
HUB INTERNACIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL



O HIDS é um projeto que tem por objetivo constituir um cluster de inovação de 

3ª geração orientado para o desenvolvimento sustentável com:

Gestão modelo do patrimônio 

ambiental e cultural 

Infraestrutura Sustentável 

Centros de pesquisa e 

desenvolvimento

Laboratórios Temáticos 

Espaços de cultura, de saúde e 

espaços de encontro

Boa infraestrutura de serviços

O HIDS
Um cluster de inovação para o desenvolvimento sustentável



O HIDS
Um cluster de inovação para o desenvolvimento sustentável

Essa estrutura de cidade inteligente, que articula 

 grandes e médias empresas 

 startups e investidores

 atores do governo 

 agências de fomento 

 universidades 

 centros de pesquisa 

Deve ser um território propício para pesquisa aplicada e 

direcionada aos temas do desenvolvimento sustentável, 

com gestão da sustentabilidade, parcerias e conexões para 

formação de uma rede de colaboração nacional e 

internacional. 

HIDS

EMPRESAS GOVERNO

PESQUISA

SOCIEDADE



ONDE?
O HIDS vai ocupar todo o Polo II de Alta Tecnologia (Ciatec II), mais as áreas 

do campus da Unicamp em Barão Geraldo e o campus 1 da PUC-Campinas, 

totalizando uma área-alvo de planejamento com 11,3 milhões de m2.
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QUEM
Para fortalecer o projeto de 

criação do Hub e oficializar a 

participação de todas as 

instituições no seu planejamento, 

em março de 2020 foi criado 

o Conselho Consultivo Fundador 

do HIDS que atualmente reúne 

14 instituições.



Modelo de 
negócios

Físico-espacial
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COMO?
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está financiando estudos 

divididos em cinco equipes de trabalho que vão resultar em uma proposta 

de plano diretor (master plan) para a área do HIDS.

Patrimônio
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Modelo 
jurídico
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Avaliação de 

sustentabilidade
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Estabelecer uma base de referência da biodiversidade 

e dos serviços ecossistêmicos do território. 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. 

PATRIMÔNIO

Quem atua aqui: 

 equipe local 

 consultoria BID

 consultoria Unicamp



Definir uma proposta de projeto urbano para a área 

do HIDS aplicando conceitos do urbanismo 

sustentável.

FÍSICO-ESPACIAL

Quem atua aqui: 

 KRIHS

 equipe local 

 empresa local



Propor um modelo de negócios capaz de gerar 

externalidades positivas para todos os participantes 

do HIDS, como desenvolvimento de infraestrutura, 

facilidades jurídicas e um ambiente favorável ao 

objetivo principal do HIDS: o desenvolvimento de 

tecnologias e soluções para o desenvolvimento 

sustentável.

Quem atua aqui: 

 equipe local 

 consórcio de empresas formado pelo SPI, IASP e IDOM

MODELO DE 

NEGÓCIOS



Propor um modelo jurídico e de governança capaz de 

gerar proteção legal ao projeto urbano do HIDS e de 

incentivar e facilitar acordos e contratos entre os 

stakeholders de modo a consolidar sua presença no 

HIDS e ainda atrair novas empresas, startups, 

empreendedores e investidores.

MODELO JURÍDICO

Quem atua aqui: 

 equipe local coordenada pela PUC-Campinas



Desenvolver uma plataforma de avaliação de 

sustentabilidade para 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. 

AVALIAÇÃO DE 

SUSTENTABILIDADE

Quem atua aqui: 

 equipe local



Objetivo:

Apoiar o desenvolvimento do master 

plan do HIDS desde a sua etapa de 

conceituação, até a sua devida operação, 

garantindo ritmo e assertividade aos 

objetivos do projeto.

GOVERNANÇA

Quem atua aqui: 

 Inventta

COMUNICAÇÃO&

Objetivo:

Estabelecer uma estratégia de 

comunicação para promover o HUB e 

engajar diferentes públicos, desde as 

instituições do Conselho do HIDS até 

empresas, empreendedores, mídia e 

sociedade civil.

Quem atua aqui: 

 Consultoria local



COMO?

A Prefeitura de Campinas está discutindo um novo marco regulatório para o desenvolvimento da região que 

envolve:

 Revisão da lei de uso e ocupação do solo para o Ciatec II 

 Uma nova lei de inovação para a cidade de Campinas

 Um conjunto de incentivos fiscais para as empresas que tenham interesse em se associar ao projeto



COMO?
O Governo do Estado de São Paulo é parceiro do projeto do HIDS, 

por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da 

InvestSP.

 Centro de excelência em sustentabilidade
 Modelo de desenvolvimento econômico de forma 

sustentável

 Modelo de arquitetura aberta

IMAGEM

DE FUTURO
VISÃO

 Atração de investimentos de fundos 

internacionais

 Intersecção entre sustentabilidade e 

tecnologia

 Trabalhos com processamento de resíduos, 

bionanotecnologia

 Modelo de gestão

 Representação política

ATIVOS E 

CAPACIDADES

PROPOSTA

DE VALOR



COMO PARTICIPAR?

1
Instalando-se na área de HIDS, buscando parcerias com 

as empresas e instituições já instaladas na área e 

contando com recursos humanos de alta qualidade.

Por meio de parcerias com as universidades, empresas e 

instituições de pesquisa já presentes na área do HIDS, 

para o desenvolvimento de tecnologias.

Associar sua marca, apoiando as atividades do projeto, 

como  por exemplo eventos e outras iniciativas em torno 

do conceito de desenvolvimento sustentável e inteligente.
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PARA ONDE VAMOS?
O HIDS quer ser um novo paradigma de desenvolvimento 

urbano, aliando conceitos de cidades inteligentes, gestão 

sustentável dos recursos naturais para a criação de um espaço 

urbano sustentável, inteligente, saudável, com alta qualidade de 

vida para as pessoas que utilizem ou que vivam lá. 



HIDS: UM MODELO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO

Qualidade do ar

Tratamento de 

resíduos sólidos

Uso responsável e 

reuso da água

Energia renovável

Mobilidade

sustentável



UM HUB DE 

INOVAÇÃO DE 3ª GERAÇÃO

Estamos trabalhando para criar um hub de 

inovação que explore uma associação entre 

universidades, centros de pesquisa, empresas, 

poder público e iniciativa privada, um espaço de 

uso misto, com escritórios, comércio, habitação, 

indústrias não poluentes e espaços livres para a 

convivência, gerando oportunidades de encontro, 

interações e fertilizações cruzadas.



hids.unicamp.br

hids@unicamp.br

facebook.com/hidsunicamp/ instagram.com/hids_campinas/

http://www.hids.unicamp.br/
mailto:hids@unicamp.br

