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• As consultorias contratadas para as componentes de Modelo de Negócios e Físico-
espacial estão desenvolvendo reuniões de trabalho e avançando com as entregas 
de forma satisfatória. 

• As frentes com recursos alocados pelo BID estão avançando, mas ainda com riscos 
de atrasos de cronograma e entregas por conta de atrasos na contratação das 
empresas para realização dos diagnósticos do patrimônio.

• A pauta de criação de personalidade jurídica para o HIDS ainda não foi conclusiva.
• Os esforços do HIDS estão no planejamento de 2022 junto ao Conselho Consultivo, 

de forma a trazer mais apropriação do projeto por parte dos membros do conselho 
e reduzir o protagonismo da Unicamp.



Status do 
Projeto

1



Resumo do Status
Status do Projeto

4

A componente de comunicação do HIDS esteve
presente em diversos eventos que ocorreram no 
período, entre eles os encontros do Retoma SP em
diversas cidades do estado e a missão do 
Consulado francês em visita à PUC e Unicamp. 
Artigos e publicações em redes sociais
contribuíram com o aumento da audiencia em
meios digitais. 

O formulário do estudo diagnóstico para captar 
as percepções e interesses da iniciativa privada 
sobre o HIDS foi desenvolvido e aplicado. O 
número de respostas ainda não está adequado 
para que o estudo seja conclusivo. Parcerias com 
a ANPEI e INOVA foram estabelecidas na tentativa 
de aumentar o número de respostas. 

O teste de avaliação de sustentabilidade pelo 
módulo do Greenmetric foi concluído pela PUC 
Campinas e a Unicamp. Algumas fragilidades 
relacionadas aos indicadores foram identificadas 
e serão tratadas. O teste com a Embrapa está 
alinhado, apenas aguardando o edital para início 
do projeto. A componente está verificando 
oportunidades de parcerias com a INOVA.

A consultoria contratada para desenvolvimento 
da proposta do modelo de negócios desenvolveu 
workshops de estratégia e modelo de negócios 
do HIDS com membros do Conselho Consultivo. A 
consultoria também aproximou o HIDS da 
TECNOPUC para melhor entendimento do modelo 
de gestão e governança. 

JURÍDICO

Os debates a respeito da criação da 
personalidade jurídica para o HIDS ainda não 
foram conclusivos. A componente segue com 
assessoria das demais componentes com 
relação aos aspectos jurídicos.

FÍSICO-ESPACIAL

PATRIMÔNIO

Sem maiores avanços nas entregas devido ao
atraso na contratação das consultorias para 
realização dos diagnósticos. Em paralelo, a 
componente está desenvolvendo outras
atividades como organização de workshop 
sobre sustentabilidade e LL, e elaboração de 
projetos acadêmicos sobre biodiversidade. 

GOVERNANÇA

SUSTENTA-

BILIDADE

MODELO DE 

NEGÓCIOS

COMUNICAÇÃO

O curso de Pós-Graduação Latu Senso foi 
concluído e todo o material gerado 
(podcasts, ebook, TCCs e cardenos de 
resumo) será disponibilizado em uma página 
digital. A contratação da consultoria coreana 
(KRIHS) foi concluída, mas ainda está 
pendente a contratação do escritório local 
para dar suporte ao KRIHS.

OUTRAS

Os trabalhos das consultorias contratadas para 
as componentes de Modelo de Negócios e 
Físico-Espacial estão ocorrendo e envolvendo as 
demais componentes. Os esforços do HIDS estão 
no planejamento de 2022 junto ao Conselho 
Consultivo, de forma a trazer mais apropriação 
do projeto por parte dos membros do conselho e 
reduzir o protagonismo da Unicamp.
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O formulário do estudo diagnóstico para captar as percepções e interesses da iniciativa privada 
sobre o HIDS foi desenvolvido e aplicado. O número de respostas ainda não está adequado para que 
o estudo seja conclusivo. Parcerias com a ANPEI e INOVA foram estabelecidas na tentativa de 
aumentar o número de respostas. GOVERNANÇA

O teste de avaliação de sustentabilidade pelo módulo do Greenmetric foi concluído pela PUC 
Campinas e a Unicamp. Algumas fragilidades relacionadas aos indicadores foram identificadas e 
serão tratadas. O teste com a Embrapa está alinhado, apenas aguardando o edital para início do 
projeto. A componente está verificando oportunidades de parcerias com a INOVA.SUSTENTA-

BILIDADE

A consultoria contratada para desenvolvimento da proposta do modelo de negócios desenvolveu 
workshops de estratégia e modelo de negócios do HIDS com membros do Conselho Consultivo. A 
consultoria também aproximou o HIDS da TECNOPUC para melhor entendimento do modelo de 
gestão e governança. MODELO DE 

NEGÓCIOS

Os debates a respeito da criação da personalidade jurídica para o HIDS ainda não foram 
conclusivos. A componente segue com assessoria das demais componentes com relação aos 
aspectos jurídicos.

JURÍDICO

O curso de Pós-Graduação Latu Senso foi concluído e todo o material gerado (podcasts, ebook, 
TCCs e cardenos de resumo) será disponibilizado em uma página digital. A contratação da 
consultoria coreana (KRIHS) foi concluída, mas ainda está pendente a contratação do escritório local 
para dar suporte ao KRIHS.FÍSICO-

ESPACIAL

Sem maiores avanços nas entregas devido ao atraso na contratação das consultorias para 
realização dos diagnósticos. Em paralelo, a componente está desenvolvendo outras atividades
como organização de workshop sobre sustentabilidade e LL, e elaboração de projetos acadêmicos
sobre biodiversidade. PATRIMÔNIO

A componente de comunicação do HIDS esteve presente em diversos eventos que ocorreram no 
período, entre eles os encontros do Retoma SP em diversas cidades do estado e a missão do 
Consulado francês em visita à PUC e Unicamp. Artigos e publicações em redes sociais contribuíram 
com o aumento da audiencia em meios digitais. COMUNICAÇÃO
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STATUS DAS ENTREGAS

DURAÇÃO STATUS

24 MESES
AGO/2020 – JUL/2022

COMUNICAÇÃO

PROGRESSO TEMPORAL

67%

0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS
ONE PAGE REPORT – HIDS 

67%
0% 50% 100%

Plano de Trabalho e 
Metodologia
P.01

MAI/20 - JUL/20

Layout de 
Publicação e Roteiro 
de Vídeo
P.03

JUN/21

Outputs das 
componentes e 
Relatório de 
Atividades 20/21
P.04

OUT/21

Minuta de Artigo e 
Relatório de 
Roadshow
P.05

Xx/xx - FEV/22

Relatório de 
Atividades 2021 e 
Relatório Final 2022
P.06

Xx/xx - JUL/22

Plano de 
Comunicação
P.02

JUL/20 - JAN/21

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

❑ Agilizar o registro marca HIDS 

❑ Apoiar a realização do Workshop 
da Componente de Patrimônio
(Prof. Wesley)

❑ Expandir a visão de demandas e 
atividades para os conselheiros 
(ainda que seja via grupo de 
whatsapp)

❑ Concluir a formação do grupo dos 
conselheiros 

❑ Apoio organização evento 
p/público empresarial 

! Tradução para o inglês do site do HIDS.
! Atraso no processo de registro da 

marca do HIDS
! Processo permanente de geração de 

material de divulgação (video, 
material gráfico etc.)

! Ampliar divulgação HIDS junto à 
comunidades locais c/apoio da DeDH

• Atualização do site do HIDS e das redes sociais :
- Notícias – 10
- Redes HIDS – 01
- Clipping – 06
- Agenda – 14
- Newsletter – 02 envios

• Melhoria da audiência nas redes sociais

• Participação no evento Retoma São Paulo nas 
cidades de Campinas, São José dos Campos, São 
José do Rio Preto, Sorocaba, Ribeirão Preto e 
Piracicaba.

• Acompanhamento reuniões DeDH

ATIVIDADES EXECUTADAS



STATUS DAS ENTREGAS

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

DURAÇÃO STATUS

24 MESES
AGO/2020 – JUL/2022

ATIVIDADES EXECUTADAS

PROGRESSO TEMPORAL PROGRESSO ENTREGÁVEIS

55%

0% 50% 100%

Plano de Trabalho
P.01

AGO/20

Relatório Trimestral 
(4T20) 
P.03

FEV/21

Estudo de 
Diagnóstico
P.04

MAI/21 – DEZ/21

Relatório Trimestral 
(1T21) 
P.05

MAI/21

Relatório Trimestral 
(2T21) 
P.06

JUL/21

Relatório Trimestral 
(3T21) 
P.07

NOV/21

Relatório Trimestral 
(4T21) 
P.08

FEV/22

Relatório Trimestral 
(1T22) 
P.09

MAI/21

Narrativa para o 
HIDS
P.10

AGO/21– OUT/21

Relatório Trimestral 
(3T20) 
P.02

NOV/20

Relatório Final
P.11

JUN/22 – JUL/22

67%

0% 50% 100%
GOVERNANÇA
ONE PAGE REPORT – HIDS 

• Elaboração do relatório trimestral Out/21 a Dez/21
• Facilitação das reuniões mensais entre 

componentes.
• Realização das reuniões individuais com as 

componentes
• Acompanhamento das contratações pelo BID
• Suporte na reunião do Conselho em Dezembro/21
• Estabelecimento de parceria junto à ANPEI e a 

INOVA para divulgação do formulário do estudo 
diagnóstico via newsletter e publicação em redes 
sociais.

! Conseguir fazer uma leitura adequada 
da demanda do setor privado para a 
elaboração da estratégia de atração

! Oportunidade de conquistar apoio 
institucional da CIESP  para aplicação 
do questionário para o estudo de 
diagnóstico.

! Número de respostas do formulário do 
estudo diagnóstico

! Criação da personalidade jurídica do 
HIDS

! Facilitar a mudança de protagonismo 
do HIDS (ampliar a participação de 
outros membros)

❑ Ampliar a aplicação do Questionário 
do Estudo Diagnóstico com iniciativa 
privada

❑ Desenvolvimento de uma Narrativa 
para o HIDS, de acordo com as 
informações coletadas



STATUS DAS ENTREGAS

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

DURAÇÃO STATUS

15 MESES
MAI/2020 – JUL/2021

❑ Proposição de uma minuta de 
Carta de Princípios de 
sustentabilidade para o HIDS

❑ Desenvolvimento de Sistema de 
avaliação de sustentabilidade para 
startups (Invest SP e HIDS)

❑ Desenvolvimento de módulos mais
amigáveis para colocar no site do 
HIDS

! Ajustes em pontos de fragilidade nos 
indicadores de avaliação de 
sustentabilidade

! Aumentar integração com outras
componentes para evitar duplicidade
de trabalhos em componentes
diferentes

! Atraso em testes dos módulos de 
avaliação de sustentabilidade
(Embrapa)

• Conclusão dos testes do modulo do Greenmetric
com a PUC e a Unicamp.

• Alinhamento para teste do modelo de avaliação
de sustentabilidade com Embrapa Meio Ambiente

• Aproximação da equipe da INOVA para 
entendimento de possibilidades de parceria para 
teste dos modelos de avaliação de 
sustentabilidade. 

• Proposta de estrutura de gestão da 
sustentabilidade para o HIDS.

ATIVIDADES EXECUTADAS

PROGRESSO TEMPORAL

0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

Plano de Trabalho e 
Metodologia 
P.01

MAI/20 – JUL/20

Report –
Pacto Global Nações 
Unidas 
P.03

AGO/20 – OUT/20

Pesquisa Avaliação 
Ciclo de Vida e 
Análise Insumo-
Produto 
P.04

AGO/20 – OUT/20

Realização 
Workshop 
Internacional 
P.05

OUT/20 – NOV/20 

Modelo de Avaliação 
de Sustentabilidade  
P.06

NOV/20 – DEZ/20

Teste do Modelo de 
Avaliação de 
Sustentabilidade
P.07

JAN/21 – FEV/21

Relatório de 
Avaliação de 
Sustentabilidade do 
HIDS 
P.08

FEV/21 - ABR/21

Realização 
Workshop 
Internacional 
P.09

ABR/21 - JUN/21

Relatório Avalição 
de Sustentabilidade 
Laboratórios Vivos 
P.10

MAI/21 – JUN/21

Report –
Metodologias de 
Sustentabilidade 
Stakeholders 
P.02

MAI/20 – SET/20

SUSTENTABILIDADE
HIDS 

87%

0% 50% 100%



STATUS DAS ENTREGAS

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

DURAÇÃO STATUS

08 MESES
JUL/2020 – FEV/2021

❑ Acompanhamento das ações
propostas pela Consultoria
contratada

❑ Construindo uma visão de futuro
com base em previsões
estratégicas

❑ Value Proposition and Strategic
Positioning

❑ Desenvolvimento do plano
financeiro, operacional e de
implementação

❑ Desenvolvimento do D3/4 Final
Report

❑ Apresentação pública do Relatório
de Planejamento Estratégico e
Modelo de Negócios do HIDS

! Flexibilização dos prazos e entregas
da Consultoria contratada.

• Entrega do Analysis Report
• Workshop de estratégia e modelo de negócios do

HIDS com o Conselho Consultivo
• Reunião de apresentação da TECNOPUC como

forma de apresentação do seu modelo de gestão
e aproximação com o HIDS.

ATIVIDADES EXECUTADAS

PROGRESSO TEMPORAL

0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

25%

0% 50% 100%

D1 - Workplan

JUL/21

D4 – Final Report

OUT/21 – NOV/21

D3 – Draft Final 
Report

D2 – Analysis Report

SET/21

MOD. DE NEGÓCIOS
HIDS 

NOV/21



STATUS DAS ENTREGAS

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

DURAÇÃO STATUS

❑ Reunião com a componente de 
Modelo de Negócios para 
direcionamento a respeito da 
estruturação da pessoa jurídica do 
HIDS

❑ Identificar metas constantes dos 
contratos de gestão que o HIDS 
proporá (estratégia de 
implementação dos laboratórios
vivos voltados à P&D e à 
urbanização da área)

! Definição das diretrizes do modelo de 
negócios para orientar as 
possibilidades relacionadas com a 
pessoa jurídica do HIDS

! Acelerar a estruturação da PJ do HIDS 
para iniciar a captação de recursos

ATIVIDADES EXECUTADAS

PROGRESSO TEMPORAL PROGRESSO ENTREGÁVEIS

Estrutura institu-
cional, acertos 
jurídicos, estatutos e 
regulamentos para o 
HIDS

AGO/20

MOD. JURÍDICO
HIDS  

Proposta de 
legislação como ZEE 
e Parque

AGO/20 - OUT/20

Proposta de 
benefícios fiscais

AGO/20 - OUT/20

Assessoria ao 
trabalho das outras 
componentes

AGO/20 - TBD

Proposta de Design 
da Governança

AGO/20 - OUT/20

25 MESES
JUL/2020 – JUL/2022

68%
0% 50% 100%

83%

0% 50% 100%

Definição e 
aprovação do 
produto 1 -
Workplan

JUL/20

• A componente jurídica mantém o dever de 
realizar suas reuniões periódicas e participação 
nas reuniões das demais componentes, visando 
à estruturação jurídica da entidade que deverá 
governar o HIDS. 

• Assessoria ao trabalho das demais componentes



STATUS DAS ENTREGAS

DURAÇÃO STATUS

13 MESES
SET/2020 – SET/2021

PROGRESSO TEMPORAL

0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

0% 50% 100%

Estudos de Caso e 
Benchmarking

OUT/20

Visão & Conceito

JAN/21

Brainstorming de 
projetos

MAR/21

Revisão das 
certificações 
ambientais urbanas

ABR/21

Propostas 
preliminares de 
ocupação do 
território

JUN/21

Exposição & 
Material Visual 
(digital)

AGO/21

Diagnóstico Urbano

DEZ/20

FÍSICO-ESPACIAL
HIDS 

Página 1 de 
2

ATIVIDADES EXECUTADAS
• Conclusão do curso de Pós Graduação Lato Sensu 

com duração de 12 meses e com 15 alunos, sendo 10 
bolsistas.

• Criação de uma página com repositório de todo 
conteúdo gerado nesse curso (podcasts, ebook, TCCs, 
cadernos de resumo) em substituição à entrega de 
exposição e material visual por conta das restrições 
impostas pela pandemia. 

• Efetivação da contratação da consultoria coreana 
(KRIHS) para proposta de projeto físico-espacial para 
o HIDS

• Apoio à consultoria da SPi no que diz respeito à 
questões urbanísticas e históricas do território do HIDS 

! Dificuldade em realizar um 
processo participativo com toda a 
comunidade que circunda o HIDS, 
como os bairros do entorno, 
instituições de pesquisas, 
empresas, escolas, donos de terra, 
etc.

! Conflitos de interesse com os 
proprietários de terras dentro das 
delimitações do HIDS.

! Pesquisa com o modelo jurídico a 
respeito do uso da terra do estado 
paulista.

! Atraso na contratação do 
escritório local para dar suporte 
ao KRIHS

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

❑Acompanhamento do trabalho a ser 
realizado pela consultoria coreana 
(KRIHS)

❑Suporte às demais componentes 
sobre questões urbanísticas do HIDS



STATUS DAS ENTREGAS

DURAÇÃO STATUS

24 MESES
AGO/2020 – JUL/2022

PROGRESSO TEMPORAL PROGRESSO ENTREGÁVEIS

9%

0% 50% 100%

67%
0% 50% 100%

PATRIMÔNIO
ONE PAGE REPORT – HIDS 

Report da situação 
atual da vegetação e 
propostas de 
restauração (1B)

Report e mapeamento 
das características 
microclimáticas e de 
estações do HIDS (1C)

SET/20 – DEZ/20

Report dos diferentes 
grupos da fauna local 
(2B)

SET/20 – DEZ/20

Reporting da poluição 
atmosférica e nível de 
perigo na área do HIDS 
(2C)

SET/20 – DEZ/20

Reporting de local 
potencial para geração 
de energia renovável 
(eólica, solar, 
hidráulica e biomassa) 
(1E)

SET/20 – DEZ/20

Atlas ilustrado da 
ocupação histórica do 
HIDS, com as 
mudanças na região ao 
longo do tempo (1H)

SET/20 – DEZ/20

Mapa detalhado do 
local considerando 
fatores históricos e 
sociais (3H)

SET/20 – DEZ/20

Report das 
características 
geomorfológicas da 
área (1G)

SET/20 – DEZ/20

Em caso de 
identificação de 
território arqueo-
lógico, mapeamento 
detalhado da área (2H)

SET/20 – DEZ/20

Plano de trabalho com 
as instituições para 
estabeleci-mento do 
guia de conservação 
da biodiversidade(3B)

Plano de trabalho com 
as instituições para 
estabeleci-mento do 
guia de conservação 
da geodiversidade (3G)

JAN/21 – AGO/21

Plano de trabalho com 
as instituições para 
estabeleci-mento do 
guia de conservação 
climática (3C)

JAN/21 – AGO/21

Plano de trabalho com 
as instituições para 
estabeleci-mento do 
guia de integração de 
energias renováveis 
(2E)

JAN/21 – AGO/21

Plano de trabalho com 
as instituições para 
estabeleci-mento do 
guia de conservação 
histórico-cultural (4H)

JAN/21 – AGO/21

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES
❑ Estruturação do workshop sobre 

sustentabilidade e laboratórios vivos.
❑ Acompanhamento do processo de 

contratação e início dos trabalhos 
de campo dos diagnósticos 
ambiental, histórico e arqueológico.

❑ Preparar orçamento para viabilizar o 
monitoramento digitalizado da 
biodiversidade do HIDS, já que essa 
etapa não será coberta no 
diagnóstico.

! Demora excessiva para diagnóstico 
do patrimônio.

! Manter alinhamento com a 
componente Físico-Espacial para 
não haver muita defasagem devido 
ao atraso do diagnóstico.

! Autorização do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional para início do diagnóstico

ATIVIDADES EXECUTADAS

• Contratação da empresa Carbono Zero para a 
realização do diagnóstico ambiental.

• Organização de um workshop sobre 
sustentabilidade e Laboratórios Vivos no âmbito da 
componente

• Elaboração de projetos acadêmicos a serem 
executados por alunos de pós-graduação sobre a 
biodiversidade do HIDS.

• Contratação da empresa ANX pela Funcamp para 
realização do diagnóstico do patrimônio histórico, 
arqueológico e cultural do HIDS.
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