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VISÃO GERAL
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Edifício de Governança do BIOTIC

Um parque tecnológico com potencial

de se tornar hub nacional e

internacional de negócios, tecnologia e

inovação



Diferenciais 
de Brasília

CAPITAL FEDERAL: Sede do Governo Federal e do Governo do Distrito
Federal, Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade da UNESCO, 3ª
cidade mais populosa do país (3 mi hab.), 3º maior PIB (R$ 236 bi),
PIBpc elevado (R$ 79 mil), Adm. Pública: 51% do valor agregado, 9ª
cidade com maior IDH-M (0,824-muito elevado)

MAIOR HUB DOMÉSTICO: AEROPORTO DE BRASÍLIA - 2º maior do
país em movimentação internacional de passageiros, terminal com a
maior capacidade de pista do Brasil, único da América do Sul a operar
pistas paralelas simultâneas independentes

REPRESENTAÇÃO MUNDIAL: Abriga as embaixadas e representações
diplomáticas de todo o mundo (Brasília tem 128 embaixadas), abriga
sedes e representações de organismos internacionais

ENSINO, PESQUISA E EMPREENDEDORISMO: Alta concentração de
instituições de ensino superior e pesquisa (>50 instituições, ex. UnB,
UCB, UniCEUB, IESB, IFB), maior quantidade de mestres e doutores per
capita, Sedia as principais instituições de financiamento de ensino e
pesquisa do país (CNPq e CAPES), 17° ranking de cidades
empreendedoras (Destaques: Ambiente regulatório, mercado e acesso a
capital), 7ª cidade em concentração de startups (122 em 2016).
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ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA/DF



PORTO DIGITAL, RECIFE (PE)

Conceito de Parque 
Tecnológico

Concentração geográfica de empresas de diversos
segmentos, mas que têm a tecnologia como ponto
focal de seus negócios.

Difere do distrito industrial por possuir estratégia
voltada para a inovação, para a integração entre
empresas, instituições de ensino e pesquisa,
entidades de apoio e Governo.

Disponibiliza a infraestrutura e cria um ambiente
que favorece a convergência de conhecimentos,
ideias, projetos e geração de negócios.

Trata-se de um empreendimento imobiliário
diferenciado, que promove a valorização dos ativos,
ao mesmo tempo que é um valioso instrumento de
desenvolvimento da região.



Parque Tecnológico de 
Brasília BIOTIC

Único projeto do DF com o potencial para alavancar
a matriz socioeconômica regional, com geração de
novos negócios e empregos de alta qualificação.

Tem o objetivo de desenvolver em Brasília um
ambiente de inovação e empreendedorismo em
setores intensivos no uso de tecnologia, em
colaboração intersetorial entre Governo, Empresa e
Universidade (instrumento da política de CT&I)

Tem como alicerce a criação de bairro inteligente e
sustentável, integrado com a natureza ao seu redor
e com edificações certificadas ambientalmente.

Projeto desenvolvido em conjunto com consultoria
especializada, com o objetivo de garantir a
blindagem, a transparência e a sustentabilidade
do empreendimento, garantindo assim o interesse
público.

MASTERPLAN - PRAÇA PRINCIPAL



Vocação do BIOTIC

GovTech RegTech FinTech InsureTech DefenseTech

Cyber Security FoodTech HealthTech EduTech Smart Cities
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PARQUE 
NACIONAL

LAGO 
PARANOÁ

GRANJA 
DO TORTO

PLANO 
PILOTO

Localização do 
BIOTIC

8

LC 679/2012, alterada pela LC

923/2017: cria a área para

instalação do Parque, em zona

urbana de uso controlado, em

área de 121,5409 hectares

(1,2 milhão de m2)

Localizado entre a DF-003, o

Parque Nacional e a Granja do

Torto



Imóvel 

incorporado ao 

patrimônio 

Terracap

Imóvel desapropriado, 

área urbana

Imóvel desapropriado, 

em comum, pertencente 

à Terracap e terceiros

Imóvel de 

propriedade da 

UniãoÁrea do Parque BIOTIC
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Áreas de 

influência / 

integração 

ecológica
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Lote 1

3

Lote Área (m²) Destinação

1 958.898 Abrigar o principal complexo do BIOTIC.

2 14.064 Abrigar estruturas complementares do BIOTIC

3 40.000 Data Center Banco do Brasil e Caixa

4 6.400 Edifício de Governança do BIOTIC

5 3.200 Abrigar Datacenter (BRB)

6 8.000 Subestação da CEB

Nota: AZUL = não ocupado; AMARELO = ocupado

A BIOTIC S/A está disposta a receber propostas de construção

de Data Center para qualquer um dos lotes não ocupados na

área do Parque Tecnológico de Brasília BIOTIC.

Valor de referência para elaboração de proposta inicial:

• Lote 1: R$ 1.100 / m2

• Lote 2: R$ 2.350 / m2



10

Bairro multifuncional no conceito de smart cities, com

escritórios, universidades, comércios, residências e

espaços públicos imersivos que se harmonizam com

a riqueza da paisagem circundante.

• vida cívica vibrante e dinâmica

• espaços físicos flexíveis que se adaptam às

mudanças das necessidades de uso

• respeita e interage com o ecossistema e clima

locais

• camada sensorial que gerencia o conforto e

segurança da comunidade

Visão geral do Masterplan



Subsidiária integral da TERRACAP, criada em
2018, com o objeto social de realizar a
incorporação, administração, implantação,
desenvolvimento, operação e manutenção do
Parque Tecnológico de Brasília BIOTIC.

Lei Distrital 6.140/2018 – Lei da Inovação do DF:
ratificou o papel da Terracap e,
consequentemente, da BIOTIC S/A na
estruturação do Parque Tecnológico.

Mais de 30 eventos realizados com a marca
BIOTIC em 2019

Responsável pela gestão do Edifício de
Governança
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Instituições instaladas no BIOTIC
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Edifício de Governança BIOTIC

Ed. Governança: 10 mil m² de construção pronta com mais de 

15 instituições residentes, entre startups e entidades de apoio

Living Labs em desenvolvimento: Living Lab IoT

5G; Cyber Arena, centro de treinamento em

segurança cibernética; Centro de Desenvolvimento

Tecnológico e de Empreendedorismo Inovador para

o Banco Digital do BRB.

http://anprotec.org.br/
https://macofren.com/
https://www.terascience.com.br/
https://www.voyager.srv.br/
https://www.tecsoft.org.br/
http://portal.abipti.org.br/
http://www.sebraelab.sebrae.com.br/
https://sistemafibra.org.br/fibra/
https://ibti.org.br/
http://www.fap.df.gov.br/
https://www.ifb.edu.br/
http://www.funab.se.df.gov.br/
http://gbtsa.com.br/
https://www.bioticsa.com.br/
http://www.bb.com.br/
http://www.caixa.gov.br/
https://portal.brb.com.br/
https://spinengenharia.com.br/


Atrativos a serem desenvolvidos no BIOTIC

13

INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS BÁSICOS

Localização privilegiada 
na Capital Federal

Bairro inteligente com 
vida cívica dinâmica e 
conectada à natureza

Comércio, lazer e demais 
serviços

Facilities

Espaços de coworking

Ambientes 
compartilhados

INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS

Laboratórios

Incubadoras e 
aceleradoras

Infraestrutura tecnológica 
de alta qualidade

Cursos especializados 
em tecnologia, inovação e 
empreendedorismo

Apoio à criação e 
internacionalização de 
empresas

Propriedade intelectual

NETWORKING

Poder público

Entidades de apoio

Núcleos de inovação 
tecnológica (NIT)

Empresas âncoras

Universidades e parques 
tecnológicos no mundo

INCENTIVOS FINANCEIROS 
E REGULATÓRIOS

Benefícios fiscais

Política de subvenção e 
facilitação de acesso a 
recursos

Zona de livre regulação e 
de livre exportação

Preferência em 
contratações públicas

Ambiente de teste de 
políticas públicas
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MASTERPLAN
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MASTERPLAN - CORREDOR ECOLÓGICO

Um parque tecnológico de padrão

mundial para Brasília, integrado com a

natureza ao seu redor



Elementos estratégicos do Masterplan
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Ambiente com princípios
urbanísticos inovadores.
O aspecto tecnológico
será integrado a todos os
sistemas do parque,
construindo um modelo
para o desenvolvimento
urbano futurista
enquanto testa e
experimenta a
tecnologia.

Trabalhar, viver e se
divertir em um espaço
estruturado de forma
inovadora e inteligente.
O mix programático cria
sinergias inesperadas
entre diferentes campos.
Um local com tudo ao
alcance, com fácil
acesso, fácil de chegar e
sem perder tempo no
trânsito.

Espaços de coworking,
café e praças temáticas,
guiam o dia-a-dia de
cada ocupante, sendo
possível ter acesso a
serviços e
relacionamentos com
players mundiais, imerso
em um ambiente
cosmopolita.

Espaços indoor e
outdoor conectados,
trazendo o DNA de
Brasília, a integração
com a natureza, espaços
estruturados em um
ambiente comum ativo
que convida e recebe
players nacionais e
internacionais a estarem
trabalhando em
harmonia.

“Work, Live and Play” - integração do ambiente para diferentes usos.

Vida de rua com 

densificação ao redor do 

“corredor urbano”

Híbrido de natureza 

selvagem e natureza 

conectada acomodando 

atividades humanas

Um corredor 

ecologicamente 

resiliente que integra a 

natureza na cidade

Uma miríade de 

sensores que servem a 

todo campus
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Cria buffers e “bloco de articulação”

Momentos públicos ao longo da rua 

principal

Ligação entre corredores ecológicos

Uma rua urbana principal

• Criar um terreno comum ativo onde 

as pessoas possam se encontrar, 

trocar e interagir

• “Natureza Conectada", acentuando 

as condições climáticas para criar 

bolsões verdes e salas ao ar livre.

• Formar um limite claro conectando 

os prédios de laje que correspondem 

à grade otimizada

Estratégias (rede, paisagem, vida urbana e quadras)



Sustentabilidade

Ponto de ligação entre o Parque Nacional e
o Lago Paranoá.

O local pretende ser um elo dois
corredores ecológicos: o riacho Torto e o
Ribeirão Bananal.

Uma infraestrutura verde e social inovadora
que cria uma nova ligação entre natureza e
tecnologia

Parque 

Nacional de 

Brasília

Ribeirão 

do Bananal

Ribeirão 

do Torto

Lago Paranoá

PRINCÍPIOS:

1. Cultive a paisagem: restauração do

Cerrado usando técnicas de

regeneração

2. Cultive a Natureza: implementação de

soluções baseadas na natureza

3. Criar espaços públicos urbanos

baseados na escala humana:

reconectar pessoas com a natureza em

todas as escalas

4. Estabelecer um link entre natureza e

tecnologia: transforme o parque em

um ambiente tecnológico experiencial

Corredor 

Ecológico
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O Corredor da Biodiversidade

funcionará como uma

infraestrutura verde e social,

preservando a biodiversidade

local e reconectando as

pessoas com a natureza

Corredor 
ecológico
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Permeabilidade, jardins internos e telhados verdes

Lei Complementar nº 929/2017: o espaço deve conter o equivalente a
57% de área permeável; 40% disso pode ser alcançado com
mecanismos artificiais de aproveitamento de água da chuva. Assim,
um mínimo de 34,2% da área do local deve ser referente a superfícies
permeáveis reais.

Arquitetura verde:

• Telhado verde

• Fachada verde

• Cobertura
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Praças

A sequência de praças

públicas é organizada

como um anel circular no

local, enquanto o corredor

ecológico flui sul-nordeste

ao lado de vários nós.

• Eventos abertos

• Trabalho ao ar-livre

• Espaços de lazer

• Atividades esportivas

• Playground para crianças

• Áreas de descanso

• Caminho com sombra

• Espaços com natureza
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Rede viária, estacionamento e transporte público
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1.  Distrito de serviço

2.  Vila estudantil

3.  Distrito do portão

4.  Distrito da universidade

5.  Vila de Moradia

6.  Distrito de TI-tech

7.  Centro de Conferência

8.  Distrito de escritórios

9.  Praça principal

10. Vila do pesquisador

11. Distrito de inovação

12. Distrito de partilha “CO-CO-CO”

13. Distrito de biotecnologia

14. Vila dos trabalhadores

15. Distrito de Agricultura

16. Shopping rodovia & Estacionamento

17. Estação BRT

18. Distrito de facilidade

19. Centro de consolidação
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As qualidades espaciais

promovem a interação

humana e atividades sociais

Quadras ou Clusters
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Térreo

Distribuição de programas no térreo e nos blocos

+1 e acima

Os parâmetros de uso e ocupação

encontram-se em fase de aprovação

junto aos órgãos competentes
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www.bioticsa.com.br


