
 

COMPONENTE MODELO DE NEGÓCIO 

 

OBJETIVOS E ETAPAS DE TRABALHO 

Compõem o HIDS um conjunto de instituições e empresas com objetivos e 
modelos de negócios diferentes. Elas compartilham o território do HIDS e podem, a partir 
do estudo de suas formas de operação e estratégias, desenvolver sinergias coletivas que 
qualifiquem o HIDS como um todo, e cada instituição e empresa em particular, como 
inovadoras e sustentáveis, 

Assim, o objetivo principal do grupo de estudo do modelo de negócios visa 
compreender a missão, os objetivos e a estratégia de cada um dos participantes, 
identificar áreas nas quais seja possível desenvolver sinergias e planejar como 
implementar as sinergias coletivas de forma a articular a atuação dos participantes no 
sentido de permitir a maior cooperação possível entre os atores.  

Outro objetivo é, a partir da atuação conjunta, obter externalidades positivas para 
todos os participantes do HIDS, tal como o desenvolvimento de infraestrutura, facilidades 
legais e um ambiente favorável para o objetivo maior do HIDS, que é a inovação e a 
sustentabilidade, seja por meio da educação, do desenvolvimento tecnológico e social e 
das ações empreendedoras. 

Perspectiva sobre o HIDS: uma grande plataforma através da qual diversos atores 
ajudarão a gerar valor e, naturalmente, se apropriar de valor. Por exemplo: parceiros do 
entorno, empresas, empreendedores, sociedade civil, ICTs, investidores, agentes de 
fomento, instituições/parceiros internacionais (em geral), estudantes etc. 

 

Etapa 1 (ano de 2020 e 1 º trimestre 2021) 

Objetivo: criar as bases para obter sinergia coletiva. Para tanto desenvolver inter-
relações entre as instituições/empresas de forma a construir um tecido relacional 
e institucional dentro do HIDS. Levantar informações para o programa 
urbanístico. Participarão todas as instituições/empresas que façam parte do HIDS. 

Temas a desenvolver: 1) apresentação de cada instituição/empresas; 2) 
oportunidades de sinergia visualizadas; 3) relação de cada instituição/empresa 
com o programa urbanístico. 

Produtos: 1) Definição das relações entre as I/E do HIDS; 2) Contratos entre os 
membros a efetuar, 3) Definição do setor/pessoa de cada instituição que será o 
órgão de recepção permanente das demandas dos membros do HIDS (concierge). 

 

Etapa 2 (2021 em diante) 

Uma vez finalizada a etapa 1, há que se pensar como criar ações que levem a uma 

articulação coletiva em direção a pesquisas que visem a sustentabilidade, a 

inovação e a viabilidade econômica do HIDS. Esta etapa será afetada pelo estudo 

do modelo de negócios a ser efetuado pela equipe do BID e pelas conclusões 

decorrentes das discussões da etapa 1. 


