
RELATO: 
 
Trata-se de matéria relacionada a proposta de nova delimitação do Parque Metrópole 
Digital que vem sendo tratada pela atual gestão e que se vislumbra uma maior amplitude 
geográfica. A matéria tem na sua essência, apesar do pouco tempo de existência do 
parque, a elevação das condições de atratividade para novos negócios que se integrem 
ao ecossistema. 
 
 

A diretoria do Parque elaborou o ESTUDO DE AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO PARQUE 
METRÓPOLE para melhor subsidiar as decisões do Conselho Administrativo e como 
mostram as simulações do material anexo, são apresentadas 3 (três) alternativas 
promovendo uma visão ampla das possibilidades. 
 
 

A primeira mostra a situação atual com a delimitação dos raios de 1,5 km em relação à 
área da Universidade Federal do RN e que já está amparada pelo decreto municipal 
11.378/17. Apenas se ajustaria a área do mapa geográfico sem a necessidade de um 
novo decreto por ainda se encontrar dentro dos limites aprovados. Mesmo com essa 
condição favorável, várias empresas com potencial de se instalar na região, demonstram 
preferências de iniciar as suas atividades em centro empresariais pelas suas 
características, serviços ofertados e sem a necessidade de investimentos iniciais em 
imobilização. Ressalta-se que, nessa versão ajustada do mapa, o ganho de novos centros 
empresariais seria reduzido (apenas 5) e o gerenciamento do perímetro seria dificultado 
pelo seu recorte geográfico irregular. 
 
 

Com esse propósito de facilitação e atratividade, a diretoria apresenta uma segunda 
alternativa de ampliação na delimitação geográfica dos raios para 2 Km, agregando 
assim, novos centros empresariais que possam abrigar empresas de base tecnológica, 
inclusive, já com sinalização prévia positiva de órgãos municipais ligados ao assunto 
(SEMPLA e SEMUT), pois, nesse caso, haveria a necessidade de alteração do atual texto 
do decreto municipal. Com essa proposta ficarão dentro dos novos limites cerca de 21 
centros empresariais, que é um bom número. 
 
 

A terceira proposta já adiciona um diferencial em relação à anterior e que pode ser uma 
alternativa mais racional, aumentando a competitividade do parque. Considera a 
delimitação geográfica de um raio de 2 Km em relação a área da UFRN, também com a 
necessidade de alteração no decreto municipal vigente, mas, com o diferencial de se 
lançar um edital de fluxo contínuo para a atração de empresas de base tecnológica. Terá 
como vantagens adicionais a incorporação de mais centros ou condomínios 
empresariais para atrair empresas de tecnologia, se somando aos 28 espaços 
empresariais já mapeados ao longo do estudo. 
 

 

Essa expansão sugerida na terceira proposta compreenderá um maior número de 
empresas, mantendo o adensamento empresarial e permitindo a entrada e o fomento 



à criação de novos centros desenvolvedores de Empresas de Base Tecnológica - EBTs. 
Esses centros serão chamados de satélites promotores de EBT's  e farão a adesão à 
delimitação geográfica do Parque por meio de edital de fluxo contínuo, devendo haver 
uma comissão específica para avaliar esta adesão. 
 

A ideia é exatamente se antecipar as futuras demandas de empresas que pretendem se 
agregar ao ecossistema de Tecnologia da Informação que se consolida na capital 
potiguar, não permitindo defasagens nas condições de competir em relação aos outros 
centros tecnológicos da Região Nordeste. 
 

 

  
  
PARECER: 
 
Diante do exposto e considerando que o estudo de ampliação da área do Parque 
Tecnológico Metrópole Digital traz de forma suficiente os elementos necessários para a 
tomada de decisão desse colegiado, e, como premissa principal de se promover as 
melhores condições de competitividade, e, ainda, considerando que o ambiente de 
negócios deva ser de facilitação para atratividade de novos negócios, sou de parecer 
FAVORÁVEL pela  pré-aprovação da TERCEIRA PROPOSTA apresentada pela atual 
diretoria como a que melhor atenderá as necessidades atuais e futuras da instituição, 
com a condicionante de aprovação formal da Prefeitura Municipal de Natal. 
  
Natal, 09 de setembro de 2019. 
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