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FICHA TÉCNICA DE 
REGISTRO DE INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA 
 

  
1. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA  
  
País de origem:   
Brasil 
 

Nome da Indicação Geográfica: 
Porto Digital 
 

Espécie: (X) IP           ( ) DO 
 

Número do registro no Brasil:  
IG201103 

 

Data de concessão do registro:  
11/12/2012 
 

Publicação da concessão do registro:  
http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2188.pdf 
 

Caderno de Especificações Técnicas:  
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/cadernos-de-especificacoes-
tecnicas/PortoDigital.pdf 

   

Representação figurativa/gráfica:    (  ) Não se aplica  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2. REQUERENTE DO REGISTRO 
  

Nome ou razão social:  
  

CPF / CNPJ:  
  

Endereço:  
  

Cidade/UF:   
  

Núcleo de Gestão do Porto Digital  

04.203.075/0001-20  

Cais do Apolo 181, 3°Andar, Bairro do Recife  

Recife/PE    CEP:  50030-220  
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Telefone:  

  

E-mail:  
 
 
3. PROCURADOR        ( X ) Não se aplica  

 

Nome do Procurador  
  
 
4. ÁREA GEOGRÁFICA  
  

Delimitação da área geográfica:  
Zona Especial do Patrimônio Histórico Cultural 09 – ZEPHC 09 – no setor de intervenção controlada 
no centro da região metropolitana de Recife, na ilha de 100 hectares considerada como sítio histórico 
de Recife. Quadrilátero do bairro de Santo Amaro – referente à área de expansão do Porto Digital, 
delimitada ao leste pela rua da aurora nos trechos entre a Av. Mário Melo e a Av. Norte; ao sul, pela 
Av. Mário Melo até o cruzamento com a Av. Cruz Cabugá; ao oeste, pela Av. Cruz Cabugá, nos 
trechos entre a Av. Mário Melo e Av. Norte; e, ao norte, pela Av. Norte até a Av. Cruz Cabugá, 
conforme descrito na lei 17.762/2011.  
  
  
5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  
  

Natureza:  (  ) Produto   (X) Serviço  
  

 Nome  
  

Especificações e características:  
As empresas do Parque Tecnológico Porto Digital atuam na prestação de Serviço de Tecnologia de 
Informação e Comunicação através de desenvolvimento, manutenção e suporte com destaque nas 
seguintes áreas:   
- pesquisa e desenvolvimento de sistemas embarcados  
- inteligência artificial  
- sistemas de redes neurais  
- segurança da informação  
- jogos e entretenimento  
- sistemas educacionais  
- sistemas de gestão empresarial  
- sistemas de mobilidade, segurança e gestão urbana  
- aplicativos para dispositivos móveis  
- desenvolvimento de software sob demanda  
- páginas eletrônicas e mídias digitais  
- comércio eletrônico  

+55 81 3419-8000    Fax:   - 

 - 

  

Serviços de tecnologia de informação e comunicação através de desenvolvimento, 
manutenção e suporte  
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- consultoria em tecnologia da informação (planejamento, teste, qualidade) 
- outsourcing  
As empresas reconhecidas com a Indicação de Procedência do Porto Digital são inovadoras por sua 
natureza, prestando uma oferta eficiente de bens e serviços de qualidade internacional. Além disso, 
são comprovadamente empresas cidadãs, que perseguem objetivos de equidade, por meio de projetos 
de natureza social e atenta às questões contemporâneas de sustentabilidade do meio ambiente.  
Porto Digital é um local de referência internacional que reúne empresas reconhecidas por atenderem 
cinco áreas de excelência: capital humano, tecnologia e processo, inovação, cliente e mercado, e 
sociedade e meio ambiente. Esses aspectos são considerados diferenciadores estratégicos quando o 
assunto é qualidade. 
  
Relação com área geográfica:   

O Porto Digital, em Recife, se consolidou, nas últimas décadas, como ambiente de inovação e 
tecnologia. Reúne um dos principais núcleos econômicos, políticos e acadêmicos do Brasil, com a 
participação de instituições, empresas, universidades e governo. É uma região que se insinua no 
cenário mundial por seu capital humano e empreendedorismo.  
O Porto Digital é hoje um dos mais importantes polos de tecnologia do país e um dos representantes 
da nova economia do estado de Pernambuco, de referência internacional. O projeto inovador, 
definido como o Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação e Comunicação, com foco no 
desenvolvimento de software, é resultado de uma bem-sucedida articulação de políticas públicas, 
envolvendo a iniciativa privada, as universidades e os governos, modelo conhecido como “Triple 
Helix”.   
Nesse contexto de produzir conhecimento localmente e exportar serviços de valor agregado para o 
mundo, surgiu o Porto Digital, em julho de 2000. Um projeto de desenvolvimento econômico que 
agrega investimentos públicos, iniciativa privada e universidades, compondo um sistema local de 
inovação que engloba inúmeras instituições entre empresas de Tecnologia de Informação e 
Comunicação, Economia Criativa, serviços especializados e órgãos de fomento.  
Ao longo dos anos, o Porto Digital tem recebido o reconhecimento de inúmeras instituições nacionais 
e internacionais. Já foi conquistada mais de uma centena de prêmios e reconhecimentos oficiais. O 
Porto Digital foi considerado pela Associação Nacional de Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec), em 2007, 2011 e 2015, o melhor parque tecnológico do Brasil. 

 
 

6. ESTRUTURA DE CONTROLE  
 
Controle feito por: Conselho regulador 

 

Observações: 

O Conselho será formado por membros, representantes das empresas 
associadas ao Porto Digital, representantes do Núcleo de Gestão do 
Porto Digital (NGPD), representantes do Governo do Estado e 
representantes do meio acadêmico.  
Os membros serão indicados pelo conselho de administração do 
Porto Digital. 

 


