que 

se valorizam mais as clássicas dimensões econômica, técnico-científica e, mesmo 

territorial, em detrimento de outras, incluindo a ecológico-ambiental e, em maior grau, a 

ético-moral e espiritual e, até, a sociocultural. 

Os resultados obtidos relativamente aos indicadores são consonantes com os 

obtidos para as dimensões. Como se assinalou, duas da dimensões menos valorizadas na 

análise dimensional a ético-moral e espiritual e territorial, viram a totalidade de seus 

indicadores não serem selecionados por 75% ou mais dos inquiridos como tendo 

“máxima importância” ou “muita importância” e somente cerca de metade serem 

avaliados por 50% dos respondentes. Na dimensão ecológico-ambiental só um indicador 

foi selecionado como sendo de “máxima ou muita importância” por 75% ou mais de 

inquiridos, embora a generalidade dos indicadores fosse selecionada como muito ou 

maximamente relevante por 59% ou mais dos especialistas. No caso da dimensão 
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sociocultural, também menos valorizada na análise dimensional, mais de um terço dos 

indicadores foram selecionados como sendo de “máxima ou muita importância”. A 

performance dos indicadores das dimensões econômica, técnico-científica, governança e 

global foi melhor. 

Assim, na utilização do sistema de indicadores baseada na proposta da pesquisa, 

sugere-se que no que se refere aos indicadores das dimensões ético moral e espiritual e 

territorial se utilize os resultados obtidos na filtragem dos 50%. No que se refere à 

dimensão ecológico-ambiental, seja adotado o mesmo critério ou um intermediário, por 

exemplo, 65% ou mais. Mesmo no que se refere à dimensão sociocultural, é de pensar o 

mesmo, já que os indicadores sofrem relevante restrição no nível de 50% ou mais, 

ficando excluídos os indicadores que a literatura apontaria como sendo importantes.  

5.3. Sugestões e recomendações de trabalhos futuros 

Dever-se-á pensar em estudos envolvendo mais especialistas selecionados por 

forma a obter uma amostra mais representativa. Por outro lado, ouvir outras pessoas, 

nomeadamente, representantes da sociedade civil seria muito importante, também. O 

recurso a outros desenhos de pesquisa e instrumentos de recolha de dados como grupos 

focais e entrevistas e painel de Delphi poderão ajudar a aprofundar o estudo da 

problemática em causa. Outras sugestões, ainda podem incluir as ideias de promover: 

• Estudos futuros que incluam trabalho de campo com visitas de observação; 

• Pesquisas que ajudem à elaboração de um quadro referencial, de preferência, 

sistêmico e integrado para acompanhamento e evolução dos indicadores; 

• Ampliações da pesquisa para desenvolvimento de um sistema de benchmarking 

para os PITs brasileiros. 

Uma outra questão importante será cruzar a questão do monitoramento e avaliação 

dos PITs com outras questões centrais relativas a sua formação e evolução. Levando-se 

em conta que os parques em fase de operação conseguem captar recursos da iniciativa 

privada e atração de empresas inovadoras para suas ampliações. Enquanto que na sua 

fase inicial (projeto e implantação) o governo nas suas três esferas (municipal, estadual 

e federal) tem um desempenho importante de suporte ao parque com o papel vital na 

inovação de leis, regulamentos, concessões de crédito e incentivo financeiro. 
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Os PITs podem não só contribuir como polo de desenvolvimento regional, mas 

também servir para que as universidades e o setor produtivo possam ficar mais 

próximos, aprofundando-se na percepção de quais são os conhecimentos e habilidades 

necessárias para desenvolvimento dessa ou daquela região.  

A presença de universidades, centro de pesquisas e escolas técnicas garantem 

que a instalação dos parques se efetue com uma geração de profissionais qualificados, 

para trabalhar em conjunto às indústrias/empresas, superando aspectos culturais que por 

ventura existam. A ausência destas condições gerais de produção dificilmente criará a 

interação capaz de desenvolver e gerar indústrias inovadoras, princípio que norteia a 

constituição dos parques. 

Nesta ótica, os PITs são vistos como potenciais alavancas para o 

desenvolvimento regional sustentável, necessitando o suporte da Tríplice hélice, onde 

governo, iniciativa privada e academia se complementam.  

Outro desafio é fazer com que a sociedade industrial e o governo migrem para a 

sociedade do conhecimento.  

As universidades são tão importantes quanto o governo ou a iniciativa privada 

(indústria/empresa) e precisam sair da posição de segundo lugar na sociedade. A 

sugestão é que nesse ambiente inovador dos parques, o conhecimento dos 

executivos/políticos sejam transferidos para os docentes e o conhecimento das 

universidades transferidos para a iniciativa privadas/governo.  

Finalmente, os resultados desta pesquisa podem ajudar no direcionamento das 

estratégias dos PITs em suas futuras ações e o direcionamento da política do governo, 

academias e iniciativa privada para o setor. 
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ANEXO 

Questionário de 
indicadores de avaliação 
de impacto de PITs 

Este questionário destina-se a coletar dados junto a especialistas visando identificar um 
elenco dos principais indicadores de avaliação de impacto no desenvolvimento regional 
dos Parques de Inovação Tecnológica - PITs. 

A construção do elenco que se pede analisar, baseou-se em sugestões incluídas em 
artigos científicos, como o Estategigrama de Luiz Sanz e o elenco de indicadores do 
Global Reporting Iniciative - GRI. Os indicadores estão organizados em dimensões 
adaptados de Sachs (1993) e Freitas (2004). 

Exprima, por favor, sua opinião acerca da maior ou menor importância de cada 
indicador, assinalando a alínea que se ajusta melhor. No final, opine também, sobre as 
dimensões em torno das quais o elenco de indicadores está organizado. 

*Obrigatório 

DIMENSÃO ÉTICOMORAL E ESPIRITUAL * 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

1 -Existência e 
implantação de 
códigos de ética 
explícitos no PIT e 
nas empresas 

     

2 -Existência de 
sistemas de 
monitoramento e 
avaliação de normas 
éticas no PIT e nas 
empresas 

     

3 -Existência de 
mecanismos de 
penalização e 
correção de 
condutas éticas 
desadequadas 

     

4 -Existência de 
sistemas e 
iniciativas de 
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nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

controle da 
corrupção 
5 -Percentual de 
empregados e total 
de horas de 
treinamento em 
ética e 
procedimentos 
anticorrupção 

     

6 -Normas 
específicas de 
respeito pela 
diversidade de 
crenças ideológicas, 
políticas, 
espirituais/religiosas

     

7 -Percentual de 
pessoal de 
segurança 
submetido a 
treinamento nas 
políticas ou 
procedimentos da 
organização 
relativos a aspectos 
de direitos humanos 

     

Esta pergunta é obrigatória 

 
DIMENSÃO SÓCIOCULTURAL * 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

1 - Natureza, escopo e 
eficácia de programas e 
práticas para aferir e 
avaliar impactos das 
atividades nas populações 
(qualitativo/quantitativo) 

     

2 -Número de visitantes 
por ano (excluindo os 
trabalhadores do PIT) 
(quantitativo) 

     

3 - Montante investido 
(média anual) em projetos 
de saúde e assistência 
social (qualitativo) 

     

4 - Montante investido 
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nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

(média anual) em projetos 
educativos (quantitativo) 
5 - Montante investido 
(média anual) em outros 
projetos socioculturais 
diversificados(quantitativo)

     

6 - Número de postos de 
trabalho diretos gerados 
pelo PIT por empresa, por 
ano (quantitativo) 

     

7 - Número de postos de 
trabalho indiretos gerados 
pelo PIT por empresa, por 
ano (quantitativo) 

     

8 - Grau de acessibilidade 
às pessoas com 
necessidades especiais 
(quantitativo) 

     

9 - Montante bruto 
investido na formação e 
capacitação profissionais, 
por pessoa, por ano 
(quantitativo) 

     

10 - Variação do Índice de 
Pobreza Humana (IPH)  ou 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do 
município de localização 
(quantitativo) 

     

 11 - Variação do IPH dos 
municípios da área de 
influência (quantitativo) 

     

12 - Variação do Índice de 
Desenvolvimento Ajustado 
ao Gênero (IDG) do 
município de localização 
do PIT (quantitativo) 

     

13 - Variação do IDG dos 
municípios da área de 
influência (quantitativo) 

     

14 - Grau de participação 
na elaboração e/ou 
implantação de políticas 
públicas (quantitativo) 

     

Esta pergunta é obrigatória 
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DIMENSÃO TERRITORIAL * 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

1 - Grau de 
disponibilidade de 
habitação, até 5 km, para 
quem trabalha no PIT 
(quantitativo) 

     

2 - Variação da extensão 
(km2) e número de 
habitantes da cidade de 
referência (onde está 
localizado ou a mais 
próxima), de acordo 
com dados disponíveis 
(quantitativo) 

     

3 - Variação da extensão 
e número de habitantes 
de outras cidades da área 
de influência, de acordo 
com dados disponíveis 
(quantitativo) 

     

4 - Preço médio de 
custo/aluguel da 
habitação existente 
dentro do PIT (caso 
exista) (quantitativo) 

     

5 - Quantidade de 
empreendimentos 
(balanço entre novos e 
encerrados) existentes 
no entorno (hotéis, 
restaurantes, padarias, 
farmácias, escolas, entre 
outros) depois da 
implantação do PIT 
(quantitativo) 

     

6 - Km de vias para 
bicicletas, diretamente 
ligadas ao PIT e taxa de 
aumento anual por ano 
(quantitativo) 

     

7 - Opções de acesso por 
transporte públicos, 
específicos 
(qualitativo/quantitativo)

     

8 - Existência de 
     



 180 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

incentivos à deslocação 
em transporte público e 
eventual otimização 
(qualitativo) 
Esta pergunta é obrigatória 

 
DIMENSAO ECONÔMICA * 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

1 - Valor econômico 
direto gerado e 
distribuído (média 
anual), incluindo 
receitas, custos 
operacionais, 
remuneração de 
empregados, doações e 
outros investimentos por 
m2, com reflexo 
absoluto (quantitativo) 

     

2 - Ajuda financeira 
significativa  (média 
anual) recebida do 
governo, com reflexo 
absoluto (quantitativo) 

     

3 - Desenvolvimento e 
impacto de investimento 
em infraestrutura e 
serviços oferecidos, 
principalmente para 
benefício público (média 
anual) (quantitativo) 

     

4 - Identificação e 
descrição de impactos 
econômicos indiretos 
significativos, incluindo 
a extensão dos impactos 
(média anual) 
(quantitativo) 

     

5 - O PIT tem seu 
próprio fundo de 
investimento e/ou 
acordos com entidades 
financeiras para fácil 
acesso a mais fundos 
(qualitativo) 
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nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

6 - Relação investimento 
público/investimento 
privado no PIT 
(quantitativo) 

     

7 - Relação entre 
investimento público 
previsto/investimento 
público realizado no PIT 
(quantitativo) 

     

8 - Número de postos de 
trabalho criados/ano 
(quantitativo) 

     

9 - Relação entre o 
número de empresas 
previstas e o número de 
empresas existentes 
(média anual) 
(quantitativo) 

     

10 - Número de 
empresas 
multinacionais/número 
total de empresas, média 
anual (quantitativo) 

     

11 - Número de 
empresas da 
região/número total de 
empresas (média anual) 
(quantitativo) 

     

12 - Número de médias, 
pequenas ou micro 
empresas/número total 
de empresas (média 
anual) (quantitativo) 

     

13 - Número de tipos 
(diversidade) de 
empresas existentes, por 
ano(quantitativo) 

     

14 - Número de MP e 
ME existentes na região 
de influência/número 
que solicitaram apoio, 
por ano (quantitativo)  

     

15 - Capacidade de 
investimento (média 
anual) 
(qualitativo/quantitativo)

     

16 - Número de MP e 
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nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

ME que solicitaram 
apoio/número 
efetivamente apoiadas 
(quantitativo) 
17 - Relação entre 
investimento 
privado/investimento 
privado realizado (média 
anual) (qualitativo) 

     

18 - Número de 
incubadoras e número 
de empresas incubadas 
(média anual) 
(quantitativo) 

     

19 - O PIT tem caráter 
especialista ou 
generalizado, por 
setor(es) tecnológico(os) 
da(s) incubadora(s) 
(qualitativo) 

     

20 - Número de pessoas 
staff PIT/staff 
incubadoras 
(quantitativo) 

     

21 -Numero de 
empresas incubadas que 
continuam no mercado 
ao fim de 5 anos 
(quantitativo) 

     

22 - Ajuda financeira 
significativa recebida do 
governo por empresa 
(quantitativo) 

     

Esta pergunta é obrigatória 

 
DIMENSÃO ECOLÓGICOAMBIENTAL * 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

1 - Matéria prima de 
consumo (ex. papel) 
usados por peso e 
volume (quantitativo) 

     

2 - Percentual de 
materiais usados 
provenientes de 
reciclagem por 

     



 183 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

peso/vol/m3 
(quantitativo) 
3 - Consumo de energia 
direta, discriminado por 
fonte primária/Kw 
(quantitativo) 

     

4 - Consumo de energia 
indireta, discriminado 
por fonte primária (Kw) 
(quantitativo) 

     

5 - Iniciativas para 
reduzir o consumo de 
energia indireta e 
reduções obtidas, por 
ano, com reflexo 
absoluto no PIT 
(qualitativo/quantitativo) 

     

6 - Iniciativas para 
fornecer produtos e 
serviços com baixo 
consumo de energia ou 
usando energia gerada 
por recursos renováveis e 
a redução de energia daí 
resultante, por ano, com 
reflexo absoluto no PIT 
(qualitativo/quantitativo) 

     

7 - Percentual de energia 
economizada devido a 
melhorias em 
conservação e eficiência 
(kw) (quantitativo)  

     

8 - Redução de 
necessidades energéticas 
resultantes de iniciativas 
de fornecimento de 
produtos e serviços de 
baixo consumo de 
energia ou que usem 
energia renováveis, ao 
ano, em média 
(quantitativo) 

     

9 - Quantidade total de 
água gasta em m3 por 
fonte (quantitativo) 

     

10 - Quantidade de 
fontes hídricas      
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nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

significativamente 
afetadas por retirada de 
água em m3 
(quantitativo) 
11 - Descarte total de 
água, em m3, por 
qualidade e destinação 
(quantitativo) 

     

12- Existência de sistema 
próprio de tratamento de 
água (m3) (quantitativo) 

     

13 - Existência de 
tratamento de água pelo 
setor público (m3) 
(quantitativo) 

     

14 - Percentual e volume 
total de água reciclada e 
reutilizada (quantitativo) 

     

15 - Percentual de área 
verde ou de proteção 
ambiental do PIT 
(quantitativo) 

     

16 - Montante de 
contribuição para 
projetos ambientais 
(quantitativo)  

     

17 - Montante de 
contribuições para 
projetos de 
compensações 
ambientais, por empresa 
(quantitativo) 

     

18 - Total de emissões 
diretas e indiretas de 
gases causadores do 
efeito estufa, por peso, 
por empresa 
(quantitativo) 

     

19 - Outras emissões 
indiretas de gases 
causadores do efeito 
estufa, por peso, por 
empresa (quantitativo)  

     

20 - Emissões de 
substâncias destruidoras 
da camada de ozônio, por 
peso (quantitativo) 
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nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

21 - NOx, SOx e outras 
emissões atmosféricas 
significativas, por tipo e 
peso (quantitativo) 

     

22 - Impactos ambientais 
significativos do 
transporte de produtos e 
outros materiais 
utilizados nas operações 
da organização, bem 
como do transporte com 
trabalhadores 
(quantitativo) 

     

23 - Peso de resíduos 
transportados, 
importados, exportados 
ou tratados considerados 
perigosos nos termos da 
Convenção de Basiléia - 
anexos I, II, III e VIII, e 
percentual de 
carregamento de resíduos 
transportados 
internacionalmente, com 
reflexo absoluto 
(quantitativo) 

     

24 - Número de 
iniciativas para mitigar 
os impactos ambientais 
de produtos e serviços e 
a extensão da redução 
desses impactos 
(qualitativo) 

     

25 - Percentual de 
produtos e suas 
embalagens recuperados 
em relação ao total de 
produtos vendidos, por 
categoria de produto 
(quantitativo) 

     

26 - Total de 
investimentos gastos em 
proteção ambiental 
(quantitativo) 

     

27 - Número de 
iniciativas que 
contribuam para a defesa 
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nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

da geodiversidade e/ou 
da biodiversidade 
(quantitativo) 
Esta pergunta é obrigatória 

 
DIMENSÃO GOVERNANÇA * 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

1 - Existência de 
mecanismos de 
participação para todos 
(qualitativo/quantitativo)

     

2 - Existência de 
mecanismos de 
auscultação regular da 
satisfação de todos 
(qualitativo/quantitativo)

     

3 - Existência de uma 
política de transparência 
(tanto relativo aos 
trabalhadores do PIT 
como à população em 
geral (qualitativo) 

     

4 - Existência de 
Conselho Fiscal 
(qualitativo) 

     

5 - Existência de 
Conselho 
Administrativo 
(qualitativo) 

     

6 - Existência de 
Conselhos Técnicos 
(quantitativo) 

     

Esta pergunta é obrigatória 

 
DIMENSÃO TÉCNICOCIENTÍFICA * 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

1 - Percentual 
de empresas 
com P&D 
(quantitativo) 

     

2 - Percentual 
de empresas 
que estão 
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nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

envolvidas em 
processos de 
inovação 
(quantitativo) 
3 - Percentual 
de patentes 
e/ou 
licenciamentos 
registrados por 
empresas 
integrantes do 
PIT 
(quantitativo) 

     

4 - Número de 
patentes e/ou 
licenciamentos 
registrados sob 
influência 
indireta (apoio) 
do PIT (por 
empresa) 
(quantitativo) 

     

5 - Montante 
envolvido em 
processos de 
inovação, por 
empresa 
(quantitativo) 

     

6 - Número de 
universidades 
da 
região/número 
de 
universidades 
presentes no 
PIT 
(quantitativo) 

     

7 - Número de 
instituições de 
pesquisa não 
universitárias 
com atividades 
no PIT 
(quantitativo) 

     

8 - Número de 
mestres e 
doutores 
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nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

atuando no 
parque 
(quantitativo) 
9 - Número de 
estagiários 
atuando no 
parque 
(quantitativo) 

     

10 - Número de 
profissionais 
especialistas 
estrangeiros 
atuando no 
parque 
(quantitativo) 

     

Esta pergunta é obrigatória 

 
DIMENSÃO GLOBAL * 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

1- Índice de 
Desenvolvimento 
Humano - IDH 
do município de 
localização 
(quantitativo) 

     

2 - IDH dos 
municípios da 
área de 
influência 
(quantitativo)  

     

Esta pergunta é obrigatória 

 
DIMENSÕES * 

 
nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

1 - Éticomoral e 
espiritual      

2 - Sóciocultural 
     

3 - Territorial 
     

4 - Econômica 
     

5 - 
Ecológicoambiental      
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nenhuma 

importância 
pouca 

importância 
mediana 

importância 
muita 

importância 
máxima 

importância 

6 - 
Científicotécnica      

7 - Governança 
     

8 - Global 
     

Esta pergunta é obrigatória 

Sua formação 

 

Seu cargo 

 

Suas informações e considerações 

 

 

 

 

 

 
 

 


