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RESUMO 

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

Neste contexto, torna-se necessário aos governos escolher estratégias competitivas e distribuir 

os recursos disponíveis de forma racional. As empresas, por sua vez, necessitam elaborar suas 

estratégias buscando melhorias de desempenho e inovações. Por outro lado, os parques 

tecnológicos vêm sendo considerados como valiosos instrumentos de promoção de diversos 

objetivos econômicos e sociais, cumprindo funções de suporte à integração entre agentes 

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

efetividade como instrumentos de desenvolvimento tecnológico, competitivo e social. Assim, 

este projeto propõe desenvolver uma sistemática que possibilite a avaliação de desempenho de 

parques tecnológicos, através de um framework que auxilie os avaliados a definir os aspectos 

relevantes para a avaliação, os métodos e procedimentos, o qual será testado no Tecnopuc. 
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