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Introdução 

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 

20306, 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). 

A ideia evolui na Unicamp e o projeto do HIDS foi criado e abrigado junto à Diretoria Executiva 

de Planejamento Integrado (DEPI)7, órgão responsável, entre outras funções, por integrar os diversos 

níveis de planejamento da Universidade e pela elaboração e gestão do Plano Diretor Integrado8 da 

Unicamp. A partir daí os primeiros conceitos e visão foram idealizados ainda pela equipe da DEPI.  

O HIDS foi 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 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 contemporânea9. 

 

Retrospectiva 2022 

O Brasil iniciou o ano de 2022 registrando recorde de casos diários de covid-19 em virtude da 

proliferação da variante Ômicron. Também em janeiro, o país celebrou um ano do início da vacinação 

contra a covid. A vacinação possibilitou reduzir as internações e mortes e retomar boa parte das 

atividades presenciais. 

 
6 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. “Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável”. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
7 http://www.depi.unicamp.br/ 
8 http://www.depi.unicamp.br/plano-diretor-integrado/ 
9 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 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/


4 
BR-T1430 – Produto 10 – Relatório de atividades final – 2022 - Patricia Mariuzzo/Dez22 

Iniciamos o ano com o desafio de traçar uma estratégia para continuidade do projeto de 

implantação do HIDS e com a expectativa da entrega da primeira versão do master plan do Hub pelo 

instituto coreano KRIHS. 

Em março, Campinas alcançou o TOP 3 no Prêmio Nacional de Inovação na modalidade 

“Ecossistemas de Inovação consolidados do Brasil”. Também neste mês a Prefeitura, por meio da 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo, apresenta o projeto do Polo Internacional de Desenvolvimento 

Sustentável (PIDS) para representantes do setor imobiliário, incorporadoras e empresários. Em uma das 

primeiras ações do ano, a Prefeitura de Campinas, via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

articulou a criação de um grupo executivo para construir, junto ao governo federal, um programa de 

incentivos fiscais para a área do HIDS.  

Também em março, a empresa Carbono Zero, consultoria contratada pelo BID para realizar um 

diagnóstico ambiental da área do HIDS, iniciou suas atividades. O foco dos estudos foram os serviços 

ecossistêmicos presentes na área do HIDS. No levantamento a empresa identificou 390 espécies de 

vegetação que podem prestar serviços ambientais e ainda 30 espécies de abelhas e 4 de vespas que 

podem atuar no controle biológico da cultura de cana-de-açúcar. 

Em abril aconteceu o primeiro Workshop do KRIHS. O instituto coreano apresentou três cenários 

de ocupação para a área do HIDS. A comitiva coreana também fez uma visita de campo na área do HIDS. 

Em maio a Unicamp aprovou o projeto de implantação de corredores ecológicos e recuperação 

de nascentes na Fazenda Argentina. O objetivo é conectar áreas de preservação e polígonos de 

compensação do campus Zeferino Vaz e Fazenda Argentina entre si e entre os fragmentos de vegetação 

da área externa à universidade, permitindo o fluxo de fauna e flora através da construção de passadores 

de fauna, plantio e manutenção de vegetação nos corredores ecológicos, bem como seus cercamentos 

e sinalização. 

O ano de 2022 foi marcado por duas importantes missões internacionais do qual participaram as 

equipes da Unicamp, PUC-Campinas e Prefeitura de Campinas. Em junho, com apoio do Consulado da 

França em São Paulo, uma equipe da Unicamp visitou Paris-Saclay, hub de pesquisa científica, 

desenvolvimento e inovação que tem similaridades com o território do HIDS, incluindo áreas agrícolas, 

patrimônio histórico e um acelerador sincrotron. 

Também em junho aconteceu o primeiro”Workshop de projetos e as possibilidades de sinergia 

no HIDS” no Espaço Mescla da PUC-Campinas. O objetivo foi discutir e propor projetos em sinergia 

entre as instituições já presente no território para o HIDS. Organizado pela Inventta, o Workshop 

compõe a estratégia de definição dos próximos passos do projeto do HIDS após a conclusão do 

convênio com o BID. Participaram das discussões o Instituto Eldorado, CPQD, CNPEM, Embrapa, PUC-

Campinas, Unicamp, Facamp e Prefeitura de Campinas. 

Em agosto, a comitiva do KRIHS retorna ao Brasil para apresentar proposta de validação de um 

master plan para o HIDS e uma estratégia de implementação do Hub. Com duração de dois dias, o 

workshop também aconteceu no Espaço Mescla, cedido pela PUC-Campinas. Entre as propostas 

apresentadas pelo instituto coreano estavam: aumentar a área construída e as densidades residenciais, 

promover atividades de uso misto, preservara e abrir espaços naturais; desenvolver uma estratégia de 

transporte urbano sustentável, reforçar o papel da rua como um espaço urbano multifuncional. 
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Ainda como parte da estratégia de continuidade do projeto do HIDS, a Unicamp criou a 

Coordenação de Implantação do HIDS Unicamp que tem entre seus objetivos delinear um plano de 

ocupação da Fazenda Argentina. 

Em setembro ocorre o lançamento oficial do Centro de Estudos sobre Urbanismo para o 

Conhecimento e a Inovação, o CEUCI. O Centro deve fazer propostas para o desenvolvimento de hubs 

de conhecimento sustentáveis como laboratórios vivos em franjas urbanas. 

A segunda missão internacional das equipes do HIDS também aconteceu em setembro. Uma 

comitiva com membros da Prefeitura de Campinas, PUC-Campinas, Unicamp, BID e consultorias 

envolvidas no projeto do HIDS visitou quatro cidades coreanas com objetivo de obter referências para 

a criação do HIDS e do PIDS na cidade de Campinas. A viagem foi financiada pelo BID e organizada pelo 

KRIHS. 

Em novembro, a Prefeitura de Campinas inicia uma série de apresentações sobre o projeto de lei 

de uso e ocupação para o PIDS. 

 

Site do HIDS 

Em 2019, buscando ferramentas para divulgar o projeto e estabelecer as primeiras estratégias de 

comunicação foi criado o site do HIDS, inicialmente abrigado no servidor da DEPI no endereço: 

www.hids.depi.unicamp.br. O design do site, elaborado em WordPress,10 buscou explorar conceitos 

relacionados ao desenvolvimento sustentável, à cidade, conhecimento e tecnologia conectados em 

redes (figura 1). 

 

 
Figura 1:Reprodução da página inicial do site do HIDS 

 

 
10 O WordPress é um sistema livre e aberto de gestão de conteúdo para internet, baseado em PHP com banco 
de dados MySQL.  
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As atualizações de conteúdo e publicações do site - criação e atualização das páginas, elaboração 

de notícias, divulgação de agenda de eventos, clipping etc. - buscaram explicar os conceitos envolvidos 

no projeto e a dinâmica de elaboração do master plan. 

O site do HIDS tornou-se seu cartão de visitas e principal canal de comunicação do projeto. Por 

conta disso, as atualizações das versões do WordPress, a manutenção do site e as atualizações de 

conteúdo compõe parte significativa do conjunto de ações da área de comunicação do HIDS. Ele tem 

ainda uma versão em inglês, resumida.  

 

Master plan 

Buscando informar sobre a evolução do projeto, especialmente os resultados e avanços dos 

estudos conduzidos pelas equipes envolvidas na elaboração do master plan do HIDS, no período a que 

se refere este relatório uma série de novas páginas foram criadas e informações foram disponibilizadas 

para o público. São exemplos, a publicação de todos os documentos relacionados aos investimentos 

feitos pelo BID, informações sobre as consultorias e empresas contratadas, atualização sobre o estágio 

de desenvolvimento do trabalho de cada componente do master plan, a partir dos relatórios produzidos 

pela Inventta11 e a publicação dos “produtos”, relatórios, artigos etc. produzidos pelas equipes das 

componentes do master plan. 

 

Conselho Consultivo Fundador do HIDS 

Os esforços da consultoria de comunicação também tiveram como foco ampliar o espaço de 

participação e de atuação das instituições que compõem o Conselho Consultivo do HIDS. Para isso, 

criamos uma página que elenca todas as instituições (figura 2), com a visão, imagem de futuro, proposta 

de valor e ativos e capacidades que cada instituição do Conselho aporta para o projeto12, e ainda uma 

página individual para cada uma delas, com uma descrição de sua área de atuação, informações de 

contato e direcionamento para o seu site. 

Esporadicamente replicamos notícias e eventos destas instituições no site do HIDS (ver tópico 

“Rede Hids”, a seguir) e nas redes sociais do HIDS. 

Finalmente, a área de comunicação foi responsável pelo apoio a organização, acompanhamento 

e elaboração da ata13 de todas as reuniões do Conselho do HIDS.  

 

 
11 http://www.hids.unicamp.br/master-plan/governanca/ 
12 http://www.hids.unicamp.br/visao-do-conselho-para-o-hids/ 
13 http://www.hids.unicamp.br/category/atas-conselho/ 
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Figura 2: Reprodução da página do Conselho do HIDS 

Notícias 

Ao longo da execução do projeto buscamos elaborar textos jornalísticos sobre o andamento dos 

estudos e de seus resultados (mesmo que parciais) para elaboração do master plan do HIDS. Eventos e 

reuniões com atores internos e externos também foram fonte de notícias sobre o HIDS. Este tipo de 

conteúdo é republicado nas redes sociais do HIDS.  

 

Clipping 

Dentre as ações ligadas à assessoria de imprensa do HIDS está o monitoramento das informações 

publicadas sobre o HIDS, por meio de clipping14. Ao longo do período, o HIDS gerou maior repercussão 

em momentos emblemáticos do projeto, como eventos e assinatura de convênios. A maioria das 

notícias dos HIDS foi publicada em veículos locais, como o jornal Correio Popular, com sede na cidade 

de Campinas.  

 

Rede HIDS 

Considerando que o HIDS está sendo idealizado para ser uma rede para gerar conexões e novos 

negócios, atrair recursos e gerar conexões com ativos locais, o Hub se coloca também como uma 

oportunidade de alavancar o ecossistema de inovação de Campinas. Nesse sentido, uma das atividades 

de comunicação do HIDS foi o compartilhamento das atividades das demais instituições do Conselho 

Consultivo do HIDS.  

Iniciamos esta atividade em outubro de 2020, por meio da divulgação de notícias e eventos 

dessas instituições (mediante autorização) em espaço específico no site do HIDS denominado “Rede 

 
14 Não contamos com softwares para este monitoramento. Ele é feito por meio de buscas na internet (Google) 
a partir de palavras-chave e termos, como por exemplo, “HIDS”, “HIDS Campinas”, “HIDS Unicamp” e “Hub 
Internacional para o Desenvolvimento Sustentável”. 
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HIDS”15. O objetivo dessa ação foi contribuir para a consolidação de uma visão sobre o território do 

HIDS ligada à ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável. Esta ação foi reforçada com 

a publicação deste conteúdo nas redes sociais das quais o HIDS faz parte.  

 

Eventos 

Nesta seção do site do HIDS foram divulgados eventos organizados no âmbito do projeto, como 

as reuniões do Conselho Consultivo do HIDS, eventos organizados pelos parceiros do projeto e ainda 

eventos relacionados a temas como sustentabilidade, inovação e cidades inteligentes. Este conteúdo 

também alimentou posts para as redes sociais do HIDS. 

 

Seção Quantidade 

NOTÍCIAS 226 

EVENTOS 240 

REDE HIDS 36 

CLIPPING 109 

ATAS DE REUNIÃO CONSELHO 12 

Tabela 1: Alimentação do site do HIDS 

 

Migração do site HIDS 

A fase de idealização e primeiras iniciativas ligadas ao projeto do HIDS, ainda circunscritas à 

Unicamp, foram conduzidas no âmbito da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado (DEPI), órgão 

ligado à reitoria da Unicamp, responsável, entre outras atribuições, pelo planejamento territorial da 

Universidade. Com isso, o site do HIDS ficou abrigado no servidor da DEPI, com o endereço: 

www.hids.depi.unicamp.br. 

Em 2021 aconteceram eleições para novo reitor da Unicamp. A nova gestão, que iniciou suas 

atividades em abril de 2021, elegeu o HIDS como um dos projetos estratégicos da Universidade. Com 

isso, o HIDS passou a estar ligado diretamente à Reitoria da Universidade e houve mudança na 

coordenação geral.  

Isso demandou a migração do site para outro servidor. Este processo, que durou cerca de dois 

meses, foi conduzido pela área de comunicação com apoio da área de informática da Reitoria da 

Unicamp. Desde o dia 16 de julho de 2021, o site do HIDS está no endereço www.hids.unicamp.br. 

O fato de o site estar abrigado na Reitoria (e mesmo antes, na DEPI) impõe limitações para 

algumas atualizações. Não foi possível, por exemplo, aplicar métricas de acesso e cliques no site, ação 

importante para medir o alcance do conteúdo publicado neste canal16.  

 
15 http://www.hids.unicamp.br/category/rede-hids/ 
16 A expectativa é que com a evolução do projeto, que deve resultar na criação de uma associação sem fins 
lucrativos para representar os interesses do HIDS, seja necessário novo processo de migração para um servidor 
próprio. 

http://www.hids.unicamp.br/
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O site do HIDS é o seu cartão de visitas e principal canal de comunicação do projeto. Ele tem 

ainda uma versão em inglês, resumida. Por conta disso, as atualizações das versões do WordPress, a 

manutenção do site e as atualizações de conteúdo compõe parte significativa do conjunto de ações da 

área de comunicação do HIDS. 

 

Master plan 

Buscando informar sobre a evolução do projeto, especialmente os resultados e avanços dos 

estudos conduzidos pelas equipes envolvidas na elaboração do master plan do HIDS, no período a que 

se refere este relatório uma série de novas páginas foram criadas e informações foram disponibilizadas 

para o público. São exemplos, a criação de uma página específica - http://www.hids.unicamp.br/krihs/ - 

para acompanhar o trabalho do KRIHS (Korea Research Institute for Human Settlements), instituto 

coreano contratado pelo BID para elaborar o projeto urbano do HIDS (figura 3).  

 

 
Figura 3: Reprodução página do KRIHS no site do HIDS 

 

Pesquisa e estudos 

A criação do HIDS é uma oportunidade de aprofundar as pesquisas sobre este território nos mais 

vários campos de estudo disciplinares, dentre eles Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Geografia, 

História, Política Científica e Tecnológica etc. Criamos uma página no site do HIDS para listar pesquisas 

em curso ou que já foram concluídas, no âmbito acadêmico ou não, sobre o HIDS, a Fazenda Argentina 

e sobre o Polo II de Desenvolvimento (Ciatec).  

O objetivo, em longo prazo, é criar um repositório de pesquisas sobre o tema e estimular novas 

pesquisas sobre o Hub, em Campinas. 

http://www.hids.unicamp.br/krihs/
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CEUCI 

Ao longo do segundo semestre de 2021, participamos do processo de elaboração da proposta 

de criação do Centro de Estudos sobre o Urbanismo para o Conhecimento e a Inovação (CEUCI) 17, em 

resposta ao edital da Fapesp para criação de Centros de Ciências para o Desenvolvimento18. A proposta 

foi aprovada pela Fapesp, tem como sede a Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da 

Unicamp e o BID é um de seus parceiros institucionais.  

O CEUCI se enquadra no atual contexto de sociedade do conhecimento em que se espera que 

diversos campi universitários das cidades paulistas venham a passar por um processo de transformação 

nas próximas décadas, com a instalação, em seu entorno, de institutos de pesquisa e desenvolvimento, 

hubs de inovação e empresas de base tecnológica. Essas novas áreas do conhecimento demandarão 

uma série de equipamentos e infraestrutura urbana, tais como habitação, serviços, saneamento, espaços 

livres de uso público, dentre outros. Tendo em vista sua localização, tipicamente em áreas de franja 

urbana, na interface com áreas agrícolas, fragmentos de matas naturais e outras preexistências 

geralmente desconexas das áreas urbanas consolidadas, e pelo atual cenário de mudanças climáticas, 

de destruição dos ecossistemas e de crise econômico-social, essa transformação enfrentará diversos 

desafios, exigindo novos métodos e ferramentas de planejamento urbano. 

O CEUCI vai investigar essas questões por meio dos seguintes eixos temáticos transversais: 

tecnologias, governança, políticas públicas, legislação urbanística, economia circular/donut, mitigação 

da gentrificação e paradigma ecológico. O projeto dá continuidade aos trabalhos iniciados em 2020 

com a criação de um programa de pós-graduação lato sensu na FECFAU destinado a estudar a 

implementação do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS), no qual o campus da 

Unicamp de Barão Geraldo está inserido. Sua missão é contribuir para a implantação de áreas urbanas 

do conhecimento e inovação, em particular aquelas situadas em zonas de franjas ou de expansão 

urbana, tendo como diretrizes os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.  

A partir da experiência na área de comunicação do HIDS, a proposta de pesquisa inclui a criação 

de uma estratégia de comunicação para as fases de desenvolvimento e produção de resultados do 

projeto. 

 

Redes sociais 

As mídias sociais foram um canal importante para ampliar a divulgação dos conteúdos e 

conceitos do HIDS, além de servirem como fonte de pautas para veículos de comunicação externos. O 

HIDS ainda tem participação tímida no ecossistema das mídias sociais, com uma conta no Facebook, 

Instagram e Linkedin19.. Elas foram atualizadas periodicamente com conteúdo do site do HIDS e temas 

 
17 https://sites.google.com/unicamp.br/ceuci/sobre?authuser=0 
18 https://fapesp.br/14897/centros-de-ciencia-para-o-desenvolvimento 
19 As redes sociais do HIDS podem ser acessadas nos links: Facebook: 
https://www.facebook.com/hidsunicamp/. Instagram: https://www.instagram.com/hids_campinas/ LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/hub-hids YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC7OnDlwQQBKP_5mkV3cwSdw0 

https://www.facebook.com/hidsunicamp/
https://www.instagram.com/hids_campinas/
https://www.linkedin.com/company/hub-hids
https://www.youtube.com/channel/UC7OnDlwQQBKP_5mkV3cwSdw0
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de interesse, como notícias e eventos ligados à sustentabilidade, urbanismo e inovação. Mais 

recentemente também foi criado um canal no YouTube onde foi publicado o primeiro vídeo institucional 

do HIDS. O número de seguidores cresce de forma orgânica e não patrocinada.  

Certamente, há espaço para crescimento da presença do HIDS nas mídias sociais. Umas das 

estratégias para alcançar esse objetivo seria estabelecer parcerias com as equipes de comunicação dos 

membros do Conselho Consultivo do HIDS buscando aproveitar as relações e espaço que essas 

instituições já possuem nas mídias sociais e ainda ampliar a produção de conteúdo em vídeo. 

Nos tópicos a seguir apresentamos as informações referentes às principais métricas20 de 

desempenho das contas do HIDS nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn nos seguintes prazos 

possíveis: 

Facebook: de 01/08/20 a 30/11/22 

Instagram: 21/12/20 a 30/11/22 

LinkedIn: 21/10/21 a 30/11/22 

 

Facebook 

No período de 01/08/20 a 30/11/22 a página do HIDS no Facebook alcançou, até a data final de 

análise deste relatório, 296 curtidas. O público majoritário da página continuou sendo, principalmente, 

do gênero feminino, prevalecendo a faixa etária entre 35-44 anos, conforme será detalhado a seguir: 

 
 

Alcance total da página 

 

 

Figura 4: Alcance total da página 

 

 
20 Os dados foram gerados por meio a plataforma Etus. Importante ressaltar que, segundo as próprias 
plataformas de redes sociais, de onde os dados foram extraídos, todos os números apresentados são estimativas, 
sobretudo com relação ao alcance das publicações, índice que pode oscilar a cada dia.  

https://www.facebook.com/hidsunicamp
https://www.instagram.com/hids_campinas/
https://www.linkedin.com/company/hub-hids
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O alcance orgânico acumulado da página no período– o alcance não impulsionado por meio de 

pagamento -- foi estimado em 11.875 pessoas. Esse índice equivale à quantidade de pessoas cujas telas 

(de celular, computador e tablets) exibiram qualquer uma das postagens do HIDS – link, fotos ou vídeos. 

 

Curtidas 

 

Figura 5: Curtidas 

 

A página do HIDS no Facebook acumulou 296 curtidas, desde a sua criação até o final do período 

analisado (30/11/22).  

 

Seguidores por gênero 

 

Figura 6: Seguidores por gênero 

 

O público feminino, com idade entre 35 e 44 anos, continuou sendo, quantitativamente, a 

principal audiência da página do HIDS no Facebook. Em segundo plano, em uma escala de valores 

bastante semelhante, está o público feminino com idades entre 25 e 34 anos, e entre 45 e 64 anos. O 

público masculino, por sua vez, possui também uma quantia uniforme na faixa entre os 25 e os 54 anos. 

Mas sempre com índices inferiores ao feminino em todas as faixas etárias. Portanto, nas publicações 
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futuras, vale a pena direcionar conteúdos ao público das mulheres, por ser o mais numeroso na 

audiência da conta. Temas como o empreendedorismo feminino, figuras femininas importantes no 

ecossistema do Hub etc., podem continuar a serem explorados. 

 

 

Curtidas por cidades 

 

Figura 7: Curtidas por cidades 

 

A cidade com o maior número de seguidores, como é natural, ainda é Campinas (155 pessoas), 

seguida da capital, São Paulo (36). Seguidores pertencentes a outras cidades da Região Metropolitana 

de Campinas (RMC) também aparecem na lista das sete cidades com mais seguidores, como Paulínia, 

Valinhos e Vinhedo. A cidade de Limeira, que não pertence à RMC, mas está em uma região de influência 

de Campinas, também apresenta um volume importante de seguidores da página. 

 

Resultados das publicações 

 

Figura 8: Resultados das publicações 
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No período analisado foram realizadas 418 publicações, que originaram um total de 381 cliques 

nos links desse conteúdo. Esse volume originou um total de 14.815 impressões (número total de 

exibições dos conteúdos nas telas dos visitantes durante o período estudado – obs.: uma mesma pessoa 

pode ter visto o mesmo conteúdo mais de uma vez). 

Os posts geraram 511 reações – em sua maioria foram likes (482) seguidos de “amei” (29). No 

entanto, as publicações não receberam comentários durante esse período. Uma alternativa para elevar 

esse tipo de engajamento é a criação de publicações que estimulem as interações do público, como a 

inclusão de perguntas, de modo a ampliar o alcance orgânico das publicações. 

 

Top 10 posts 

 

Tabela 2:  TOP 10 posts 

 

O post com melhor desempenho no período, com 2.053 impressões, foi o do dia 14 de junho de 

2022, a respeito da abertura das inscrições para o curso relativo às Smart Cities. O segundo, com 1.172 

impressões, foi a publicação do dia 13 de maio de 2021 referente ao mesmo curso no ano anterior. 
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Melhores dias e horários 

 

Figura 9: Melhores dias e horários 

 

Neste período analisado, as postagens feitas às 12h tiveram mais interações, assim como as que 

foram realizadas às quintas-feiras. Esses resultados podem ser indicadores válidos para gerar maior 

engajamento orgânico nas futuras publicações. 

 

Instagram 

No período, as 131 postagens no Instagram obtiveram resultados muito superiores ao Facebook 

em termos de alcance e engajamento, como será detalhado nos números a seguir. Isso reforça a ideia 

de que esta rede social é que obtém melhor resultado orgânico (não pago) e que merece receber mais 

ênfase caso não haja interesse em trabalhar com postagens patrocinadas. 

Com relação ao seu perfil de público, a maioria é formada por mulheres com idades entre 25 e 

34 anos, ou seja, um perfil mais jovem do que o identificado no Facebook.  

 

Resultados das Publicações 

 

Figura 10: Resultados das publicações 
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No período foram feitas 131 postagens que receberam um total de 1.950 curtidas (média de 

quase 15 por post) e 17.431 impressões, com um alcance total de 14.723 pessoas e 2.031 interações 

(engajamento).  Analisando esses números, percebe-se que, com um volume de postagens (131) muito 

inferior às realizadas no Facebook (418), o alcance orgânico no Instagram (14.723 pessoas) foi muito 

superior ao registrado no Facebook (11.875 pessoas). Isso reforça a tendência verificada em relatórios 

anteriores a respeito da maior capacidade do Instagram em gerar engajamento e alcance orgânico, 

confirmando seu maior potencial para atingir um público mais amplo. 

 

Gênero e idade 

 

Figura 11: Gênero e idade 

 

No Instagram as mulheres também formam a maioria do público (44,53% são mulheres ante 

36,01% de homens, com um percentual de 19,46% de usuários com gênero indefinido). A faixa etária 

de maior audiência é a com idade entre 25 e 34 anos. Isso dá a entender que sua audiência mais 

relevante tem um perfil mais jovem em relação à do Facebook, no qual predomina a faixa entre os 35 e 

44 anos.  
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Top 10 posts 

 

Tabela 3: TOP 10 posts 

 

O post com o melhor desempenho no período foi o do dia 25 de outubro de 2022, a respeito do 

lançamento do Centro de Estudos sobre Urbanização para o Conhecimento e a Inovação (CEUCI), que 

recebeu 73 curtidas, 1 comentário e obteve um engajamento total com 75 pessoas. 

O segundo post com mais interações no período foi o do dia 25 de agosto de 2022, a respeito 

da fauna na região do HIDS. Ele obteve 41 curtidas, 1 comentário e engajamento com 46 pessoas. Todos 

esses números são bem superiores aos alcançados nas principais publicações efetuadas no Facebook, 

o que corrobora a análise anterior que destacou a maior eficácia do Instagram em termos de alcance 

orgânico (atinge muito mais pessoas que o Facebook sem a realização de postagens patrocinadas). 
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Melhores dias e horários 

 

Figura 12: Melhores dias e horários 

 

O horário das 16h revelou-se o mais eficaz para gerar interações por parte do público, 

preferencialmente quando realizado às sextas-feiras, como os gráficos indicam. 

 

LinkedIn 

No período, a página do LinkedIn teve 2.753 impressões em suas 25 postagens e alcançou 

volumes de engajamento superiores ao registrados no Facebook, quando comparadas publicações 

sobre temas iguais postados nas duas redes. Esses dados serão mais detalhados a seguir: 

 

Visão geral 

 

Figura 13: Visão geral 

 

No total foram feitas 112 publicações, que tiveram 8.633 impressões, uma média de cerca de 77 

impressões por postagem, com um total, foram 353 reações (que são as curtidas e demais reações nas 

postagens). Elas permitiram que fosse gerado um total de 518 seguidores para a página. 
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Seguidores por região 

 

Figura 14: Seguidores por região 

 

Como o esperado, a maior parte dos seguidores está na região de Campinas (SP), seguida pela 

região de São Paulo (capital). Em terceiro lugar está a região de Belo Horizonte (MG), seguida por São 

Carlos (SP) e Brasília (DF). Com exceção das cidades de Campinas e São Paulo, que também encabeçam 

o perfil dos seguidores no Facebook, as demais regiões mostram um perfil bem diferente do registrado 

nessa outra rede social. Isso indica que há um perfil de público diferente no LinkedIn, que abrange 

também outros estados além de São Paulo.  

 

Seguidores por área de indústria 

Figura 15: Seguidores por área de indústria 
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A maior parte dos seguidores da página do HIDS no LinkedIn pertence à área de pesquisa, 

seguidos pelos profissionais das áreas de educação superior e de tecnologia, informação e serviço. Esse 

registro permite orientar quanto à futura geração de conteúdos para a página, que podem estar mais 

focados nos interesses desses públicos. 

 

Top 10 postagens 

 

Tabela 4: Postagens 

 

A postagem mais popular foi a do dia 26 de setembro de 2022, a respeito do primeiro dia do 

Workshop de benchmarking na Coreia do Sul, que teve 295 impressões, 34 cliques e 13 reações. 
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Melhores horários para as postagens 

Figura 16: Melhores horários para postagens 

 

No LinkedIn, o horário que melhor favoreceu as interações por parte do público no período foi o 

das 16 horas, preferencialmente às segundas-feiras. 

 

YouTube 

A estratégia de comunicação do HIDS não teve como foco a produção de vídeos, mas 

a despeito disso, criamos um conta no YouTube para abrigar vídeos relacionados ao projeto. 

Esse canal disponibiliza cinco vídeos, incluindo o vídeo institucional do HIDS, e uma 

apresentação institucional em formato MP4, conforme descrito na tabela abaixo. O canal tem um 

número baixo de inscritos: 42 pessoas. No entanto, houve crescimento21 no número de visualizações 

do conteúdo disponibilizado, especialmente do vídeo institucional do HIDS com legendas em inglês. 

 

N Data de 
publicação Título Link Visualizações 

Produto 9 
Visualizações 
Produto 10 

1 24/09/21 Apresentação institucional do HIDS 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Gk8Pno7

5F-M 
20 83 

2 12/08/21 Agroflorestas e o desenv. sustentável 
https://www.youtube.c
om/watch?v=k7Uga--

XMnE 
203 269 

3 10/03/21 Vídeo Institucional HIDS c/ legendas 
https://www.youtube.c
om/watch?v=mgy5D-

DKonI 
705 1.178 

4 18/02/21 Vídeo Institucional HIDS português 
https://www.youtube.c
om/watch?v=xp8ScdX

vk7M 
439 470 

5 31/08/20 Um laboratório vivo na área de saúde 
https://www.youtube.c
om/watch?v=u9Fw6Fw

Fdpo 
43 54 

Tabela 5: Vídeos no canal do YouTube 

 
21 Número de visualizações até 15/12/2022. 
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Newsletter HIDS  

Uma das ações planejadas no escopo da estratégia de 

comunicação do HIDS é o envio mensal de um newsletter para os 

colaboradores envolvidos nas atividades de elaboração do master 

plan, para interlocutores do HIDS e para as pessoas que se 

cadastrarem para receber a newsletter no site do HIDS. Não 

atingimos a meta de envio mensal.  

Foram feitos um total de nove envios de newsletter com 

conteúdo composto por notícias sobre o HIDS, eventos e 

mensagens genéricas (cartão de Natal, por exemplo). O banco de 

dados de contatos tem 791 pessoas. 

 

Identidade visual 

Mais do que um símbolo gráfico e um logotipo, uma boa 

marca é aquela capaz de sintetizar e expressar o conceito e a 

imagem da empresa perante seus diversos públicos. A marca deve 

expressar a alma, o espírito e a identidade do HIDS. Com a 

evolução do projeto, consideramos necessário modernizar a 

identidade visual do HIDS, aperfeiçoando o logotipo, as cores e a 

tipografia, para que ela comunique e simbolize os conceitos e 

objetivos do projeto, ou seja, desenvolvimento sustentável, 

inovação, laboratórios vivos e desenvolvimento urbano 

sustentável.  

Para isso, foi firmada uma parceria com a Agência de Publicidade, Propaganda e Marketing da 

Facamp (AGPPM)22 para auxiliar no processo de reformulação da identidade visual do HIDS23. A 

Facamp é uma das instituições que compõem o Conselho Consultivo do HIDS24.  

Em 2021, este processo contou com a colaboração de alunos e professores da Especialização em 

Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil25. Foi organizado em um Workshop com a finalidade de 

discutir conceitos e elementos que poderiam ser ponto de partida da uma identidade visual. Algumas 

propostas foram elaboradas. A despeito de a nova identidade visual não ter sido definida, as discussões 

possibilitaram identificar os conceitos que o logotipo deve comunicar - sustentabilidade, inovação, 

 
22 Participaram das equipes de trabalho alunos e alunas de duas turmas do terceiro ano do curso de 
Publicidade e Propaganda da Facamp, sob a coordenação do professor Fábio Caim. 
23 Na estratégia inicial de comunicação do HIDS, optou-se por incorporar no site o logotipo elaborado para o 
projeto pela equipe da DEPI à época da idealização do projeto, em 2017.  
24 http://www.hids.unicamp.br/conselho-consultivo/ 
25 Especialização AU/EC 2020-21 Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura, Urbanismo | FEC Unicamp, 
disponível em: https://sites.google.com/unicamp.br/especializacaoauec 

Figura 17: Reprodução Newsletter ago./21 
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tecnologia, integração e conexão - e os elementos visuais que poderiam ser utilizados para representar 

o HIDS: água, árvore, círculos e rede. Na tabela abaixo estão algumas das propostas discutidas. 

 

1 2 3 4 

  
  

5    

 

   

    
Tabela 6: Propostas de identidade visual 

 

Eventos e reuniões 

Como parte das atividades da área de comunicação, acompanhamos boa parte das reuniões e 

atividades realizadas pelas equipes envolvidas no projeto do HIDS, apoiando sua organização, fazendo 

registros no site do HIDS, compartilhando eventos nas redes sociais e na agenda do site do HIDS. Abaixo 

elencamos as atividades recorrentes e destacamos alguns eventos que demandaram a participação da 

área de comunicação do HIDS, seja para apoiar sua organização, seja para registro e produção de 

conteúdo para o site do HIDS. 

• Reuniões do Conselho Consultivo Fundador 

• Reuniões com a equipe da componente Comunicação 

• Reuniões com os coordenadores das componentes do master plan 

• Reuniões com a equipe da componente de Avaliação de Sustentabilidade 

• Acompanhamento das apresentações de propostas e “produtos” da equipe da componente 

do projeto físico-espacial 

• Acompanhamento das reuniões e apresentações das consultorias SPI (modelo de negócio) e 

KRIHS (master plan) 

• Reuniões para organização do Workshop da componente Patrimônio 

• Coorganização de eventos 

• Participação em apresentações do HIDS para empresas e entidades diversas 
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Retoma SP 

Esta série de roadshows aconteceu entre setembro a dezembro de 2020, organizada pelo Governo 

do Estado de São Paulo, com suporte da InvestSP26. Com o avanço da vacinação contra a covid-19 e a 

volta gradual à normalidade, a InvestSP promoveu o Retoma SP, um roadshow com ações para acelerar 

a retomada econômica no estado. Foram seis edições, em algumas das cidades que mais geram 

emprego e renda em São Paulo. Em cada uma delas, empreendedores, investidores e gestores públicos 

puderam trocar informações e conhecer diversas oportunidades de negócios apresentadas por analistas 

da InvestSP e lideranças políticas e do setor econômico. Em Campinas, o roadshow teve apoio da 

Prefeitura Municipal, da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) e do Sebrae-SP.  

A Unicamp dividiu um dos estandes do evento com a Unesp (Universidade Estadual Julio 

Mesquita Filho), onde apresentamos o HIDS, a PUC-Campinas e o CPQD. No evento de Campinas, cidade 

onde o RetomaSP foi iniciado, o HIDS foi parte da programação de palestras, com o painel “Unicamp: 

inovação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável” (figura 18). 

 

 
Figura 17: Mariano Laplane, ao centro, participa de painel no RetomaSP, em Campinas, onde apresentou o projeto do HIDS 

(Foto: Patricia Mariuzzo ) 

 

O HIDS fez parte da programação de seis roadshows no escopo do RetomaSP (Tabela 1), com 

uma média de público de 400 pessoas por evento. 

 

 

 

 

 
26 A Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade é uma organização social (OS). Ela tem 
como missão desenvolver o Estado de São Paulo por meio da promoção de investimentos, aumento das 

exportações, incentivo à inovação e melhoria do ambiente de negócios. https://www.investe.sp.gov.br/ 
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Nº Data Cidade Local 

1 17/09 Campinas Expo D.Pedro 

2 08/10 São José dos 
Campos 

Parque Científico de São José dos Campos 

3 12/11 Sorocaba Parque Tecnológico Sorocaba 

4 19/11 São José do Rio 
Preto 

UNIP 

5 10/12 Ribeirão Preto Centro Universitário Estácio 

6 17/12 Piracicaba Engenho Central 

Tabela 7: Eventos do RetomaSp com a participação do HIDS 

 

Workshop KRIS 

Primeiro Workshop – Abril de 2022 

Em abril uma comitiva do KRIHS 

esteve no Brasil pela primeira vez. O 

objetivo foi apresentar três cenários 

de ocupação para o HIDS. O evento 

aconteceu em formato híbrido para 

abrigar a participar de 

representantes da Prefeitura de 

Campinas (os secretários 

municipais de desenvolvimento econômico, de planejamento e urbanismo, do meio ambiente e de 

finanças); membros do Conselho Consultivo do HIDS, representantes do BID e das equipes de 

consultorias envolvidas no projeto (PUC-Campinas, Inventta, Demacamp, SPI e Carbono Zero). 

A consultoria de comunicação participou da organização do evento (lista de convidados, 

confirmações, almoço e coffee breaks, contratação de empresa para viabilizar as reuniões em formato 

híbrido). Também foi organizada uma visita de campo à área do HIDS, com apoio da consultoria de 

comunicação. 
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Figura 18: Comitiva do KRIHS visita área do HIDS (Foto: SEC Unicamp) 

 

Segundo Workshop – Agosto de 2022 

O segundo workshop do KRIHS – para validação do masterplan e apresentação de uma estratégia 

de implementação do HIDS - aconteceu no Espaço Mescla da PUC-Campinas, em agosto de 2022. Em 

parceria com o BID, a consultoria de comunicação ficou responsável pela organização do evento: 

convites, confirmações, coffee break, apresentações, recepção dos convidados e andamento do evento. 

O evento teve duração de dois dias.  

Compareceram ao encontro o prefeito de Campinas, Dario Saadi, quatro secretários municipais 

da cidade de Campinas – de desenvolvimento econômico, de planejamento e urbanismo, do meio 

ambiente e de finanças – os reitores da PUC-Campinas e da Unicamp, Germano Rigacci e Antonio José 

de Almeida Meirelles e ainda representantes da Embrapa, CNPEM, Instituto Eldorado, Sanasa, CPQD, 

Cargill e Cariba Empreendimentos.  
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Figura 19: Convidados do 2º Workshop do KRIHS que aconteceu no Espaço Mescla, da PUC-Campinas em agosto de 2022 
(Foto: SEC Unicamp) 

Além dos dois dias de workshop, a consultoria de comunicação apoiou a organização da agenda 

da comitiva do KRIHS em Campinas que incluiu reuniões com a Prefeitura e com as equipes do HIDS na 

Unicamp. 

 

Workshop da componente do Patrimônio 

Em parceria com a equipe da componente do Patrimônio do HIDS, em junho de 2022, 

organizamos o workshop “Unificando os conceitos de sustentabilidade na criação de Laboratórios Vivos 

sobre ambiente e sociedade no HIDS” cujo objetivo foi discutir conceitos de sustentabilidade que 

pudessem embasar a criação de Laboratórios sobre ambiente e sociedade. Foi elaborado um relatório 

da oficina disponível no site do HIDS27.  

Entre os encaminhamentos do Workshop figuraram a continuação da comunicação digital para 

avançar as discussões sobre o projeto e sobre o conceito de sustentabilidade, buscar o engajamento de 

“guardiões” para assumir projetos do HIDS, a realização de oficinas de desenvolvimento de projetos de 

Laboratórios Vivos que pudessem ser encaminhados às instituições-membro e ao Conselho do HIDS28 

e a realização de um edital para projetos de laboratórios vivos no conselho executivo do HIDS. 

 
27 http://www.hids.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/12/Relatorio-Sintese-Workshop-PAC-HIDS-8-e-9-
Jun-2022-compactado.pdf 
28 Em junho de 2022 foi realizado o 1º Workshop de projetos, organizado pela Inventta no Espaço Mescla da 
PUC-Campinas. E no mês seguinte, em julho de 2022, aconteceu novo encontro para discutir projetos e 
laboratórios vivos no HIDS, desta vez na Embrapa Meio Ambiente. 
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Figura 21: Página relatório oficinas com anotações dos participantes que apresentaram ideias de Laboratórios Vivos para o 
HIDS (Foto: Divulgação HIDS) 

Outras atividades 

Livro Campus Sustentável 

Organização de um capítulo sobre o HIDS para o livro “Campus 

sustentável: um modelo de inovação em gestão energética para a América 

Latina e o Caribe”29. Em formato eletrônico. O capítulo 19, da sessão sobre 

ecossistemas de governança para inovação, é dedicado ao HIDS. Escrito 

pelos professores Maria Gabriela Caffarena Celani, Marcelo Pereira da Cunha, 

Mariano Francisco Laplane, Marco Aurelio Pinheiro Lima e pela coordenadora 

do Plano Diretor da Unicamp, Thalita Dalbelo, sob a coordenação e 

finalização da área de comunicação do HIDS.  

O objetivo do texto foi apresentar a proposta e as estratégias adotadas 

para estabelecer um cluster de inovação orientado para o desenvolvimento 

sustentável com laboratórios temáticos (centros de pesquisa e desenvolvimento); infraestrutura 

sustentável e gestão modelo do patrimônio ambiental e cultural e com boa infraestrutura de serviços 

(museus, hospitais e espaços de encontro) na área do Ciatec 2. 

 

Texto para PNUD 

Em parceria com a componente do Modelo Jurídico do HIDS, elaboração e finalização de texto 

sobre o HIDS, em português30, e em inglês31 apresentado em reunião com representantes Programa 

 
29 http://www.hids.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/livro_campus_sustentavel-compactado-1.pdf 
30 http://www.hids.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/Reuniao-PNUD.pdf 
31 http://www.hids.unicamp.br/en/wp-content/uploads/2022/01/HIDS-PNUD-English.pdf 

Figura22: Reprodução capa 
livro "Campus Sustentável" 
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das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A reunião, que aconteceu em setembro de 2021, 

teve como objetivo apresentar o projeto do HIDS para obter apoio técnico, operacional e gerencial por 

meio de consultorias oferecidas pelo Programa. 

 

Bolsista BAEF 

Elaboração de proposta para o Serviço de Apoio do Estudante da Unicamp (SAE) para contratação 

de um bolsista na modalidade BAS (Bolsa Auxílio Social), destinada a alunos de graduação da 

Universidade, independente do ano de ingresso. A proposta foi aprovada e as atividades do bolsista 

consistiram em apoiar algumas atividades da área de comunicação do HIDS, especialmente na 

manutenção do site e das contas nas redes sociais. 

 

Missão Paris-Saclay 

Com apoio do Consulado da França, em junho de 2022, participei de missão da Unicamp que 

visitou Paris-Saclay32, maior cluster de pesquisa e inovação da Europa e um dos maiores do mundo. O 

objetivo foi conhecer os modelos de criação, planejamento e desenvolvimento deste ambiente de 

inovação na França que tem similaridades com o território do HIDS, incluindo 14 instituições de ensino 

e pesquisa, proximidade e parcerias com empresas, uma área com fazendas e florestas protegidas e um 

acelerador sincrotron. 

 

 

Figura 23: Missão da Unicamp e do Consulado da França em visita ao escritório de planejamento de Paris-Saclay em junho 
de 2022 (Foto: Patricia Mariuzzo) 

 

Da equipe do HIDS, participaram da missão, Mariano Laplane, coordenador geral do HIDS na 

Unicamp, Gabriela Celani, coordenadora da componente do projeto físico-espacial, Wesley Silva, 

coordenador da componente do Patrimônio. Um dos possíveis resultados da viagem será a criação, em 

 
32 https://epa-paris-saclay.fr/ 
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2023, de uma cátedra Paris-Saclay-Unicamp para intercâmbio de pesquisadores que tenham pesquisas 

voltadas para criação de soluções para o desenvolvimento sustentável. 

 

Missão Coreia do Sul 

Em setembro de 2022, uma comitiva formada por três secretários municipais da Prefeitura de 

Campinas e suas equipes técnicas, o reitor da PUC-Campinas, professores e pesquisadores da Unicamp 

e PUC e da equipe do HIDS participou do Workshop de Benchmarking na Coreia. Organizado pelo Korea 

Research Institute for Human Settlements (KRHIS), com apoio do BID, o objetivo do Workshop foi 

compartilhar as experiências de desenvolvimento urbano e de distritos de inovação da Coreia - em 

cidades como Seul, Songdo, o Parque Tecnológico de Pangyo e a cidade administrativa de Sejong.- com 

os formadores de políticas públicas da cidade de Campinas e do BID. E ainda promover discussões sobre 

o master plan do HIDS que estava sendo elaborado pelo KRIHS. Participei da missão para a Coreia 

juntamente com a professora Gabriela Celani – coordenadora do projeto físico-espacial do HIDS e do 

professor Wesley Silva – coordenador da componente do Patrimônio do HIDS. 

 

 

Figura 24: Songdo, uma das cidades visitadas ao longo da missão organizada pelo BID e pelo KRIHS em setembro de 2022 
Songdo é uma das novas cidades inteligentes construídas completamente sob demanda para ser um distrito internacional 

de negócios (Foto: Patricia Mariuzzo) 


