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A participação voluntária em  algumas componentes, os distintos modelos de gestão, o atraso para 
início de atividades e contratações e a complexidade do projeto têm tornado o processo de conexão 
das componentes um grande desafio de governança. Uma agenda única com as lideranças foi 
estabelecida para melhorar o alinhamento do trabalho e entregas.GOVERNANÇA

Seguindo à risca o cronograma acordado, a componente tem conseguido entregar de forma 
tempestiva seus produtos. O desafio reside aqui na contribuição que tais entregas darão ao 
posicionamento do HIDS e na geração de valor para os diversos stakeholders. O modelo de 
operação pós implantação também é um desafio a ser trabalhado.SUSTENTA-

BILIDADE

Sem nenhum avanço substancial ao longo de 2020, há que se correr para viabilizar a contratação 
da consultoria que irá gerar a proposição do modelo de negócios.

MODELO DE 

NEGÓCIOS

Com um atraso importante na formalização do contrato BIDxPUC e no cronograma de entregas, um 
grande esforço em Fev/21 tentou suprir as consequências do atraso. A agenda do momento está na 
formalização de uma pessoa jurídica para o HIDS que permitirá mitigar riscos de transição ao longo 
do seu processo de conceituação e implantação.JURÍDICO

Sem recursos do projeto alocados ao trabalho que está sendo conduzido até o momento, a 
componente tem tido importantes avanços e entregas. O grande desafio da componente será 
alinhar conceitos entre time UNICAMP vs KRIHS e mitigar potenciais conflitos de interesse com 
proprietários de terra circunscritos na área do HIDS.FÍSICO-

ESPACIAL

Atrasos na contratação da firma local tem gerado também consequências importante para essa 
componente que não conseguiu avançar em suas entregas.

PATRIMÔNIO

Embora com pequeno atraso na entrega do plano de comunicação para o HIDS, as atividade de 
suporte ao momento do projeto têm sido implementadas a contento. A comunicação do HIDS com a 
comunidade está de certa forma absorvida por cada componente, o que pode trazer riscos de 
desalinhamento.COMUNICAÇÃO

Status 
anterior
Out/20

Status 
Atual

Fev/21
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GOVERNANÇA DO HIDS : ASSOCIAÇÃO CIVIL1

HIDS COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL2

Maioria de votos 
pertence a 

pessoas ligadas 
ao Governo e à 
sociedade civil

É a pessoa jurídica 
mais comum na 
governança de 

cidades inteligentes 
e parques 

tecnológicos no 
Brasil

o Social

Criação de uma 
Associação Civil sem 

fins lucrativos, 
qualificável como 

Organização Social

Pode representar os 
interesses de seus 

associados e 
implementar os 

interesses e 
finalidades 

previstos em seu 
Estatuto Social

Instalação 
de Parque 

Tecnológico 
(SPTec)

Instalação 
de 

Laboratórios 
Vivos

Pode assinar 
acordos, contratos, 

convênios, 
propostas de 

incentivo para 
quaisquer 

atividades no 
âmbito de sua área 

de atuação

Diretrizes da 
Organização Social 
são dadas por um 

Conselho, e não pela 
Assembleia 

Impossibilidade 
de qualificar 

como OSCIP ou 
OSC nos 

primeiros 3 anos 
de instituição

Conselho obrigado, 
por seu Estatuto, a 

promover os 
interesses e as 
finalidades ali 
especificadas

Organização 
da Sociedade 

Civil de 
Interesse 
Público

OSCIP

Organização 
da Sociedade 

Civil

OSC
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CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA3

MODELO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO HIDS4

Estatuto Social e 
Regimento Interno da 

Associação
elaboração em 
conjunto com 

advogados dos 
membros do Conselho 
Consultivo Fundador

Estatuto Social :
Orgãos Internos

Assembléia 
dos 

Associados

Conselho 
de Adm

DiretoriasCoordenação

Conselho 
Fiscal

Estatuto Social : 3 Tipos de 
Associados

Fundadores

Títulares de 
Área

Desenvolve
dores de 

produção e 
pesquisa

Regimento e 
Estrutura interna da 

Associação, definição 
de atividades etc.

Prevê cessão, ao HIDS, 
de recursos humanos e 

materiais pelos 
Associados no primeiro 

ano

Atuação da componente 
jurídica é de apoio e 

assessoria às demais
Desenvolvimento da área 

decorre do modelo de 
negócios e do modelo de 

urbanização.

Desenvolvimento 
urbano pode ser 

acelerado :

Operação 
Urbana 

Consorciada
Área de interesse 
estratégico para 

a Metrópole 
(inserção no 

PDUI)e para o 
desenvolvimento 

científico
Vinculação do HIDS 
ao SPTec, definir a 
área como Zona 

Econômica 
Especial/Zona 

Franca do 
Conhecimento 
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Próximos passos
Encerramento
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• Próxima reunião de Conselho no dia 16-junho-21.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ORDINÁRIAS ◉
16

◉
16

◉
15

◉
15

EXTRAORDINÁRIAS ◉
TBD
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