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• As frentes com recursos alocados pelo BID estão avançando de forma 
satisfatória, mas com riscos de desalinhamento de cronograma e entregas por 
conta de atrasos na contratação da KRIHS, Empresa Local e Consultoria para 
Modelo de Negócios

• O projeto encontra-se num momento de transição importante. Ações para 
mitigar o descontinuidades no projeto HIDS em função das transições na 
Prefeitura de Campinas e Reitoria da Unicamp estão em curso:
- Reuniões de alinhamento e engajamento do novo time da Prefeitura com o 

projeto
- Proposição de criação de uma pessoa jurídica para o HIDS

• Foi estabelecida uma agenda fixa de reuniões trimestrais do Conselho 
Consultivo do HIDS, de forma que se estabeleça um ritmo de monitoramento e 
avanços na implementação do projeto.



Relatório Trimestral

Agenda

1. Mapa de caminho crítico

2. Status do projeto

3. Análise de Riscos

4. Questões estratégicas
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Dentro do escopo do projeto BID

Fora do escopo do projeto BID

O PROJETO HIDS CONTA COM FRENTES DE TRABALHO QUE VÃO ALÉM DO ESCOPO DO PROJETO 
FINANCIADO PELO BID.
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PATRIMÔNIO

PROJETO FÍSICO-ESPACIAL

Entendimento, divulgação e preservação o patrimônio ambiental e cultural, à luz dos objetivos do HIDS

MODELO DE NEGÓCIOS

AVALIAÇÃO DE 
SUSTENTABILIDADE

GESTÃO DE RECURSOS Captação e gerenciamento dos recursos econômicos e financeiros para estruturação e operação 
do HIDS

Definição do modelo de negócio que permitirá a viabilização econômica do HIDS. 

Formulação das bases jurídico-normativas para organizar e implantar o HIDS, e redação de 
propostas de projetos de lei para instituí-lo como Zona Econômica Especial e Parque Tecnológico 
de Inovação

COMUNICAÇÃO

GOVERNANÇA

REDE Formação e animação da rede de pessoas e instituições que compõem  e atuam junto ao 
HIDS em suas atividades

Definição e operação do modelo de governança do HIDS desde a etapa de conceituação  
até a sua devida operação

Criação dos canais diversos de divulgação e comunicação do HIDS com as partes 
interessadas

MODELO JURÍDICO

Elaboração de metodologias de avaliação de sustentabilidade em projetos, de 
organizações e impacto das ações do HIDS

Traçar um projeto físico espacial dentro do conceito de área de desenvolvimento proposto, além de propor 
uma solução tridimensional  alinhada ao quadro estratégico do HIDS.
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• A partir das entregas declaradas ou 
previstas por cada componente, 
elaboramos um mapa de entregas a partir 
do qual passaremos a controlar a visão 
geral das entregas do projeto.

• O próximo passo será detalhar os impactos 
de cada produto na entrega das outras 
componentes.

• As contratações em andamento serão 
detalhadas após a visão do plano de 
trabalho a ser elaborado pelas 
organizações selecionadas para o projeto.

AS DIFERENÇAS NOS MODELOS DE GESTÃO DE CADA COMPONENTE – PRODUTOS VS. ATIVIDADES –
LIMITAM A REALIZAÇÃO DE UMA ANÁLISE DE CAMINHO CRÍTICO BEM ESTRUTURADA PELA DIFICULDADE 

DE SE ENTENDER A RELAÇÃO ENTRE OS ESFORÇOS DE CADA FRENTE

LEGENDA 2020 2021 2022

J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J

COMUNICAÇÃO

GOVERNANÇA

JURÍDICO

PATRIMÔNIO

AVALIAÇÃO DE 
SUSTENTABILIDADE

MODELO DE 
NEGÓCIO

FÍSICO-ESPACIAL
(UNICAMP)

FÍSICO-ESPACIAL
(EMPRESA LOCAL)

FÍSICO-ESPACIAL
(KRIHS)

Plano de 
Trabalho

Plano de 
Comunicação

Layouts
de publicação

Outputs 
das componentes

Minuta de artigo

Relatório de Roadshow

Rel. de 
Atividades 2021

Rel. Final
2022

Plano de 
Trabalho Rel. Tri 3T20 Rel. Tri 4T20 Rel. Tri 1T21 Rel. Tri 2T21 Rel. Tri 3T21 Rel. Tri 4T21 Rel. Tri 1T22

Estudo de 
diagnóstico

Narrativa para
o HIDS

Rel. Final

Estudos de 
casos e 

Benchmarking

Diagnóstico
Urbano

Diagnóstico
de programação

Energia, Mobilidades
e Soluções

Visão & Conceito
Cenários
Possíveis

Processos
Participativos

Plano e 
Reg. urbana

Exposição e
Material visual

Desenvolvimento, 
Organização,

Orçamento e Modelgaem

Estrutura
Institucional

Proposta
de Design

Governaça

Proposta de 
benefícios fiscais

Assessoria
ao

Trabalho

Report vegetação
Propostas de restauração ( 1B )    

Report fauna local    ( 2B )                 
Report geomorfológico ( 1G  )                          

Análise infra impacto HIDS    ( 2G )                                   
Report e mapeamento microclimático ( 1C )                                                     

Reporting poluição atmosférica ( 2C )                                         
Reporting pot. energia renovável ( 1E )                                           

Atlas ilustrado da ocupação histórica ( 1H )                                                     
Mapeamento detalhado da área ( 2H )                                                     

Mapa detalhado ( 3H )    

Plano de trabalho guia de 
conservação Biodiversidade ( 1B )

Plano de trabalho guia de
Conservação Geodiversidade ( 3G )

Plano de trabalho guia de
Conservação Climática ( 3C )

Plano de trabalho guia de
Integração Energética ( 2E )

Plano de trabalho guia de 
Conservação Histórico Cultural  ( 4H )

RPT – Metodologias de 
Sustentabilidade

Pesquisa avaliação
Produto - Insumo

Plano de 
Trabalho e 

Metodologia
RPT – Pacto Global

WS Internacional

Modelo de avaliação
De sustentabilidade

WS Internacional
Rel. avaliação

Sustentabilidade do 
HIDS

WS Internacional

Rel. avaliação
Sustentabilidade
Laborátorios vivos

Elaboração
do questionário Reuniões de

apresentanção

Criação da
Vida do 

HIDS

Contratação da
consultoria

Plano de Trabalho Relatório de Análise
Rascunho do 

Relatório Final Relatório Final

Plano de Trabalho e
Metodologia

Relatório preliminar de ideias de design urbano
por setores em apoio ao KRIHSRevisão dos planos anteriores

e regulamentos de uso do solo

Rascunho do Plano Diretor
atualizado

Plano Diretor
atualizado

Plano de Trabalho e
Metodologiaa

Relatório preliminar incluindo 
estudo urbano preliminar

e projeto na área-alvo
Relatório preliminar

dos cenários de design
Rascunho do plano

de investimento

Rascunho do plano
físico e espacial

Apresentação da proposta 
do Plano Diretor HIDS

Relatórios de Missão

Em progresso
Concluido Por vir

TBD

Plano de
Trabalho

Proposta de
Lesgislação
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COMUNICAÇÃO

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.

GOVERNANÇA

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.

SUSTENTA-
BILIDADE

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.

MODELO DE 
NEGÓCIOS

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.

JURÍDICO

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.

FÍSICO-ESPACIAL

PATRIMÔNIO

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

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.

OUTRAS

A rede HIDS ainda está restrita as instituições 
que compõem o Conselho, e há poucos 
movimentos de expansão. Ainda não foram 
estabelecidas atividades específicas para a 
gestão e expansão da rede HIDS. A criação 
de uma PJ para o HIDS viabilizará a obtenção 
de novas fontes de recursos para o projeto. 
Entrou na pauta do Conselho endereçar 
desde já esse desafio.
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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



STATUS DAS ENTREGAS

DURAÇÃO STATUS

24 MESES
AGO/2020 – JUL/2022

COMUNICAÇÃO

PROGRESSO TEMPORAL

25%
0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS
ONE PAGE REPORT – HIDS 

17%
0% 50% 100%

Plano de Trabalho 
e Metodologia
P.01

MAI/20 - JUL/20

Layout de 
Publicação e 
Roteiro de Vídeo
P.03

Xx/xx - JUN/21

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

Xx/xx - OUT/21

Minuta de Artigo e 
Relatório de 
Roadshow
P.05

Xx/xx - FEV/21

Relatório de 
Atividades 2021 e 
Relatório Final 
2022
P.06

Xx/xx - JUL/21

Plano de 
Comunicação
P.02

JUL/20 - JAN/21

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

❑ Comunicação das entregas das 
componentes ( Jurídico, Físico –
Espacial e Avaliação de 
Sustentabilidade ).

❑ Retomar conversa com a Facamp.
❑ Artigo plano diretor Unicamp / HIDS.

! Tradução para o inglês do site do HIDS.
! Definir público-alvo em conjunto com 

demais componentes.
! Entrega produto 2: Plano de 

Comunicação HIDS, prazo fev./21

• Construção do Briefing para envio a prefeitura a 
partir do Marcelo Knobel.

• Vídeo institucional do HIDS.
• Projeto Mídia – Ciência ( em Avaliação Fapesp ).
• Briefing reuniões PMC.
• Atualização do site do HIDS e das redes sociais :

- Notícias – 04
- Redes HIDS – 06
- Clipping – 07
- Agenda – 17
- Página “Visão do Conselho para o HIDS”
- Página “Repositório KHRIS (Português/Inglês)”

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

27%
0% 50% 100%

Plano de Trabalho
P.01

AGO/20

Relatório 
Trimestral (4T20) 
P.03

FEV/21

Estudo de 
Diagnóstico
P.04

MAI/21 – JUL/21

Relatório 
Trimestral (1T21) 
P.05

MAI/21

Relatório 
Trimestral (2T21) 
P.06

AGO/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

29%
0% 50% 100%

GOVERNANÇA
ONE PAGE REPORT – HIDS 

• Suporte na realização da reunião de Conselho em 
Dezembro/20

• Reunião de alinhamento com o BID sobre 
andamento do projeto e termos de referência

• Suporte a Avaliação de Sustentabilidade na 
condução de workshop

• Análise do caminho crítico do projeto
• Rearranjo da dinâmica das reuniões com as 

components (de individual > conjunta)

! Sinalização da necessidade da 
antecipação de entrega do produto 
04, para suportar a atividade de outras 
componentes

! Avaliar o impacto nas entregas com o 
atraso da contratação do KRIHS, 
empresa local e modelo de negócio

❑ Preparar reunião de Conselho, 
prevista para Março/21.



STATUS DAS ENTREGAS

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

DURAÇÃO STATUS

15 MESES
MAI/2020 – JUL/2021

❑ Conclusão do Produto 6 -
Metodologia (modelo) preliminar 
para a avaliação da 
sustentabilidade.

❑ Seleção preliminar de critérios e 
indicadores para inclusão na 
Plataforma de Avaliação de 
Sustentabilidade do HIDS.

❑ Seleção de instituições/ laboratórios 
vivos para aplicação da avaliação 
teste – validação das instituições 
junto ao Conselho do HIDS.

❑ Apresentação do andamento das 
atividades da componente para a 
equipe do BID.

❑ Apresentação do andamento das 
atividades e da plataforma para o 
Conselho Consultivo do HIDS.

! Risco da ferramenta de avaliação não 
ter objeto concreto para medir 
efetivamente as atividades planejadas 
por outras componentes.

! Plataforma hospedada no mesmo site 
do HIDS, isso demanda de alterações 
ao decorrer do tempo.

! Cancelamento da atividade prevista 
no Produto 07 – Workshop em Março/21 
– optou-se por concentrar os esforços 
na conclusão da plataforma e 
organização da avaliação teste.

• Finalização do produtos 3 – Pacto Global Nações 
Unidas.

• Finalização do produto 4 – Pesquisa Avaliação 
Ciclo de Vida e Análise Insumo-Produto.

• Finalização do produto 5 – Workshop 
Internacional. Apresentação deste para o BID.

• Conclusão da disciplina  em parceria com o 
Instituto de Computação da Unicamp, para 
preposição da plataforma preliminar de 
Avaliação de Sustentabilidade. 

ATIVIDADES EXECUTADAS

PROGRESSO TEMPORAL

47%
0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

50%
0% 50% 100%

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

Realização 
Workshop 
Internacional 
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 



DURAÇÃO STATUS

15 MESES
MAI/2020 – JUL/2021

PROGRESSO TEMPORAL

47%
0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

50%
0% 50% 100%

SUSTENTABILIDADE
HIDS 

PESQUISA AVALIAÇÃO CICLO DE VIDA E ANÁLISE INSUMO-PRODUTO (PRODUTO 4)

Avaliação de Sustentabilidade é 
uma atividade transversal às 
outras componentes – Patrimônio, 
Master plan, Modelo de negócios, 
Modelo jurídico e Governança, 
Comunicação e Laboratórios Vivos.

O relatório descreve os princípios 
baseados na Avaliação do Ciclo 
de Vida (ACV), através de um 
modelo de insumo-produto 
(Economic Input-Output Life Cycle
Assessment - EIOLCA). 

A ACV estuda os aspectos 
ambientais e os impactos 
potenciais ao longo da vida de um 
produto (isto é, do “berço ao 
túmulo”), desde a aquisição da 
matéria-prima, passando por 
produção, uso e disposição.



DURAÇÃO STATUS

15 MESES
MAI/2020 – JUL/2021

PROGRESSO TEMPORAL

47%
0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

50%
0% 50% 100%

SUSTENTABILIDADE
HIDS 

REALIZAÇÃO DO WORKHOP INTERNACIONAL (PRODUTO 5)

Foi realizado um workshop 
virtual com três 
especialistas em 
avaliação de 
sustentabilidade, 
considerando os 
princípios da proposta 
para o HIDS, com o 
objetivo de debater as 
metodologias em 
construção. 

O processo de escolha 
dos especialistas 
convidados para 
participação no workshop 
contou com a 
participação de todos os 
membros da componente 
de avaliação de 
sustentabilidade.



STATUS DAS ENTREGAS

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

DURAÇÃO STATUS

08 MESES
JUL/2020 – FEV/2021

❑ O que está previsto no escopo de 
trabalho da componente não 
entrega o modelo de negócio para 
o HIDS, apenas a proposta de valor

❑ Verificar se já há recursos 
disponíveis para a contração do 
serviço de consultoria

! Questionário é complexo e há risco 
dos que os stakeholders não 
respondam ao questionário ou as 
mesmas seja frágeis e pouco 
conclusivas.

! Componente espera a contratação 
de uma consultoria para 
construção do modelo de negócios.

• Contato com o CNPEM.
• Elaboração do modelo de contrato para a 

consultoria a ser contratada pelo BID.

ATIVIDADES EXECUTADAS

PROGRESSO TEMPORAL

88%
80% 90% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

50%
0% 50% 100%

Elaboração do 
Questionário

JUL/20 – AGO/20

Criação da Visão 
do HIDS

JAN/21

Contratação da 
Consultoria para 
Modelo de 
Negócios

TBD

Reuniões de 
Apresentação

SET/20 – DEZ/20

MOD. DE NEGÓCIOS
HIDS 



STATUS DAS ENTREGAS

PONTOS DE ATENÇÃO PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕES

DURAÇÃO STATUS

❑ Aprovação do Conselho Consultivo 
do HIDS quanto à criação dessa 
associação civil sem fins lucrativos 
(Estatuto e Regimento: minutas 
levadas à consulta aos 
departamentos jurídicos).

❑ Minuta de projeto de inserção do 
HIDS no SPTec (após criação da 
pessoa jurídica).

❑ Minuta de pedido de qualificação da 
pessoa jurídica HIDS como OS junto à 
Secretaria Estadual de Planejamento 
ou de Ciência e Tecnologia.

❑ Minuta de proposta de projeto de lei 
de Operação Urbana Consorciada.

❑ Minuta de proposta de projeto de lei 
de uso e ocupação de solo da área d
HIDS.

! Urbanização (densificação) indutível 
por OUC (componente mod. negócio.).

! A OUC pode ser implementada por lei 
estadual (art. 34-A, Est. da Cidade)

! A pessoa jurídica HIDS pode 
administrar a OUC.

! A pessoa jurídica do HIDS deve ser 
associação civil qualificável como 
Organização Social (Lei n. 9637/1998)

! Possível propor uma lei de uso e 
ocupação de solo urbano com 
regramento exclusivo para a área do 
HIDS (componente urbanística),

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

32%
0% 50% 100%

83%
0% 50% 100%

Definição e 
aprovação do 
produto 1 -
Workplan

JUL/20

• Definição e aprovação do Produto 1 – Workplan.
• Entrega do Produto 2 - Estrutura institucional, 

acertos jurídicos, estatutos e regulamentos para o 
HIDS.

• Entrega do Produto 3 – Proposta de Desogn da 
Governança.

• Entrega do Produto 4 – Proposta de legislação 
como ZEE e Parque tecnológico.

• Entrega do Produto 5 – Proposta de benefícios 
fiscais.



DURAÇÃO STATUS PROGRESSO TEMPORAL PROGRESSO ENTREGÁVEIS

MOD. JURÍDICO
HIDS  

25 MESES
JUL/2020 – JUL/2022

32%
0% 50% 100%

83%
0% 50% 100%

PROPOSIÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DE UM PESSOA JURÍDICA PARA O HIDS (PRODUTO 2)



STATUS DAS ENTREGAS

DURAÇÃO STATUS

13 MESES
SET/2020 – SET/2021

PROGRESSO TEMPORAL

38%
0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

33%
0% 50% 100%

Estudos de Caso e 
Benchmarking

OUT/20

Definição da 
Programação

DEZ/20

Energia, 
Mobilidade, 
Soluções, etc.

DEZ/20

Visão & Conceito

JAN/21

Cenários Possíveis

MAR/21

Processo 
Participativo

ABR/21

Proposta de 
Regulamentação 
Urbanística

JUN/21

Exposição & 
Material Visual

AGO/21

Diagnóstico 
Urbano

DEZ/20

FÍSICO-ESPACIAL
HIDS 

Página 1 de 2

ATIVIDADES EXECUTADAS

• Organização das pastas e arquivos em nuvem de forma estruturada 
(Data Repository)

• Definição das ferramentas de gestão de projetos e práticas. Trello para 
grupos de trabalho e Bitrix24 para gerenciamento geral.

• Elaboração do site da componente
• Programa de Pós Graduação Lato Sensu – Consolidação de força 

tarefa para o projeto
• Realização de reuniões de trabalho com SANASA e CPFL
• Especificação dos produtos e entregáveis
• Definição do time da componente do Projeto Físico-Espacial
• Conversa com o CNPEM
• Início da pesquisa sobre o local.
• Trabalho de benchmarking em diversos temas relevantes para 

construção do HIDS em conjunto com a turma de especialização. 

Produção de texto, diagramação e materiais gráficos dos textos.
• Cadernos de benchmarking e leitura do território.
• Estudo de 3 projetos semelhantes em síncrotrons.
• Planejamento das oficinas de levantamento das expectativas dos 

stakeholders.
• Análise de 3 casos de parques de inovação criados em áreas de 

laboratórios de luz síncrotron na França e Espanha.



STATUS DAS ENTREGAS

DURAÇÃO STATUS

13 MESES
SET/2020 – SET/2021

❑ Análise comparativa dos cenários

PROGRESSO TEMPORAL

38%

0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

33%
0% 50% 100%

Estudos de Caso e 
Benchmarking

OUT/20

Definição da 
Programação

DEZ/20

Energia, 
Mobilidade, 
Soluções, etc.

DEZ/20

Visão & Conceito

JAN/21

Cenários Possíveis

MAR/21

Processo 
Participativo

ABR/21

Proposta de 
Regulamentação 
Urbanística

JUN/21

Exposição & 
Material Visual

AGO/21

Diagnóstico 
Urbano

DEZ/20

FÍSICO-ESPACIAL
ONE PAGE REPORT – HIDS 

Página 2 de 2

PRÓXIMOS PASSOS / DECISÕESPONTOS DE ATENÇÃO

❑ Análise comparativa dos cenários! Preocupação em relação as questões anacrônicas na criação de parques tecnológicos. O HIDS 
deve se preocupar em delimitar um espaço que seja perene.

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

! Conflitos de interesse com os proprietários de terras dentro das delimitações do HIDS.
! Necessidade de apoio para contatos com stakeholders e comunidade.
! Baixo retorno da PMC aos pedidos de dados sobre a área.
! Pesquisa com o modelo jurídico a respeito do uso da terra do estado paulista.
! Necessidade de garantir que o eixo que ligue as principais instituições seja ativo.
! Grande possibilidade núcleo ligado a biotecnologia.
! Possibilidade de investimento do governo francês.
! Dependemos de consultorias para a definição de sistemas de energia e mobilidade.



DURAÇÃO STATUS

13 MESES
SET/2020 – SET/2021

PROGRESSO TEMPORAL

38%

0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

33%
0% 50% 100%

FÍSICO-ESPACIAL
ONE PAGE REPORT – HIDS 

O benchmarking teve como objetivo apresentar 
exemplos de boas soluções que podem ser aplicadas 
no projeto urbano do HIDS. 

As 21 soluções mapeadas, extraídas dos inúmeros 
projetos e programas analisados, foram agrupadas 
segundo os seguintes temas: 

(a) paisagem, 

(b) morfologia, 

(c) gestão hídrica, 

(d) mobilidade urbana e 

(e) energia e infraestrutura. 

Cada solução, por sua vez, pode conter aspectos 
relevantes para mais de uma dessas temáticas. Os 
casos analisados incluem desde grandes projetos de 
renovação urbana no exterior, como HafenCity, em 
Hamburgo, até parques tecnológicos no Brasil, como 
o Sapiens Parque, em Florianópolis.

21  SOLUÇÕES DO ESTUDO DE CASO E BENCHMARKING



DURAÇÃO STATUS

13 MESES
SET/2020 – SET/2021

PROGRESSO TEMPORAL

38%

0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

33%
0% 50% 100%

FÍSICO-ESPACIAL
ONE PAGE REPORT – HIDS 

Documento segmentado em 4 pilares, sendo esses : Aspectos Biofísicos, História da ocupação do território, 
Legislação Urbanística atual e o Cenário atual do HIDS.

LEITURA DO TERRITÓRIO DO HIDS

ASPECTOS BIOFÍSICOS
Vegetação – Programa Reconecta RMC

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
Região Metropolitana de Campinas - Conurbação



DURAÇÃO STATUS

13 MESES
SET/2020 – SET/2021

PROGRESSO TEMPORAL

38%

0% 50% 100%

PROGRESSO ENTREGÁVEIS

33%
0% 50% 100%

FÍSICO-ESPACIAL
ONE PAGE REPORT – HIDS 

Documento segmentado em 4 pilares, sendo esses : Aspectos Biofísicos, História da ocupação do território, 
Legislação Urbanística atual e o Cenário atual do HIDS.

LEITURA DO TERRITÓRIO DO HIDS

HIDS – CENÁRIO ATUAL
Cobertura do solo

HIDS – CENÁRIO ATUAL
Mapa de Acessibilidade ao HIDS



STATUS DAS ENTREGAS

DURAÇÃO STATUS

24 MESES
AGO/2020 – JUL/2022

PROGRESSO TEMPORAL PROGRESSO ENTREGÁVEIS

9%
0% 50% 100%

25%

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

❑ Convidar especialistas da área para 
assessorar a gestão da componente.

❑ Organizar oficinas por subáreas da 
componente para fomentar ideias 
de laboratórios vivos.

! Morosidade dos membros da 
componente em retornar demandas.

! Falta de retorno da PMC para 
completar o mapa-base do 
Patrimônio com as camadas histórico-
culturais.

! Dificuldade na negociação com o BID 
para contratação das firmas que farão 
o diagnóstico.

! BID aceita a indicação das empresas 
caso seja justificado os motivos do 
propósito de se contratar a empresa 
diretamente.

! Necessidade de enxergar o patrimônio 
biocultural como um ativo da 
empresa.

ATIVIDADES EXECUTADAS

• Convite de compartilhamento dos planos pelos 
coordenadores com a equipe.

• Definição dos TOR para cada uma das áreas que 
necessitam diagnóstico

• Elaboração de mapas-base do contorno físico do 
HIDS.

• Negociação com firmas especializadas para 
ajuste de orçamentos ao teto do BID.

• Levantamento de dados de trabalhos 
acadêmicos sobre a biodiversidade no contexto 
regional do HIDS (em finalização).



SLIDES DE APRESENTAÇÃO RELAIZADA PELA COMPONENTE AO CONSELHO

DURAÇÃO STATUS

24 MESES
AGO/2020 – JUL/2022

PROGRESSO TEMPORAL PROGRESSO ENTREGÁVEIS

9%
0% 50% 100%

25%

0% 50% 100%
PATRIMÔNIO
ONE PAGE REPORT – HIDS 
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Riscos do Projeto
Análise de Riscos
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COMPONENTE RISCO IMPACTO
(status) AÇÕES DE MITIGAÇÃO

GERAL Perda de apoio da liderança da 
UNICAMP ao projeto HIDS

Médio
(endereçado)

Na última reunião de Conselho antes da troca de 
reitores será levado para aprovação do Conselho a 
criação de uma pessoa jurídica própria para o HIDS.
Também está sendo um feito um corpo-a-corpo do 
Coordenador junto aos candidatos a reitoria

GERAL
Saída do Gerente do Projeto 
com a troca de reitoria da 
Unicamp

Alto
(não endereçado)

A potencial saída repentina do Marco Aurélio do 
projeto pode gerar atrasos nas iniciativas em 
andamento do projeto. Há que se debater um plano 
de ação para mitigar esse risco.

GERAL
Conflitos de interesse com os 
proprietários de terra na região 
do HIDS

Alto
(não endereçado)

A discordância ou desalinhamento dos 
proprietários de terra com o conceito e propósito 
do HIDS pode gerar grandes impactos no conceito 
que se quer criar no HIDS, além de pressões 
políticas contra o projeto.

GERAL
Indisponibilidade de recursos 
para ações específicas e 
continuidade da implantação 
do HIDS

Médio
(em discussão)

No curto prazo o impacto da carência de recursos é 
baixo. A estruturação da pessoa jurídica do HIDS irá 
abrir diversas possibilidades de captação de 
recursos.

FÍSICO-
ESPECIAL

Desalinhamento de 
expectativa na entrega do 
KRIHS e sua relação com a 
empresa local

Médio
(não endereçado)

O processo de seleção da empresa local deveria 
considerar a opinião e “química” do KRIHS com que 
irá lhe suportar, de forma a garantir que eles 
tenham um grande alinhamento ao longo do 
projeto.



Riscos do Projeto
Análise de Riscos
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COMPONENTE RISCO IMPACTO
(status) AÇÕES DE MITIGAÇÃO

MOD. JURÍDICO
A entidade a ser criada pelos 
membros do HIDS terá custos 
de manutenção

Baixo
(em discussão)

Resolução potencial a partir da alocação 
momentânea de recursos econômicos –
“capacidade”- da organizações do Conselho.

MOD. JURÍDICO

Impedimento em propor 
projetos de Lei voltados à 
urbanização, proteção 
ambiental e ao modelo de 
negócios de modo isolado na 
componente. O protagonismo 
em relação a essas propostas  e 
definição de atividades  na área 
do HIDS devem contar com as 
outras componentes.

Baixo
(em discussão)

O alinhamento conceitual entre as lideranças das 
componentes irá garantir que todos estejam 
alinhados quanto às proposições.

MOD. 
NEGÓCIOS

Ausência de empresas 
interessadas para a consultoria 
de modelo de negócios.

Baixo
(mitigado)

Empresas que se apresentaram tem potencial e 
histórico compatível com as expectativas de 
entrega do projeto.

PATRIMÔNIO 
Atraso no diagnóstico do 
patrimônio comprometer o 
planejamento e implantação 
do projeto físico-espacial.

Baixo
(mitigado)

Basear o diagnóstico inicialmente em dados 
secundários e assessorar a componente do projeto 
físico-espacial em demandas específicas que 
envolvam as questões ambientais.

COMUNICAÇÃO

Atraso no início do 
engajamento da comunidade 
(organizações de bairros, 
moradores das áreas do 
entorno do HIDS.

Baixo
(em discussão)

Levantamento de organizações de bairro e líderes 
que ajudem a abrir esses canais de comunicação e 
em seguida programar visitas, apresentações 
(provavelmente remotas) para ir ampliando a 
comunicação com esses grupos.



Questões 
Estratégicas
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DURANTE A REUNIÃO DE CONSELHO REALIZADA EM DEZ.20, TODAS AS INSTITUIÇÕES MEMBRO 
COMPARTILHARAM A SUA VISÃO SOBRE O QUE DEVE SER O HIDS.
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VISÃO

IMAGEM
DE FUTURO

PROPOSTA
DE VALOR

ATIVOS E 
CAPACIDA
DES

• Centro de excelência em sustentabilidade

• Modelo de desenvolvimento econômico de forma 
sustentável

• Modelo de arquitetura aberta

• Atração de investimentos de fundos internacionais
• Intersecção entre sustentabilidade e tecnologia
• Trabalhos com processamento de resíduos, 

bionanotecnologia

• Modelo de gestão
• Representação política

• Atuar em busca de soluções inovadoras para os grandes 
desafios da sociedade

• Ser um HUB que articula e coordena ações entre 
instituições que possuam competências para o 
desenvolvimento sustentável

• Smart City
• Vitrine para a divulgação da cidade de Campinas como 

“Cidade do Conhecimento e Inovação”

• Alavanca para o desenvolvimento regional
• Fortalecer ativos e capacidades de Campinas para a agenda 2030
• Ambiente para nova forma de urbanização – Smart Cities
• Atração de investimentos para desenvolvimento regional
• Fortalecimento do ecossistema

• Conhecimento técnico de legislação
• Articulação estratégia e política
• Ações para viabilização financeira
• Recursos Humanos
• Conhecimento em gestão de cidades

Patricia Ellen Carlos Passos

Visão do Conselho sobre o HIDS
Questões Estratégicas
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VISÃO

IMAGEM
DE FUTURO

PROPOSTA
DE VALOR

ATIVOS E 
CAPACIDA
DES

• Contribuir para o processo do 
desenvolvimento sustentável

• Esforços nacionais e internacionais para 
produzir conhecimento, tecnologias 
inovadoras e educação das futuras gerações, 

• Superação de fragilidades sociais, econômicas 
e ambientais da sociedade contemporânea.

• Modelo de integração natureza/urbanismo 
em toda a extensão dos ODS

• Local ideal para se realizar desenvolvimento 
tecnológico dentro da cultura de 
desenvolvimento sustentável

• Fomentar sinergias institucionais.
• Laboratórios vivos a serviço de grandes 

temas dos ODS. Escolher um/dois que “falem” 
com o PIB brasileiro.

• Ser ferramenta de gestão da cidade e do 
estado com integração Público/Privado.

• Disponibilizar e integrar seus recursos 
humanos ao HIDS

• Atrair e trabalhar com a comunidade 
internacional interessada

• Inovador em gestão pública

• Assegurar o direito de mobilidade
• Melhores tecnologias de ensino
• Não pode ser limitado aos 

stakehodlers atuais
• Não pode ser uma torre de 

marfim

• Novos modelos em mobilidade
• Novas tecnologias de ensino
• Laboratório vivos
• Disseminar tecnologias

• Comunicação, propaganda e 
marketing

• Direito e Modelo Jurídico
• Relações internacionais
• Energia

• Zona franca de conhecimento

• Referência mundial em soluções 
para a sociedade

• Conhecido por toda a sociedade 
da região

• Sistema aberto
• Sociedade presente

• Isenção fiscal
• Conexão entre ativos das 

instituições
• Conexão com a RMC
• Resgatar atenção e autoestima 

de Campinas

• Direito e modelo jurídico
• Arquitetura
• Recursos Humanos

Marco A. Lima Germano Rigacci Rodrigo Sabbatini

Visão do Conselho sobre o HIDS
Questões Estratégicas
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VISÃO

IMAGEM
DE FUTURO

PROPOSTA
DE VALOR

ATIVOS E 
CAPACIDA
DES

• Novo modelo de 
relacionamento em busca da 
sustentabilidade

• Distrito que reproduza uma 
cidade

• 15 minutes city

• Não deve ser um modelo real-
state

• Precisa ser ocupado por 
pessoas morando na área

• Smart City

• Engajamento do ecossistema
• Desenho e experimentação de 

novos modelos de negócio
• Tecnologias alinhadas as ODS

• Projetos pilotos para cidade 
inteligente

• Mobilidade elétrica
• Agricultura Digital
• Blockchain
• IoT

• Cluster de inovação

• Gerador de negócios
• Catalisador de recursos
• Gerador de startups

• Gerar negócios
• Articular ativos e agentes 

do ecossistema
• Suprir gaps do 

ecossistema
• Atrair investimentos

• Microeletrônica
• Tecnologia da Informação 

e Comunicação
• Gestão de recursos para o 

HIDS

• Distrito modelo de 
desenvolvimento 
sustentável

• Centrado nas pessoas
• Público, privado, pessoas e 

parceiros (4P’s)

• Urban Farming
• Real life environments
• Inovação social

• Agricultura digital
• Fazendas urbanas
• Blockchain
• IoT
• Inteligência Artificial

Paulo Curado
Maurício Casotti
Júlio Martorano

Roberto Soboll Silvia Massruha

• Cidade planejada

• Inspiradas em cidades 
inovadoras e sustentáveis

• Vale do Silício brasileiro
• Foco em biotecnologia

• Tornar-se neutro em CO2
• Laboratórios vivos
• Agregador de empresas e 

instituições de pesquisa
• Atração e geração de 

startups

• Equipamentos único para 
biotecnologia

• Construção de 
laboratórios vivos

José Roque

Visão do Conselho sobre o HIDS
Questões Estratégicas
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VISÃO

IMAGEM
DE FUTURO

PROPOSTA
DE VALOR

ATIVOS E 
CAPACIDA
DES

• Viabilizador da relação 
entre universidade e setor 
privado

• Receio que regras 
impeçam as atividades 
de hoje

• Ampliar a capacidade de 
relação dos agente do 
HIDS

• Flexibilização na geração 
de patentes

• Saúde e medicamentos

• Visão ampliada da 
GlobalTech (com mais 
recursos, equipamentos, 
atividades, infra-
estrutura)

• Viável, lucrativo e auto-
sustentável

• Concentrar 
equipamentos, recursos e 
atividades na mesma 
região

• Gestão da situação 
fundiária

• Questões imobiliárias

• Nutrir o mundo de forma 
segura, sustentável e 
responsável

• Polo de desenvolvimento 
de tecnologia sustentável

• Referência mundial

• Indicadores de 
desenvolvimentos do 
Brasil

• Celeiro de talentos

• Experiência na área de 
alimentos e agronegócio

Paulo Dallari Franklin Gindler Carlos Prax

• Um modelo de cidade 
inteligente e sustentável

• Cidade do futuro

• Acesso a toda a 
população de forma 
democrática, inclusiva.

• Inspiração para novas 
gerações

• Integração entre os atores
• Capacitação e formação 

de talentos

Rafael Moya

• Energia elétrica
• Fontes renováveis

Visão do Conselho sobre o HIDS
Questões Estratégicas
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Status do Projeto
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• Como mitigar o risco de conflito de interesse entre os propósitos do HIDS e dos 
proprietários de terra?

• O conceito do HIDS tem robustez suficiente para que se considere um esforço 
junto a esferas estadual ou federal para desapropriação de terra para viabiliza-
lo?

• A alavancagem de recursos adicionais ao HIDS tem potencial para acelerar a 
sua implementação? 

• Acelerar o projeto pode ajudar ou atrapalhar na absorção do projeto pela 
sociedade?

• Como articular todo o arcabouço regulatório para viabilizar o HIDS como um 
projeto de fato ousado, inovador e transformacional para a região?

• Devemos trazer novos atores para contribuir com o HIDS? Quais? Como?
• Como envolver organizações interessadas em contribuir ou participar do 

projeto?
• Como engajar melhor os interesses da cidade de Campinas e do Estado de São 

Paulo no projeto?



2019

CAMPINAS
+55 19 3289 0353

BOGOTÁ
+ 571 702 7702

contato@inventta.net
www.inventta.net


