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Introdução 

O Termo de Cooperação BR-T1430 tem como objetivo desenvolver um plano diretor e apoiar a 

construção do marco estratégico para a criação do Hub Internacional para o Desenvolvimento 

Sustentável (HIDS) na cidade de Campinas. O Hub deve apoiar atividades científicas e tecnológicas, 

promovendo maior integração dos campi universitários a cidade; proporcionar um modelo de 

desenvolvimento regional que estimule o desenvolvimento inovador e sustentável e posicionar-se como um 

centro de inovação líder na América Latina. Nesse sentido ele tem características comuns com parques de 

ciência e tecnologia, ecossistemas de inovação e clusters de inovação, mas vai além, ao ser uma proposta 

para promoção de políticas públicas para educação, cultura, inovação, voltadas para cumprir a Agenda 2030 

e seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

A criação de um Hub para inovação e desenvolvimento sustentável em Campinas parte da premissa 

de que a cidade apresenta características-chave para abrigar o projeto: alta concentração de capital humano 

e social, atividades vibrantes de inovação e dinâmica espacial, investimentos municipais (com apoio do BID) 

no processo de transformação digital e no fortalecimento do ecossistema local de inovação e 

empreendedorismo. Além disso, em 2018, Campinas aprovou seu Plano Diretor Estratégico, reconhecendo a 

área adjacente à Unicamp e ao Ciatec II como um Polo de Desenvolvimento Estratégico. Essa área abriga 

várias instituições e empresas dedicadas à pesquisa e à inovação, entre elas a Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), que juntamente com a Prefeitura Municipal de Campinas são os beneficiários da 

Cooperação Técnica que antecede esse Termo de Cooperação. O principal resultado desta Cooperação será 

estabelecer um modelo de hub de inovação e pesquisa por meio de planos físicos e operacionais, em uma 

abordagem participativa que agregue diversos atores – universidades, empresas, instituições de pesquisa e 

o poder público – e que considere a sustentabilidade socioambiental. 

Como um hub regional de atividades baseadas no conhecimento, os parques científicos e tecnológicos 

liderados por universidades podem desempenhar um papel preponderante na liderança de inovação, na 

promoção de atividades de P&D, melhorar a competitividade regional e contribuir para o desenvolvimento 

econômico local por meio da ampla interação entre atores da inovação.1 

O potencial do HIDS como catalisador do ecossistema de inovação de Campinas foi identificado em 

estudo do BID “Projeto Transformação Digital de Campinas” (BR-T1374)2. No entanto, a mesma pesquisa 

aponta a importância de articulação entre todos os atores do ecossistema, dos representantes de grandes e 

médias empresas inovadoras, aceleradoras, incubadoras ou redes de startups. O envolvimento, nos processos 

de reflexão e tomada de decisão, dos mais distintos agentes atuantes no contexto do ecossistema seria a 

base para garantir o sentimento de pertencimento ao ecossistema local de inovação e consequente 

aderência e engajamento às ações propostas. A baixa disseminação de informações estruturadas, o baixo 

                                                             
1 BID, ANEXO 1, Documento de CT, “Apoio à criação do Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável (HIDS) 
liderado pela universidade, em Campinas” (BT-T1430). 
2 BID, Projeto Transformação Digital de Campinas (BR-T1347), “Produto 3: Diretrizes estratégicas para o ecossistema 
da Região Metropolitana de Campinas”, 05/11/2018. Disponível em: http://portalcampinasinovadora.com.br/wp-
content/uploads/2019/08/Produto-3_Nova-Vers%C3%A3o-08.fev_.2019.pdf 

http://portalcampinasinovadora.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Produto-3_Nova-Vers%C3%A3o-08.fev_.2019.pdf
http://portalcampinasinovadora.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Produto-3_Nova-Vers%C3%A3o-08.fev_.2019.pdf
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nível de interação entre os atores do ecossistema e a ausência de uma visão de futuro são apontados como 

desafios horizontais desse ecossistema.  

A comunicação é identificada como uma das diretrizes para a superação desse desafio. De acordo com 

esse estudo, uma visão de futuro, disseminada em diversos meios de comunicação e subsidiada por 

informações e análises estruturadas das competências do ecossistema, torna possível um maior 

aproveitamento de oportunidades e pode atrair maiores investimentos públicos e privados. Considerando 

que o projeto do HIDS como uma da oportunidade de fortalecimento desse ecossistema, e que envolve uma 

variedade de atores empresariais e institucionais, a criação de um bom fluxo de comunicação entre os atores 

envolvidos no território que é alvo do plano diretor – campus da Unicamp, em Barão Geraldo, e áreas 

adjacentes, incluído o Ciatec II -, com a comunidade do entorno da área de planejamento e com os públicos 

nos níveis local, regional e nacional, é fundamental para ampliar a interação com a diversidade de atores e 

o senso de pertencimento para participação.  

A comunicação sobre o projeto poderá contribuir ainda para atrair grandes empresas inovadoras para 

o HIDS, a fim de aproveitar as oportunidades que ele deve oferecer. Considerando que o HIDS é um projeto 

para o futuro de Campinas, a comunicação sobre ele deve passar uma mensagem clara sobre seu valor 

intangível em termos de inovação, posicionamento fortemente ligado à sustentabilidade e como um espaço 

de sinergia. 

 

Comunicação pública 

O principal resultado do termo de cooperação estabelecido entre o BID, a Unicamp e a Prefeitura de 

Campinas é estabelecer as condições para desenvolver uma cidade sustentável e inteligente, projetada com 

base em um modelo de hub de inovação e pesquisa. Isso requer planos físicos e operacionais baseados em 

uma abordagem participativa. Por suas características, envolvimento e participação de entes públicos e 

privados e ser de interesse público, o HIDS demanda um tipo de comunicação pública, que desenvolve 

tarefas de integração social.  

Considerando um contexto democrático, a comunicação pública assume o compromisso com a 

cidadania ao buscar promover a interlocução com a sociedade, visando o interesse público. Há duas 

condições para que a comunicação seja considerada pública, quando ela resulta de sujeitos coletivos, mesmo 

que eles estejam representados por meio de indivíduos, e quando ela se refere à construção do que é 

público.3 Bons resultados da comunicação pública dependem de diversas áreas da comunicação como 

relações públicas, jornalismo, publicidade e propaganda, editoração multimídia, comunicação audiovisual, 

comunicação digital e da comunicação organizacional.  

A comunicação organizacional se refere à construção de relações e promoção de interação de uma 

organização com todos os seus públicos de interesse: desde os colaboradores, consumidores, políticos, 

acionistas etc., sempre com a intenção de reforçar sua imagem e sua visão. A comunicação organizacional 

tem como função propagar diretrizes e políticas da organização, incluindo, portanto, a comunicação interna, 

                                                             
3 KUNSCH: 2013, 06. 
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administrativa e a mercadológica (público externo). Esse processo atende à necessidade de transparência4 e 

compromisso com a opinião pública. Preocupação com o público interno e com a sociedade de uma maneira 

geral, harmonização dos interesses, gestão da informação para os diferentes stakeholders, administração do 

intangível, construção da imagem e da reputação, hibridismo, estratégia e relacionamento são todos 

conceitos que se ligam à comunicação organizacional5. No caso do HIDS, trata-se de disseminar seus valores 

e sua visão: contribuir para o processo do desenvolvimento sustentável, agregando esforços nacionais e 

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

mitigando e superando as fragilidades sociais, econômicas e ambientais da sociedade contemporânea.  

A comunicação organizacional envolve várias modalidades e públicos. A comunicação interna é 

voltada para aqueles que trabalham na organização, buscando promover maior interação entre esses 

sujeitos. Já a comunicação institucional desenvolve ações para consolidar uma identidade da organização 

junto à opinião pública. Demanda ações e atividades de assessoria de imprensa e divulgação (por meio de 

canais de mídia variados). O jornalismo é uma subárea da comunicação institucional, contando também com 

vários instrumentos, como por exemplo, veículos impressos e eletrônicos, mídias sociais, agência de notícias, 

reportagens, entrevistas etc., bem como a organização de fontes de informação e prestação de contas à 

sociedade, que devem constar da pauta diária6.  

Para delimitar os objetivos e atividades desse plano de trabalho a partir do conceito de comunicação 

pública, descrevemos a seguir um breve histórico do projeto HIDS, atores envolvidos até o momento e a 

dinâmica de planejamento. 

 

O HIDS 

Em 2013, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) adquiriu a Fazenda Argentina, uma área 

com 1,4 milhão de m2, contígua ao campus da Universidade, no Distrito de Barão Geraldo, em Campinas. A 

aquisição, que significou uma expansão de 60% de área nesse campus, suscitou intensas discussões entre o 

quadro técnico da Universidade sobre as formas de ocupar essa nova área de modo a promover o 

desenvolvimento sustentável e equitativo, comprometido com os anseios da sociedade, e fortalecendo a 

agenda estratégica do Brasil, especialmente no sentido de gerar novos modelos mais sustentáveis tanto do 

ponto de vista econômico, como socioambiental. Considerando a ocupação da área como uma oportunidade 

de explorar iniciativas para promover, atender e incentivar a Agenda 20307, da ONU, com seus 17 Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS), passou-se a considerar a possibilidade de criar na Fazenda Argentina 

um Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS). 

O HIDS está sendo idealizado como uma estrutura que combina e articula ações, através de parcerias 

e cooperações entre instituições que possuem competências e interesses voltados a prover contribuições 

concretas para o desenvolvimento sustentável de forma ampla, incluindo as ações que tenham impactos nos 

                                                             
4 Transparência é a acessibilidade de todos os públicos relacionados com a empresa, ou seja, os stakeholders, às 
informações institucionais referentes a assuntos que afetem seus interesses. SABBATINI: 2016, 71. 
5 SALVATORI: 2013, 279. 
6 KUNSCH: 2013, 11. 
7 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. “Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”. 
Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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eixos social, econômico e ambiental. Sua visão é contribuir para o processo do desenvolvimento sustentável, 

agregando esforços nacionais e internacionais para produzir conhecimento, tecnologias inovadoras e 

educação das futuras gerações, mitigando e superando as fragilidades sociais, econômicas e ambientais da 

sociedade contemporânea8. 

Com a evolução das atividades de prospecção de atividades que poderiam ser desenvolvidas no HIDS, 

tornou-se evidente a sinergia e a oportunidade desta iniciativa com a vocação dos diversos atores que 

compõem a região do Ciatec II – o Polo de Alta Tecnologia situado em uma área de 8,8 milhões de metros 

quadrados –, no qual parte da Unicamp se encontra. A região do Ciatec II é identificada como Polo 

Estratégico de Desenvolvimento9 do município de Campinas10. 

Assim, levando-se em consideração (i) as oportunidades e os desafios relacionados aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, (ii) o reconhecimento da área contigua à Unicamp/Ciatec II como um Polo 

Estratégico de Desenvolvimento e (iii) as vocações dos atores já presentes nesta área (ampliada pela presença 

da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC-Campinas), a prospecção do HIDS avançou, tendo as 

universidades como centralidades atratoras e irradiadoras de conhecimento para promover, com Campinas 

e região, a criação de um distrito sustentável (uma referência internacional de smartcity) com impacto diretor 

local e regional. Sendo assim, o HIDS passou a compreender toda a área que contém a região do Ciatec II, 

da PUC-Campinas e da Unicamp11. 

O HIDS está sendo concebido para atuar como um laboratório vivo, com a intenção de se tornar um 

modelo internacional de distrito inteligente e sustentável (em seu sentido amplo). Para tanto, será preciso 

explorar o uso misto do solo e adotar como referência as melhores práticas mundiais de cidades que 

planejaram seus espaços urbanos ancorados em princípios sustentáveis e inovadores.  

Ainda com respeito às atividades que podem ser desenvolvidas no HIDS, compreende-se que cada 

ator e instituição partícipe desta iniciativa poderá atuar de modo coerente com sua própria missão e visão 

de futuro, mas sempre tendo como prerrogativa o atendimento aos princípios do desenvolvimento 

sustentável. Todas as atividades e o desenvolvimento urbano do HIDS devem ter como pano de fundo a 

preservação e conservação do meio ambiente, podendo, entre outros exemplos: 

 Promover coleta, tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, 

 Adotar o uso racional da água, 

 Utilizar energia limpa e de modo eficiente, 

 Desenvolver e utilizar tecnologias e modelos de negócios inovadores como a Internet das Coisas 

(IoT), utilizar veículos autônomos, economia circular e compartilhada, 

 Garantir a emissão líquida zero de gases causadores do efeito estufa 

 Propor novas soluções para a habitação e com acesso às amenidades de uma cidade do futuro. 

                                                             
8 DEPI UNICAMP. Artigo conceitual: Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável – HIDS. Disponível em: 
http://www.hids.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2019/03/HUB-Conceptual-Paper-Portuguese-V16.pdf 
9 CAMPINAS, Plano Diretor. Anexo IX: Polos Estratégicos. Disponível em: 
https://planodiretor.campinas.sp.gov.br/timeline/timeline/59_mapas_finais_pd2018/anexoIX_polos_estrategicos.p
df 
10 HIDS Unicamp - http://www.hids.depi.unicamp.br/historia/ 
11 A Fazenda Argentina e o Parque Tecnológico da Unicamp já fazem parte do Ciatec II. Com a inclusão de toda a 
Unicamp e a PUC-Campinas, a área alvo de planejamento passa para 11,3 milhões de m2. 

https://planodiretor.campinas.sp.gov.br/timeline/timeline/59_mapas_finais_pd2018/anexoIX_polos_estrategicos.pdf
https://planodiretor.campinas.sp.gov.br/timeline/timeline/59_mapas_finais_pd2018/anexoIX_polos_estrategicos.pdf
https://planodiretor.campinas.sp.gov.br/timeline/timeline/59_mapas_finais_pd2018/anexoIX_polos_estrategicos.pdf
https://planodiretor.campinas.sp.gov.br/timeline/timeline/59_mapas_finais_pd2018/anexoIX_polos_estrategicos.pdf
http://www.hids.depi.unicamp.br/historia/
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Conselho consultivo fundador do HIDS 

Originalmente o processo de planejamento do HIDS estava centralizado na Unicamp, com a 

participação da PUC-Campinas. No entanto, com a ampliação da área de planejamento, novos atores foram 

incorporados, já que no território do Ciatec II já estão presentes empresas nacionais e multinacionais e 

instituições de pesquisa de destaque no cenário brasileiro e internacional de pesquisa e desenvolvimento. 

Com objetivo de alavancar a implantação do HIDS, contando com o apoio e participação desses novos 

atores, em outubro de 2019 foi oficializada a criação do Conselho Consultivo Fundador do HIDS. Ele é 

composto por parte das empresas e instituições de pesquisa presentes no território de planejamento do 

HIDS, pela Prefeitura de Campinas, pelo Governo do Estado de São Paulo, representado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, e pelas concessionárias de água e energia da cidade de Campinas. O Conselho 

Consultivo do HIDS é uma instância consultiva à qual todas as decisões sobre o planejamento desse território 

serão submetidas para conhecimento e discussão, com objetivo de contribuir na definição das atividades 

que poderão integrar o HIDS e para nortear a construção de sua governança.  

As instituições do Conselho serão um dos públicos privilegiados das ações de comunicação do HIDS. 

Atualmente o Conselho agrega 14 instituições:  

 

Governo Ensino e Pesquisa Pesquisa Empresas Concessionárias 
Prefeitura Municipal 

de Campinas 

Governo do Estado 
de São Paulo  

Unicamp 

PUC-Campinas 

Facamp 

 

Embrapa 

CNPEM 

 

CPQD 

TRB Pharma 

Cargill 

Cariba 
Empreendimentos e 

Participações 
(Global Tech) 

Instituto Eldorado 

CPFL 

SANASA 

 

 

Plano diretor do HIDS 

Diante da complexidade inerente ao um projeto como o do HIDS, a Unicamp, que coordena as 

atividades de planejamento, estabeleceu seis componentes de trabalho interdependentes que deverão 

orientar o planejamento e a elaboração do plano diretor do HIDS, sendo uma delas a área de comunicação. 

Os produtos (relatórios, mapas, fotografias, projetos) gerados pelas componentes devem compor o conjunto 

de materiais para as atividades da área de comunicação. 

 

 Componente Projeto físico-espacial: Acompanhar o desenvolvimento do projeto pelo KRIHS 

(Korea Research Institute for Human Settlements), instituição coreana contratada pelo BID para fazer o 

projeto urbano. Interagir com as demais componentes do projeto na identificação de áreas de preservação 

e minimização dos impactos ambientais, melhores práticas de sustentabilidade, espaço físico favorável à 

criação de ecossistemas de inovação, formas de financiamento para a implementação física do projeto e 

definição de legislação capaz de garantir os resultados espaciais. 
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 Componente Modelo de Negócio: compreender a missão, os objetivos e a estratégia das 

instituições participantes do HIDS, 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. A partir da atuação conjunta, obter externalidade 

positivas para todos os participantes do HIDS tal como desenvolvimento de infraestrutura, facilidades legais 

e um ambiente favorável para o objetivo maior do HIDS: a inovação e a sustentabilidade por meio da 

educação, do desenvolvimento tecnológico e social e das ações empreendedoras. 

 Componente Patrimônio: estabelecer uma base de referência da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos do território (inventário de vertebrados; inventário de grupos de invertebrados que podem 

ser usados como indicador ambiental, inventário de árvores, bem como a conectividade atual entre 

remanescentes; inventário da linha de base de carbono abaixo e acima do solo). Avaliar o estágio de sucessão 

de remanescentes atuais, juntamente com Áreas de Preservação Permanente (APP) e corredores biológicos 

para estabelecer o melhor método de restauração a ser aplicado. 

 Componente Modelo Jurídico: prover proteção legal ao plano diretor, promover a aplicação dos 

seus princípios no território do HIDS, estabelecer a governança do HIDS e desenvolver acordos e contratos 

entre os stakeholders de modo a consolidar sua presença no HIDS. 

 Componente Avaliação de Sustentabilidade: avaliar, de forma desagregada, todas as ações e 

atividades planejadas para o HIDS em termos de seus alinhamentos com os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Nesta componente será proposta, também, uma 

metodologia que possibilite esta avaliação, que estará fundamentada, essencialmente, nos conceitos da 

Análise de Ciclo de Vida”. 

 Componente Comunicação: Estabelecer uma estratégia de comunicação a serviço do Conselho 

Consultivo Fundador do HIDS para promover o HUB e engajar diferentes públicos (as comunidades das 

instituições que compõem o HIDS; empresas, empreendedores, mídia e sociedade civil) tendo como foco na 

disseminação do conhecimento sobre o projeto, gerando uma imagem positiva a partir de uma narrativa 

sobre sustentabilidade, criação de valor e do conceito de laboratório vivo. 

 

Laboratórios-vivos 

Não há um consenso sobre a definição de laboratório vivo, mas alguns nas diversas definições sobre 

o tema alguns conceitos sempre aparecem: múltiplos stakeholders, cocriação, inovação e contexto de vida 

real. Em uma abordagem mais prática, um laboratório vivo pode ser definido como um local físico ou 

ambiente virtual onde diferentes atores formam as chamadas parcerias 4P (public-private-people 

partnerships), envolvendo empresas, agentes públicos, universidades, institutos de pesquisa e usuários em 

um sistema de colaboração para criação, prototipação, validação e teste de novas tecnologias, serviços, 

produtos e sistemas em contextos de vida real (LUCCHESI & RUTKOWSKI, 2019). 

O HIDS está sendo concebido para atuar como um complexo de laboratórios vivos, com a intenção 

de se tornar um modelo internacional de distrito inteligente e sustentável (em seu sentido amplo). Essa 

abordagem permite avaliar o desempenho de um produto/tecnologia a partir da sua adoção potencial pelos 

usuários de determinado território e fazer projeções para sua adoção em termos globais. A ideia é aproveitar 
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a estrutura atual do HIDS, que conta com instituições de pesquisa e empresas, e estimular sinergias entre 

essas instituições e outras que possam se interessar por esse ambiente, na forma de laboratórios vivos onde 

possam ser realizados testes de tecnologias e/ou produtos que auxiliem no cumprimento dos 17 ODS. Alguns 

exemplos de temas de laboratórios que podem ser construídos junto aos parceiros que já estão no território, 

e outros que se apresentem, são: lixo zero, transporte autônomo, agricultura digital e energia limpa. Nesse 

sentido, o HIDS tem forte potencial de receber encomendas específicas de governos dos diversos níveis 

(preservação e governança do patrimônio, segurança sem muros, controle de epidemias). 

Para colocar esse modelo em prática será fundamental mobilizar as demais instituições do Conselho 

Consultivo do HIDS no sentido de criar parcerias e sinergias e ainda atrair outros parceiros interessados em 

desenvolver tecnologias na abordagem do laboratório vivo. Entre as atividades necessárias para isso estão: 

diagnóstico do território do HIDS frente aos indicadores dos ODS; levantamento de demandas tecnológicas 

frente ao cenário alvo, identificação de parceiros críticos, identificação de projetos prioritários e inclusão no 

planejamento do plano diretor do HIDS.  

 

Plano de trabalho 

Este plano de trabalho contempla atividades programadas para um período de 24 meses12 do 

planejamento do HIDS. Seu objetivo é contribuir para a construção de uma estratégia de comunicação 

inovadora para promover o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS) e divulgar a 

importância dessa iniciativa para um público amplo. Ele está dividido em duas frentes: a elaboração do um 

plano de comunicação para o HIDS e, em paralelo, a execução de atividades preliminares de comunicação, 

previamente à elaboração do plano. Essa estratégia corrobora visão de que a comunicação é importante já 

no início do debate sobre um projeto com o impacto que se espera do HIDS. A boa comunicação desde o 

início do planejamento do Hub auxiliará na formulação da mensagem correta que deverá ser levada à 

sociedade. 

 

Um plano de comunicação para o HIDS 

Considerando que o objetivo do HIDS é apoiar atividades científicas e tecnológicas, promovendo 

maior integração dos campi universitários a cidade; proporcionar um modelo de desenvolvimento regional 

que estimule o desenvolvimento inovador e sustentável e posicionar-se como um centro de inovação líder 

na América Latina na forma de um complexo de laboratórios vivos e de um distrito inteligente, sua 

implantação terá implicações no funcionamento da cidade e na vida das pessoas. 

Um bom planejamento das atividades de comunicação, utilizando as ferramentas adequadas, permite 

ampliar a reação e forma correta para que gerar manifestação favorável em relação ao projeto. Ele contribui 

para a governabilidade, engajamento e para o melhor gerenciamento de possíveis crises. Para isso, esse 

plano deve expressar valores do projeto ou proposta, objetivos, diretrizes e estratégias de ação, visando 

ampliar o efeito da comunicação pública realizada (OLIVEIRA, 2015: 45).  

No caso do HIDS, um projeto complexo que envolve um território extenso, com diversos stakeholders 

                                                             
12 Contrato para produtos e serviços externos (PEC) com início em 21/07/2020 e data de vencimento em 20/07/2022. 
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e que em seu planejamento mobiliza áreas diversas, desde o urbanismo sustentável, um novo modelo de 

negócios e modelo legal e avaliação de sustentabilidade, a comunicação deve ser tratada como um bem 

público, no sentido de levar conhecimento à população e não simplesmente divulgar ações. Trata-se de uma 

comunicação que deve gerar envolvimento e participação de todos os envolvidos, estabelecendo uma 

relação direta com o público, seja ele interno ou externo.  

Assim, um dos objetivos desse plano de trabalho é elaborar um Plano de Comunicação para o HIDS 

(Produto 2) com valores, proposta, objetivos, justificativa, público-alvo, linguagem, mensagem e estrutura de 

conteúdo, recursos materiais e financeiros, tempo de execução, equipes envolvidas, cronograma de 

atividades, resultados esperados e avaliação. Este plano incluirá ações para agilizar a integração interna para 

que as informações circulem de forma organizada e homogênea, principalmente em relação à linguagem 

utilizada. Deve também contemplar atividades de assessoria de imprensa para manter contato com a 

imprensa e, com isso, estabelecer um fluxo positivo de troca de informações, visando construir um 

posicionamento do HIDS junto à sociedade e ampliar a visibilidade do projeto. Esses contatos poderão ser 

feitos por meio de releases, produção de informes e comunicados oficiais, agendamento de entrevistas, 

produção de artigos de opinião, vídeos e produção de conteúdo para as redes sociais.  

É importante salientar que o Plano de Comunicação do HIDS, deverá ter uma definição clara do público 

que a comunicação deve atingir, de forma estratégica e alinhada com os objetivos do projeto em suas 

diferentes fases. Em um primeiro momento, o foco seria a comunidade local e o Conselho Consultivo do 

HIDS (ver item a seguir), em uma fase posterior (quando espera-se a evolução de um modelo de negócios e 

de um modelo jurídico para o hub), a ideia é adotar ações para atração de empresa. Finalmente, em um 

terceiro momento, a estratégia de comunicação deve ser ampliada para dar ao HIDS visibilidade 

internacional. 

 

Atividades preliminares 

O conjunto de atividades preliminares de comunicação do HIDS derivam da premissa de gerar 

engajamento dos stakeholders do HIDS. Assim, o foco principal dessas ações é estabelecer uma comunicação 

a serviço do Conselho Consultivo do HIDS, ampliar a visibilidade do projeto, gerando engajamento e 

articulação entre essas instituições a partir dos conceitos de sustentabilidade, geração de valor e de 

laboratório vivo. 

As atividades envolvem especialmente as áreas de jornalismo e assessoria de imprensa com objetivo de 

produzir mensagens apropriadas e relevantes para o Conselho Consultivo do HIDS e demais públicos, 

considerando suas especificidades, usando meios de comunicação e métodos de divulgação adequados, 

incluindo o site do HIDS na internet, apresentações, workshops, mídia social e vídeo. Por meio da divulgação 

das atividades das componentes de trabalho do planejamento do HIDS e de outros projetos que sejam 

iniciados no contexto do Hub ainda em sua fase de planejamento, espera-se promover a importância da 

iniciativa para aumentar a conscientização, o conhecimento e a compreensão desse público, estimular seu 

interesse e engajamento em relação ao projeto. 

A partir do conceito de comunicação pública, que busca integrar diversos atores - públicos e privados 

- definimos o público-alvo das atividades de comunicação do HIDS: 
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• Público interno: 

• Conselho Consultivo Fundador do HIDS 

• Grupos de trabalho das componentes de planejamento do HIDS 

• Público externo: 

• Imprensa 

• Sociedade civil 

• Governo (esfera municipal, estadual e federal) 

• Empresas/Empreendedores 

 

Detalhamento das atividades preliminares 

1. Comunidade interna 

 Acompanhamento das atividades das componentes de planejamento do HIDS com a finalidade 

de dar publicidade ao processo de elaboração do master plan. 

i. Apoio à implantação de um sistema de gerenciamento de documentos gerados pelas 

equipes de trabalhando das componentes de planejamento do HIDS 

ii. Acompanhamento da agenda de reuniões 

iii. Divulgação das principais ações, agenda e documentos gerados no site do HIDS 

iv. Publicação de relatórios, documentos e produtos gerados pelas consultorias e pelas equipes 

de planejamento do HIDS, em formato padronizado, incluindo atas de reunião, relatórios, 

documentos, mapas, pôsteres, folhetos, nas diferentes fases do Plano Diretor, à medida que 

são entregues. 

v. Apoio à organização de workshops e / ou eventos para apresentar a visão, estratégia, 

estratégia de desenvolvimento, modelo de governança e plano diretor do HIDS 

 Apoiar o processo de comunicação e interação entre as várias instituições (públicas e privadas) 

envolvidas no desenvolvimento do HIDS 

i. Acompanhamento das reuniões do Conselho Consultivo Fundador  

ii. Redação e publicação das atas de reuniões no site do HIDS 

iii. Suporte à circulação de informações e feedbacks para o Conselho Consultivo do HIDS 

(criação e manutenção de Newsletter HIDS)  

iv. Minuto HIDS: produção de vídeos com depoimentos de representantes do Conselho 

Consultivo do HIDS 

 Série de reportagens explorando áreas e temas potenciais para o desenvolvimento de 

laboratórios vivos no HIDS, por exemplo, energia (projeto Campus Sustentável e CPFL), lixo zero, água 

(Centro da Água, Sanasa, Unicamp), direitos humanos, agricultura urbana (Embrapa, Feagri Unicamp). 

 

2. Comunidade externa 

 Atualização do site do HIDS: 

i. Conteúdo geral 

ii. Conteúdo jornalístico, agenda 
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iii. Clipping 

 Desenvolvimento de produtos de comunicação adaptados ao público para atender às 

necessidades e objetivos do projeto 

i. Reportagens, notícias, vídeos, posts etc. 

ii. Minuto HIDS: produção de vídeos com depoimentos de representantes do Conselho 

Consultivo do HIDS) 

iii. Manutenção e ampliação da presença do HIDS nas redes sociais 

 Elaboração de pautas (releases) buscando ampliar o conhecimento sobre o HIDS (em parceria 

com as equipes de comunicação das instituições do Conselho Consultivo) 

 Apoio na organização de eventos de divulgação e posicionamento do HIDS 

i. Webinar sobre laboratórios vivos 

ii. Apoio à organização de consultas públicas para informar a comunidade da cidade de 

Campinas (sociedade civil) sobre o planejamento e decisões do HIDS, estimulando sua 

participação 

iii. Apoio à organização de roadshow com stakeholders estratégicos do setor público e privado 

com objetivo de construir uma narrativa em que o HIDS aglutina, recepciona e promove 

iniciativas dedicadas à inovação e sustentabilidade 

 Elaboração de nova identidade visual do HIDS*13 

 Produção de vídeo institucional do HIDS* 

 

  

                                                             
13 *Tanto a elaboração de uma nova identidade visual para o HIDS quanto a produção de um vídeo institucional 
dependem de contratos externos à essa consultoria. Sua concretização está condicionada à contratação de serviços 
no âmbito da componente 4 do Termo de Cooperação (estudo de benchmarking e divulgação). 
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O cronograma detalha as principais atividades previstas, incluindo os seis produtos a serem entregues 

para o BID, conforme contrato de consultoria. Esse cronograma pode sofrer mudanças a partir de demandas 

específicas das demais componentes de trabalho de planejamento do HIDS e também a partir de definições 

a serem feitas em seu Plano de Comunicação, cuja elaboração conta com colaboração de jornalistas das 

seguintes instituições do Conselho Consultivo do HIDS: Instituto Eldorado, Facamp, PUC-Campinas, Embrapa, 

CPQD, TRB Pharma e Cargill, CNPEM e Sanasa. 

Nesse conjunto de atividades, não estão listadas visitas técnicas e viagens. Sendo o HIDS um projeto 

complexo e pioneiro na cidade de Campinas, o conhecimento de referências nacionais e internacionais será 

importante para o aprendizado de boas práticas de comunicação que possam ser aplicadas no contexto do 

projeto. O planejamento dessas atividades deverá ser feito em conjunto com as demais componentes de 

planejamento do HIDS. 

O cronograma traz ainda a previsão de entrega para o BID de relatórios de acompanhamento das 

atividades de comunicação (produtos), sendo este Plano de trabalho o produto 1.  

 Produto 1: Plano de Trabalho 

 Produto 2: Plano de Comunicação 

 Produto 3: Layout de uma publicação padrão sobre o HIDS e roteiro para vídeo HIDS 

 Produto 4: Relatório outputs componentes/consultores e Relatório de atividades 2020/2021 

 Produto 5: Minuta de artigo HIDS e Relatório Road Show HIDS 

 Produto 6: Relatório atividades 2021 e Relatório final das atividades (2022). 
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Cronograma 

 

 

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

Nº ENTREGAS Status 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Plano de trabalho (atividades previstas e cronograma) Realizado 1

Newsletter HIDS em andamento

Minuto HIDS em andamento

1º Webinar Laboratório vivo em andamento

Migração site HIDS previsto

Plano de comunicação HIDS em andamento 2

2º Webinar Laboratório vivo Previsto

Layout de uma publicação padrão sobre o HIDS + roteiro 

para vídeo HIDS
Previsto 3

Relatório outputs componentes/consultores + Relatório 

de  atividades 2020/2021
Previsto 4

Road show HIDS

Minuta de artigo HIDS + Relatório Road Show HIDS Previsto 5

Relatório atividades 2021 +Relatório final das 

atividades (2022)
Previsto 6

2021 2022

ATIVIDADES COMUNICAÇÃO HIDS MESES

2020
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