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• Apresentar o HIDS e gerar visibilidade

• Entender os interesses da iniciativa privada com o tema sustentabilidade e a 

aderência com a proposta do HIDS

• Identificar potenciais locatários, serviços, instalações e infraestrutura

demandada pelo setor privado para considerar a instalação no HIDS

• Captar drivers de atração e questões-chave das empresas sobre a proposta do 

HIDS

• Criar uma estratégia de atração de negócios com enredo e justificativas para o 

setor privado se instalar no HIDS
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ETAPA I:

• Email convite com contexto e apresentação sobre o HIDS

• Responsável da área de inovação ou sustentabilidade

• Conversas de 45min a 1h

• Entrevista semiestruturada

Bloco 1: Conectando o tema sustentabilidade com o negócio

• Como a sua EMPRESA se conecta com o tema sustentabilidade?

• Como os objetivos do desenvolvimento sustentável estão conectados com o seu 

negócio?

• Marcar os objetivos mais aderentes ao negócio da ORGANIZAÇÃO.
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Bloco 2: Visão sobre o HIDS

• Qual a sua visão sobre o conceito do projeto?

• Quais os pontos fortes? 

• Quais os pontos fracos?

• Como a sua ORGANIZAÇÃO poderia participar do HIDS?

• Que tipo de atividade faria sentido para sua organização ser desenvolvida no âmbito 

do HIDS?

• Estar fisicamente presente no espaço do HIDS seria uma opção? Em que 

condições?

• O que o HIDS deve ter ou oferecer para que seja atrativo para a sua ORGANIZAÇÃO?

• Como o HIDS se conecta com as estratégicas do seu negócio

• Que tipo de ator se presente no HIDS pode gerar valor para o seu negócio?
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ETAPA II:

• Desenvolvimento de formulário a partir de direcionadores obtidos nas conversas 

durante a ETAPA I.

• Formulário: https://inventta.typeform.com/to/X4OW2xmd 

• Envio do link para formulário para base de relacionamento da Inventta

• Parceria com ANPEI (envio via newsletter e publicação em mídias sociais)

• Parceria com a INOVA (envio via email)



Etapa I
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78
CONTATOS 

IDENTIFICADOS

Setor Contatos

Agricultura e Pecuária 2

Alimentos e Bebidas 6

Bens de Consumo 3

Eletrodomésticos, Eletrônicos e Informática 3

Embalagens e Recipientes 1

Energia e Utilidades 7

Farmacêutica 4

Indústria da Construção Civil 6

Máquinas e Equipamentos 7

Metalurgia e Siderurgia 3

Mineração, Cimento e Petróleo 6

Papel e Celulose 2

Química 4

Saúde 4

Tabaco 0

Telecomunicações 2

Têxtil e Vestuário 3

Transporte e Logística 4

Veículos e Autopeças 4

Serviços 3

Serviços financeiros 4

TOTAL 78
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36
CONTATOS 

REALIZADOS

12
ENTREVISTAS 

REALIZADAS

10
SEGMENTOS DE 

ATUAÇÃO

3M

Alpargatas

Avery Dennison

CNH

Comunitas

Cristália

ICE

John Deere

Manserv

Usiminas

Vedacit

Vivo

Bens de Consumo

Embalagens e recipientes

Farmacêutica

Ind. Construção Civil

Telecomunicações

Manutenção industrial

Máquinas e Equipamentos

Metalurgia e Siderurgia

ONGs

Têxtil e Vestuário
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Filipe Augusto Ribeiro
Analista de Sustentabilidade Sênior

Acelerador da Sustentabilidade 
Alpargatas S.A.

Beto Scretas
Diretoria Executiva da Aliança pelos 

Investimentos de Impacto

Luís Guggenberger
Chief of Sustainability & Innovation Vedacit

Chief of Corporate Venture at Trutec

Cristiano Correia
Diretor de Marketing

John Deere

Sérgio Soares
Diretor de Inovação Global

CNHi

Guilherme Amorim
Head de Parcerias

Wayra/VIVO
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Alessandra Costa
Gerente de Engenharia da Qualidade

Manserv

Marcelo Arruda
Gerente de Engenharia

Manserv

Alexandre Botelho
Diretor de Inovação e Sustentabilidade

Avery Denninson

Alexandre Botelho
Gerente de Sustentabilidade da 

Am. Latina
Avery Denninson

Thiago Milani
Diretor de Projetos

Comunitas

Tobias Henzel
Head Business Unit Non-Retail 

Market
Cristália
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Éricka Menegaz
Gerente Corporativa de Inovação

Usiminas

Márcia Ferrarezi
Gerente Técnica

3M

Marcelo Gandur
Electronics & Energy Business Group 

Technical Manager
3M

Renata Perina
Innovation & Digital Lab Manager

3M

Paulo Gandolfi
Diretor de Operações de P&D e Inovação

3M
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• Empresas alinhadas com o tema sustentabilidade e inovação (planejamento 

estratégico, seguem ODS, relatório de sustentabilidade, desafios em ESG)

• Reconhecem a importância e relevância do tema, mas possuem dificuldades 

de ordem prática para ações de alto impacto

• Parcerias com universidades, instituições e startups, mas pouco efetivas e com 

baixo impacto

• Relacionamento com universidades burocrático e complexo

• Atratividade do interior do estado e ao mesmo tempo próximo da capital e 

acessos (construção de fábricas, CD, criação de uma ICT ou centro de 

Desenvolvimento em Campinas)

As empresas entrevistadas já se relacionam com o tema sustentabilidade e 

reconhecem a sua relevância, porém as ações e resultados são de baixo 

impacto
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“HIDS é uma oportunidade de 

tornar Campinas um ecossistema 

com duas agendas muito 

contemporâneas: Inovação e 

Sustentabilidade”

Luís Guggenberger - Vedacit

“HIDS pode ser um intermediário 

para desburocratizar as relações 

das empresas com a academia”

Éricka Menegaz - Usiminas

“Sustentabilidade hoje são várias 

coisas jogadas. Propaganda danada, 

muito bonito, mas não conecta nada 

efetivamente. Todo mundo quer 

falar que está atendendo os ODS, 

mas não sabe como. Se o HIDS 

trouxer uma proposta prática de 

como atingir ODS, as empresas vão 

olhar de forma diferente”

Alessandra Costa - Manserv
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• Realização de pesquisas de fronteira (desenvolvimento de tecnologias não 

maduras que poderiam ser spin-offs da universidade)

• Desenvolvimento de produtos e soluções mais sustentáveis da cadeia produtiva

• Falta de infraestrutura para realização de testes e certificações

• Demanda por conhecimento avançado e mão de obra qualificada (pós-graduação)

• Conexão com universidades e institutos de pesquisa (burocracia)

• Custo de instalações em grandes centros urbanos

• Oportunidades para geração de cases

As maiores dificuldades das organizações relacionadas à inovação e 

sustentabilidade são relacionadas a conhecimento (P&D), infraestrutura e 

relacionamento com universidades e centros de pesquisas
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• Disponibilidade de mão de obra 

qualificada

• Treinamentos/Capacitações 

• Redução do impacto ambiental no 

portifólio de produtos

• Desenvolvimento de 

produtos/processos mais sustentáveis

• Ambiente de conexão de mercado e 

pesquisa

• Teste de soluções (Laboratórios Vivos) 

para geração de cases

• Fluxo de startups

• Modernização de regulação ambiental 

(núcleo de inteligência regulatória)

• Compartilhamento de infraestrutura e 

equipamentos para pesquisa e análises

O HIDS pode contribuir em diversos aspectos para amenizar as dificuldades 

das organizações, atuando como um provedor e facilitador de conexões.
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• Atração de investimentos em sustentabilidade

• Atuar como articulador de solução em sustentabilidade para empresas

• HIDS como intermediário para desburocratizar relações das empresas com a 

academia

• Desenvolvimento de linguagem mercadológica (elo entre academia e mercado)

• Modelo de compliance menos rígido (Basic Rules Company)

• Espaços para testes de soluções e geração de cases

• Foco nos principais ODS para ter mais atratividade com as empresas relacionadas

• Atuação em questões regulatórias (modernização)
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• Alavancas de diferenciação para o HIDS pode proporcionar e que nenhum outro 

ecossistema atua

✓ Amazônia

✓ Biotecnologia

✓ Posicionamento em pesquisas de fronteira

✓ Atuação em agronegócio do ponto de vista social e ambiental



Etapa II
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A maior parte das organizações 
participantes foram do estado de 

São Paulo, principalmente da 
grande São Paulo (36%) e Região 

Metropolitana de Campinas 
(28%)

(N=36)
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Metade das 

organizações eram de 
pequeno porte, incluindo 

algumas startups.
Cerca de 20% das 

organizações eram de 
grande porte.
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(N=36)

22%

14%

10%

8%

8%

8%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

3%
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Índice = (P1 x 3 + P2 x 2 + P3 x 
1) 

Índice calculado com atribuição de pesos maiores para maiores 
prioridades

Os principais interesses das 
organizações com relação ao 
HIDS estão relacionados com 

redução de impacto 
ambiental em seus processos, 

desenvolvimento de parcerias
com universidades e ICTs, acesso 

a infraestrutura, 
conhecimento avançado e 

possibilidade de realização de 
testes de novas tecnologias
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Atrativos para participar do HIDS Mandatório %

Conviver com organizações de referência do ecossistema de inovação 18 50%

Ter facilidade para parcerias entre empresas e universidades 15 42%

Ter harmonia de compartilhamento do espaço entre os participantes 
do HIDS (netweaving)

10 28%

Ter maior proximidade, conexão e relacionamento com a sociedade 10 28%

Ter acesso a fomento para PD&I em sustentabilidade 10 28%

Ter acesso e conexão com startups 9 25%

Aumentar visibilidade internacional 8 22%

Possuir infraestrutura de referência em sustentabilidade (métodos 
construtivos, respeito às questões ambientais)

8 22%

Ter facilidade para desenvolvimento de PD&I 8 22%

Estar presente com outras empresas do mesmo setor/segmento 6 17%

Ter possibilidade de investimentos em sustentabilidade 6 17%

Ter disponibilidade de estrutura de laboratórios vivos para realização 
de testes

5 14%

Possibilidade de se obter certificações em sustentabilidade 4 11%

Ter disponibilidade de espaço físico 3 8%

Ter maior disponibilidade de serviços de suporte 2 6%

Ter possibilidade de instalação fabril 2 6%

Ter incentivos fiscais 2 6%

1. Convivência com organizações de referência

2. Parcerias entre empresas e universidades

3. Compartilhamento de espaço

4. Conexão com a sociedade e startups

5. Recursos para PD&I em 

sustentabilidade

MANDATÓRIOS
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Atrativos para participar do HIDS Indesejável %

Ter possibilidade de instalação fabril 10 28%

Ter disponibilidade de espaço físico 4 11%

Aumentar visibilidade internacional 3 8%

Possuir infraestrutura de referência em sustentabilidade (métodos 
construtivos, respeito às questões ambientais)

3 8%

Ter harmonia de compartilhamento do espaço entre os participantes 
do HIDS (netweaving)

2 6%

Ter disponibilidade de estrutura de laboratórios vivos para realização 
de testes

2 6%

Ter maior disponibilidade de serviços de suporte 2 6%

Conviver com organizações de referência do ecossistema de inovação 1 3%

Ter maior proximidade, conexão e relacionamento com a sociedade 1 3%

Ter acesso a fomento para PD&I em sustentabilidade 1 3%

Ter acesso e conexão com startups 1 3%

Estar presente com outras empresas do mesmo setor/segmento 1 3%

Ter possibilidade de investimentos em sustentabilidade 1 3%

Possibilidade de se obter certificações em sustentabilidade 1 3%

Ter incentivos fiscais 1 3%

Ter facilidade para parcerias entre empresas e universidades 0 0%

Ter facilidade para desenvolvimento de PD&I 0 0%

1. Instalação fabril

2. Disponibilidade de espaço físico

3. Aumentar visibilidade 

internacional

4. Infraestrutura de referência em 

sustentabilidade

INDESEJÁVEL
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Para empresas de pequeno porte, o HIDS representa um importante elo de 

conexão com outras empresas, startups, universidades e com a sociedade. Por outro 

lado, há pouco interesse em instalações físicas no território do HIDS.

(N=36)
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Empresas de médio porte também são atraídas pelo relacionamento com outras 

empresas, universidades e startups, mas com interesses em obtenção de recursos e 
facilidade para desenvolvimento de PD&I.

(N=36)
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Para empresas de grande porte, o tema sustentabilidade é um atrativo de maior relevância 
(busca de recursos, possibilidade de investimentos, infraestrutura de referência, obtenção de 

certificações em sustentabilidade) juntamente com conexão e relacionamento com outras 

organizações. Instalações fabril e ocupação do território do HIDS foram quesitos de baixa 
desejabilidade

(N=36)
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O ODS mais aderente às organizações foi o de 

Indústria, inovação e infraestrutura, 
o que representa forte relação das empresas 

com o setor produtivo

(N=36)

Os demais ODS indicam adesão 
das organizações com questões 

econômicas, sociais e 
responsabilidade 

ambiental
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• HIDS como articulador de solução em sustentabilidade para empresas em seus 

processos e desenvolvimento de produtos

• HIDS como intermediário para desburocratizar relações das empresas com a 

academia e entre empresas e startups

• Espaços para testes de soluções, utilização de infraestrutura para pesquisas, 

análises e desenvolvimento de produtos

• Acesso a mão de obra especializada, pesquisadores de referência e conhecimento 

acadêmico avançado

• HIDS como conexão entre empresas e sociedade

• Acesso a novas tecnologias e oportunidade para testá-las

• Acesso a recursos para PD&I em sustentabilidade
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Conexão, 
relacionamento e 

parcerias 
estratégicas entre 

atores interessados em 
sustentabilidade

(Modelo Software)

- Empresas
- Startups
- Sociedade

- Universidades
- ICTs
- Centros de pesquisa
- Empresas

- PD&I
- Testes de novas 

tecnologias

- Infraestrutura para 
pesquisa e 
experimentação

- Mão de obra 
qualificada

- Chamadas de 
Desafios

- Editais
- Mídias sociais

- Identificação de 
sinergias

- Aproximação entre 
empresas, startups e 
sociedade (palestras, 
testes, validações)

- Equipamentos
- Equipe qualificada
- Manutenção de 

infraestrutura

- Investimento de 
empresas

- Editais de inovação e 
sustentabilidade

- Certificações
- Cursos, palestras

- Prestação de 
serviços para 
empresas

- Experimentações
- Validação de 

produtos
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• Desenvolvimento de uma Narrativa para o HIDS com estratégia de atração do setor 

privado

• Expansão e direcionamento do conceito do HIDS e modelo de negócios para 

potenciais empresas com perfil para participar do HIDS

• Definir processo de captação e inclusão de organizações em ações e iniciativas 

do HIDS

• Alinhar resultados obtidos com outras componentes, como componentes de 

modelo de negócios e físico-espacial.
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• Esforços para maximizar a obtenção de respostas: 

- Envio do formulário para base de relacionamento da Inventta (email e LinkedIn)

- Estabelecimento de parceria com ANPEI (newsletter e redes sociais)

- Parceria com a INOVA (email)

• Apesar dos esforços para aplicação do formulário, o estudo diagnóstico apresenta 

uma limitação relacionado ao volume de dados. 

• Sugere-se que o estudo seja atualizado de forma recorrente de modo a captar 

novas diretrizes para a concepção do HIDS, atendendo aos objetivos de 

organizações com potencial de participação do HIDS.

• Construção dashboard – formulário contínuo
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Estudo Diagnóstico para o HIDS

O Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS) tem o objetivo de construir 
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. 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 

contemporânea.
Desenvolvemos esse formulário breve a fim de entender as motivações e interesses mais 

relevantes da iniciativa privada com relação ao tema e à proposta do HIDS. As informações 
coletadas serão utilizadas para correlacionar o perfil das empresas com o ponto de conexão 

com o HIDS. Para mais informações sobre o HIDS, acesse o nosso site: 
http://www.hids.unicamp.br/

Em caso de dúvidas, por favor nos procure pelo email hids@unicamp.br
Sua participação é muito importante para a definição do futuro do HIDS. 

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

2. Email:

3. Cargo/Função:

4. Área de atuação:

 Administrativo ou Compras

 Comercial ou Vendas

 Conselho ou Alta Liderança

 Dados, Transformação Digital ou TI

 Financeiro, tributário ou fiscal

 Inovação

 Logística

 Marketing e Comunicação

 Novos Negócios

 Pesquisa e Desenvolvimento

 Planejamento e Estratégia

 Produção

 Qualidade

 Recursos Humanos

 Sustentabilidade

 Outro

5. Empresa:

6. Cidade/Estado

7. Porte da empresa:

 0 a 50 colaboradores

 51 a 200 colaboradores

 201 a 1.000 colaboradores

 1.001 a 5.000 colaboradores

 Mais de 5.000 colaboradores
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8. Segmento de atuação:

 Agricultura e Pecuária

 Alimentos e Bebidas

 Bens de Consumo

 Eletrodomésticos, Eletrônicos e Informática

 Embalagens e Recipientes

 Energia e Utilidades

 Farmacêutica

 Governo

 ICT

 Indústria da Construção Civil

 Máquinas e Equipamentos

 Metalurgia e Siderurgia

 Mineração, Cimento e Petróleo

 Papel e Celulose

 Química

 Saúde

 Tabaco

 Telecomunicações

 Têxtil e Vestuário

 Transporte e Logística

 Veículos e Autopeças

 Serviços

 Serviços financeiros

 Demais segmentos
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Agenda 2030 e os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável resultou de um processo global 
participativo de mais de dois anos, coordenado pela ONU e contando com a participação 

de governos, da sociedade civil, da iniciativa privada e de instituições de pesquisa.
A definição dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) faz parte do Plano 
de Ação universal. Ao todo são 17 objetivos e 169 metas de ação global para alcance até 

2030, em sua maioria, abrangendo as dimensões ambiental, econômica e social do 
desenvolvimento sustentável, de forma integrada e inter-relacionada.
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9. Indique quais são os ODS mais aderentes à empresa que faz parte (marque quantos 

quiser)

1. Erradicação da Pobreza

2. Fome Zero

3. Saúde e Bem Estar

4. Educação de Qualidade

5. Igualdade de Gênero

6. Água Potável e Saneamento

7. Energia Limpa e Acessível

8. Trabalho Decente e Crescimento 

Econômico

9. Industria, Inovação e Infraestrutura

10.Redução das Desigualdades

11.Cidades e Comunidades Sustentáveis

12.Consumo e Produção Responsáveis

13.Ação Contra a Mudança Global do Clima

14.Vida na Água

15.Vida Terrestre

16.Paz, Justiça e Instituições Eficazes

17.Parcerias e Meios de Implementação



ANEXO – Formulário Estudo Diagnóstico
Estudo Diagnóstico • ETAPA II

51

Percepções e interesses da iniciativa privada

Iniciamos um trabalho de identificação dos principais interesses da iniciativa 

privada com relação à proposta do HIDS. Nessas entrevistas, exploramos a 

relação das empresas com o tema sustentabilidade e suas ações, entendemos 

as dificuldades e preocupações relacionadas com o tema e apresentamos a 

proposta e os objetivos do HIDS para compreender quais eram os pontos de 

conexão e as percepções (fraquezas e fortalezas; pontos de atenção e risco; 

sugestões e recomendações). Cada empresa apresentou o seu contexto, seus 

interesses e suas preocupações. Fizemos um levantamento dos tópicos mais 

citados nessas entrevistas e buscamos entender quais são os mais relevantes 

e se ainda haveria algum aspecto que não tenha sido citado.
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10. Nas próximas questões, selecione em ordem de 

prioridade os 3 principais objetivos/interesses da sua 

empresa relacionados ao HIDS:

Qual seria o objetivo/interesse da sua empresa 

considerado PRIORIDADE 1 (de 3) em relação ao 

HIDS?

a) Maior acesso à mão de obra qualificada
b) Redução do impacto ambiental de processos e 

produtos
c) Obtenção de Certificações em ESG
d) Fortalecimento da imagem de empresa sustentável
e) Criação de parceria com universidades e instituições 

de pesquisa
f) Disponibilidade e acesso à infraestrutura de P&D e 

conhecimento avançado
g) Experimentação e testes de novas tecnologias

11. Qual seria o objetivo/interesse da sua empresa 
considerado PRIORIDADE 2 (de 3) em relação ao 
HIDS?
a) Maior acesso à mão de obra qualificada
b) Redução do impacto ambiental de processos e 

produtos
c) Obtenção de Certificações em ESG
d) Fortalecimento da imagem de empresa sustentável
e) Criação de parceria com universidades e instituições 

de pesquisa
f) Disponibilidade e acesso à infraestrutura de P&D e 

conhecimento avançado
g) Experimentação e testes de novas tecnologias

12. Qual seria o objetivo/interesse da sua empresa 
considerado PRIORIDADE 3 (de 3) em relação ao 
HIDS?

a) Maior acesso à mão de obra qualificada
b) Redução do impacto ambiental de processos e 

produtos
c) Obtenção de Certificações em ESG
d) Fortalecimento da imagem de empresa sustentável
e) Criação de parceria com universidades e instituições 

de pesquisa
f) Disponibilidade e acesso à infraestrutura de P&D e 

conhecimento avançado
g) Experimentação e testes de novas tecnologias



ANEXO – Formulário Estudo Diagnóstico
Estudo Diagnóstico • ETAPA II

53

Indesejável Indiferente Desejável Mandatório

a) Ter incentivos fiscais
b) Ter acesso a fomento para PD&I em sustentabilidade
c) Ter possibilidade de investimentos em sustentabilidade
d) Ter disponibilidade de espaço físico
e) Ter possibilidade de instalação fabril
f) Ter facilidade para desenvolvimento de PD&I
g) Ter disponibilidade de estrutura de laboratórios vivos para 

realização de testes
h) Possibilidade de se obter certificações em sustentabilidade
i) Possuir infraestrutura de referência em sustentabilidade 

(métodos construtivos, respeito às questões ambientais)
j) Conviver com organizações de referência do ecossistema de 

inovação
k) Estar presente com outras empresas do mesmo 

setor/segmento
l) Ter acesso e conexão com startups
m) Ter facilidade para parcerias entre empresas e universidades
n) Aumentar visibilidade internacional
o) Ter maior proximidade, conexão e relacionamento com a 

sociedade
p) Ter maior disponibilidade de serviços de suporte
q) Ter harmonia de compartilhamento do espaço entre os 

participantes do HIDS (netweaving)

13. Além dos objetivos anteriores, haveria alguma outra motivação por 
parte da sua empresa em fazer parte do HIDS?
14. Classifique os atributos abaixo quanto ao grau de atratividade para a 
sua empresa fazer parte do HIDS
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15. Após conhecer melhor a proposta do HIDS e as oportunidades que o HIDS 
representa para a sua empresa, qual seria a relação da sua empresa com o 
HIDS?

a) Queremos fazer parte do HIDS
b) Torcemos pela implementação do HIDS
c) Quer conhecer mais sobre o HIDS
d) Não tem interesse pelo HIDS

16. Você tem alguma pergunta a respeito do HIDS que gostaria de fazer?

17. Reservamos esse espaço para registro de sugestões e comentários sobre 
o HIDS.

Estamos gratos em tê-lo participando da construção do HIDS conosco.
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