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Parque Tecnológico – São José dos Campos
Associação Parque Tecnológico São José dos Campos
Contrato de Gestão nº 135/17
Relatório de Atividades
Período 21 de maio de 2020 a 31 de agosto de 2020
1. Objetivo:
Este relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pela Associação Parque
Tecnológico – São José dos Campos – APTSJC – no período de 21 de maio de 2020 a 31 de agosto de
2020, em cumprimento às cláusulas e ao plano de trabalho estabelecidos no Contrato de Gestão nº
135/17.

2. Introdução
A pandemia do COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus já provocou impactos significativos no
Parque Tecnológico no âmbito de sua gestão, operação e orçamento, o que consequentemente vem
influenciando nas ações, metas e compromissos financeiros pactuados entre PMSJC e a APTSJC.
O PqTec não parou, se manteve presente em todas as suas frentes, ainda que em algumas delas de
forma mais restrita e utilizando-se de ferramentas digitais e, respeitando os decretos e protocolos.
Tivemos que nos adaptar à novas formas de trabalho, às diferentes ofertas e demandas de serviços e às
limitações impostas pelo isolamento, e já sentimos seus efeitos colaterais.
Muitas empresas residentes/associadas procuraram a APTSJC para acordos e suspensões de taxas
associativas. As demandas nos laboratórios diminuíram, a sinergia com as universidades ficou
prejudicada. Os eventos presenciais foram suspensos, permanecendo ações na modalidade online. Foi
necessário reforçar segurança e se adequar as novas regras de higiene coletiva.
De um universo de aproximadamente 2000 pessoas circulando diariamente no Núcleo do Parque,
tivemos no período de auge da pandemia no máximo 100 pessoas em atividades presenciais. Com a
flexibilização, em especial no município de São José dos Campos, observamos um aumento de pessoal
nas dependências do PqTec, mas com um fluxo ainda pequeno, de no máximo 300 pessoas. Neste
sentido, a APTSJC iniciou uma pesquisa, a ser fechada até a segunda quinzena de setembro, junto as
empresas e instituições residentes quanto a estratégia de retomada presencial.
Neste cenário e primeiras consequências, PMSJC e a APTSJC iniciaram conversas e estudos para uma
revisão do Contrato, e em 28/08/2020 a PMSJC e a Associação Parque Tecnológico de São José dos
Campos assinaram o 7º Termo Aditivo, com redução de orçamento e consequente revisão do Plano de
Trabalho.
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O 7º Termo – CG 135/2017 e seus anexos encontram-se disponíveis em:
http://www.pqtec.org.br/institucional/transparencia
Por fim, a APTSJC permanece atenta às demandas que poderão surgir no cenário pós-pandemia,
estamos reforçando cada vez mais nossos trabalhos/ações para tornar o PqTec um ambiente mais
humanizado e adequado às novas necessidades das empresas. Seguimos com prioridade sobre o
controle ambiental e sanitário, com a estratégia de incremento nos cuidados e com ações de
conscientização em prol da saúde – “Parque sem vírus”, estamos em prospecção e sinergia para buscar
e fomentar oportunidades para a sobrevivências dos negócios inseridos no ambiente do PqTec, com
soluções, capacitações, busca de fomento e investimento e outras formas de apoio e informação,
sempre em prol da inovação, do empreendedorismo e da competitividade.

3. Principais realizações do período em cumprimento às metas e Plano de
Trabalho estabelecidos no Contrato:
O presente relatório está atualizado com o Plano de Trabalho referente ao 7º Termo Aditivo. A seguir,
apresentamos nesta seção um resumo das principais realizações no período em conformidade com as
metas, separados por requisito (os detalhes de cada realização constam no anexo I).
1. Buscar a sustentabilidade do Parque Tecnológico por meio da constituição de ativos, tangíveis
e intangíveis, de sua propriedade e compatíveis com seus desígnios e aspirações, para a
obtenção de rendas deles derivados:
• Foram aplicados R$ 1.155.828,90 de recursos próprios diretamente ao Contrato de Gestão –
correspondente à Contrapartida APTSJC;
• Proposta APTSJC – Expansão do Coworking – em andamento – recursos ainda não liberados;
• Proposta PMSJC em parceria com a APTSJC – Salas de Treinamento – em andamento;
• Patrocínio de Empresas Programa Nexus Living;
• Projeto de Mobilidade – Toyota Mobility Foundation (TMF) - em andamento;
• Projeto Internet das Coisas do PqTec – Agência Brasileiras de Desenvolvimento Industrial (ABDI)
- em andamento;
• Projeto Setorial “Aerospace Brazil” – APEX Brasil – em andamento;
• A APTSJC desenvolveu e atualiza periodicamente o Radar de Chamadas – Trata-se de uma
ferramenta que monitora as chamadas de órgãos públicos, instituições de fomentos, agências
reguladoras e chamadas privadas que visam o investimento – subvenção ou financiamento – de
ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;
• Principais Canais de Comunicação disponíveis:
o www.pqtec.org.br;
o www.aerospacebrazil.com.br;
o www.ticvale.org.br;
o www.rmvaleti.com.br
o www.facebook.com.br/pqtecsjc;
o www.facebook.com.br/ticvale;
o www.facebook.com.br/nexushubsjc;
o www.facebook.com.br/rmvaleti;
o www.linkedin.com/company/pqtecsjc;
o www.instagram.com/nexus.hub;
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www.instagram.com/pqtecsjc;
www.instagram.com/rmvaleti;
twitter.com/pqtecsjc;
Canal do Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCRcVdAm1YNdNdcccoXncuwg
No período foram realizados 10 workshops de capacitação, 4 TechTalks, 77 atendimentos pelo
balcão 360º - Gestão, 3 encontros voltados ao Nexus Lab - Pitch Stop Lab e 3 reuniões mensais
(junho, julho agosto) - ONLINE;
Taxa de ocupação 87,24%;
SELEÇÃO NEXUS STARTUPS 015/2019 – concluído no período – 93 inscritos – 27 startups
selecionadas – Está aberto o Edital 016/2020;
Edital de Chamamento CE – Centros Empresariais referência Edital de Chamamento – Ato
Convocatório CE 001/2020 – 2 empresas participantes no período;
168 Associadas aos APL’s Aeroespacial e Tecnologia da informação e Comunicação – AERO 90;
TIC 65; TIC/AERO 13;
Serviços de apoio no Núcleo do PqTec: Ampliação serviços de alimentação – Restaurante
Recanto Bem Te Vi e TOV Café, Novos espaços Nexus Living, Serviços Estratégicos disponíveis
no período: Lava Rápido, 4WORLDS, Ana Cristina – Advogada, PROJETO ECOTECNO, ENVIE
EXPRESS, ICAMP MARCAS E PATENTES, ORLANDO SEGUROS, REALI CONSÓRCIOS /
Oportunidade do Projeto de Integração da rede RNP e Projeto Mobilidade;
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•

2. Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia entre universidades,
instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar a introdução de inovação tecnológica
a produtos, processos e serviços, irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste
Paulista e além dessas fronteiras:
• Promoção da Cooperação:
o Programa de Integração Universidade Empresa – Colmeia (28/05);
• Interação Empresas | Universidades | ICT’s – Projeto Mobilidade – Toyota Mobility;
• Workshop de integração entre empresas residentes – Airbus, Clarkemodet, Avibras, Autaza,
LaceEng, Thalesaleniaspace e Stefanini (13/08);
• Realização de 4 Tech Talks (27/05, 24/06, 29/07, 26/08) | 1 Edição do “Pizza de Quinta Papo de
Primeira” | Nexus Summit 2020 (26, 27 e 28/08);
• Pelo menos 2 agendas/eventos internacionais buscando oportunidades para as empresas;
• Interlocuções – APEX, ABDI, ANPROTEC, IASP, CNPq;
• Continuidade Programa Nadcap;
• Total de projetos atendidos no CDM no período: 7 projetos, sendo 4 contratos executados; Total
de projetos atendidos no Laboratório de Sistemas Críticos no período: 13 projetos, sendo 4
contratos executados;
• Projetos CDTCC e CDTASA em andamento;
3. Promover a atração de universidades, instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação
(P&D&I) e empresas de base tecnológica (EBT), consolidadas ou emergentes, para a área do
Parque Tecnológico:
• Parceria (20/08) PqTec e Faculdade São Lucas Educacional;
• Levantamento parcial de entrantes universidades / graduação e pós graduação: 1760;
• Área Total: 31.890 m²– Disponível: 31.697 m²;
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4. Promover o adensamento de competências inovadoras e competitivas nas áreas de P&D&I de
atuação do Parque Tecnológico, buscando o fortalecimento das empresas tecnológicas de
pequeno porte:
• Workshops Friday / TeckTalks / Balcões 360º / NadCap e Reuniões Mensais
(residentes/associados) com pelo menos 650 participações;
• 6 startups receberam mentoria no período, por meio de 1 programas (Nexus Growth);
• APL AERO – Farnborough International Airshow Connect (20 a 24 de julho) / Ações com o GIC Consórcio Galileo Information Center Brasil (28/07), o Programa NadCap e Ações com o ENRICH
(treinamentos);
• APL TIC – Rodadas de Negócios (Alltec – 23/07) e Akaer (25/08);
• O PqTec conta com 14 membros na Rede de Investidores atualmente - (1) Closed GapVentures,
(2) Bossa Nova Investimentos, (3) Redpoint Ventures, (4) Hangar 8, (5) Crescera Investimentos,
(6) MOV Investimentos, (7) MAYA Capital Primatec, (8) Anjos do Brasil, (9) Valetec Capital, (10)
Spectra Investimentos, (11) Antera Investimentos (12) Yandeh, (13) Primatec, (14) DOMO (novo
membro do período);
• NEXUS SUMMIT 2020 (26, 27 e 28/08) – mais de 300 pessoas online;
• Pelo menos projetos de empresas do Nexus avaliados por investidores – 1 aprovado;
• Iniciado novo ciclo, MAEI e MAIA – Método de Acompanhamento;
• Nexus Hub | Residentes – Nenhuma empresa graduada no período;
• Finalizada a 1° fase da expansão do Coworking – acrescentando 4 novos módulos, salas de
reunião e novo espaço Coworking (parcial), com capacidade para 6 novos postos de trabalho.
Previsão de início de ocupação nos próximos meses.
5. Estimular e incrementar a interação dos setores Acadêmico, Público, Empresarial e
Mercado/Sociedade (Quádrupla Hélice), sempre com foco na inovação e no desenvolvimento
econômico:
• Oportunidade do Programa de Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas, em
sinergia com o APL TIC – piloto em empresas do Programa Galerias do Empreendedor;
6. Assessorar a Prefeitura, observados as condicionantes e competências legais, na formulação
de critérios e requisitos para parcelamento e uso do solo no entorno do Parque, para a
constituição de um ambiente atrativo e fortalecedor de sua própria perenidade e acolhedor
para as empresas e instituições que, com afinidades consoantes ou necessárias, sejam atraídas
para suas circunvizinhanças:
• A APTSJC permanece modelando e avaliando novas alternativas de transporte pessoal do PqTec
para o centro da cidade, como alternativa ao transporte público existente, em prospecção;
• Projeto de Mobilidade – Toyota Mobility Foundation (TMF);
• Divulgação da Cidade Tecnológica na Coluna Tecnologia e Inovação da TV Band Vale, com
reportagem exibida em 14/7;
• Divulgação da Cidade Tecnológica nas redes sociais do PqTec;
7. Administrar, gerenciar, operacionalizar e realizar a manutenção das áreas, bens e
equipamentos públicos, cujo uso lhe seja cedido:
• Manutenções corretivas, segurança, limpeza e a conservação de áreas sob gestão da APTSJC
prosseguiu neste período, reiteramos vulnerabilidade quanto às cercas perimetrais;
o Manutenção do sistema elétrico com instalação de software para monitoramento e
controle;
vii

o
o
o

•

Melhorias na iluminação, internet, gerenciamento de temperatura e umidade de
CPD’s entre outros;
Seguimos com o Programa Nexus Living;
A APTSJC permanece buscando oportunidades de fomento/orçamento para
investimento;

Galerias do Empreendedor:
o Processo Seletivo Programa Galerias do Empreendedor – 100% de ocupação;
o Acompanhamento das empresas no período;
o Oportunidades e parcerias em especial com o SEBRAE com capacitações e Programa
de Retomada (Cenário Covid-19);
o Sem graduações no período;
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4. Resumo dos indicadores

Tabela de Metas e Indicadores – Referência Plano de Trabalho 7º Termo Aditivo
Concluído para o período/ em andamento
Em atraso

Meta #

1.1
1.2.1
1.2.2

Indicador

Meta

Recursos de contrapartida, aplicados no Plano de Trabalho do Parque Tecnológico, a serem apresentados
quadrimestralmente. (Ref. Anexo II – Plano Orçamentário)

≥ R$ 5.221.193,29 no
4º ano (7º TA)

Taxa de ocupação do PqTec
Nº de participantes nos processos seletivos (Nexus)

1.2.3
1.3
1.4
1.5

Nº de associados APL’s
Nº Serviços Implantados no Escritório de Negócios do PqTec
Nº Serviços Implantados de Apoio Implantados no PqTec e entorno

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Nº de eventos realizados entre agências de fomento, empresas, universidades e projetos
Nº de interações realizadas entre universidades e empresas - projetos
N° de eventos realizados para a apresentação de ofertas e demandas de P&D&I e negócios (entre
residentes e APL’s)
Nº de credenciamentos obtidos ou habilitações obtidas – obtenção de recursos para aplicações em
P&D&I
Nº de projetos de P&D&I envolvendo empresas, universidades, institutos de pesquisa, sob a gestão do
PqTec

2.2
2.3.1

Oportunidades de Recursos financeiros – Construção última etapa do projeto arquitetônico no Núcleo do
PqTec – Relatório de resultados e oportunidades

2.3.2

Prospectar um novo APL - Relatório de resultados e oportunidades

Anual ≥ 50% | média 4
anos ≥ 75%
≥ 120 em 4 anos,
sendo ≥ 75 ano

Resultados / Apuração por período
21mai/31ago20
R$ 1.155.828,98
(apurado do período)
87,24%
Batch 15/2020: 93 inscritos |
CE’s 001/2020: 2

≥ 120
≥ 1 | ≥ 4 em 4 anos
≥ 1 | ≥ 4 em 4 anos
Relatório de
Resultados e
oportunidades

168
0
1 novo e 1 melhoria
-

≥ 1 ano
≥ 4 ano
≥ 1 ≥ 4 em 4 anos

1
2
0

≥ 1 | em 4 anos 1 em
4 anos
≥ 1 ano | ≥ 4 em 4
anos

0 - Meta concluída

Relatório de
Resultados e
oportunidades

-

S
t
a
t
u
s

0 propostas
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2.4

2.5.1
2.5.2
2.6
2.7.1
2.7.2

Interação estudantes e professores no desenvolvimento de Projetos no PqTec | Estratégia de Estímulo Relatório de evolução dos processos - Relatório de resultados e oportunidades
Nº Eventos Realizados congregando instituições de SJCampos e região para networkings
RM Vale TI realizada anualmente – resultados
Nº de acordos internacionais assinados com instituições congêneres no mundo
Nº de ações de capacitação; Nº feiras e/ou agendas internacionais - exportação
Internacionalização de empresas residentes e/ou associadas - Relatório de resultados e oportunidades

2.8.1
2.8.2
2.9

Inaugurar novos laboratórios / Manutenção de infraestrutura
Nº contratos e/ou convênios para uso dos laboratórios
Conectar laboratórios de universidades, ICT’s e empresas - Relatório de resultados e oportunidades

2.10.1

3
0
2/0
-

≥ 10
Relatório de
Resultados e
Oportunidades

Meta concluída (Lab EMI/EMC)
/8
-

-

Relatório de
Resultados e
Oportunidades

-

Evolução anual – CDT’s vigentes reestruturados - Relatório de resultados e oportunidades

Relatório de
Resultados e
Oportunidades

-

Atração de Universidades - Relatório de resultados e oportunidades

Relatório de
Resultados e
Oportunidades

1760

Vagas Universidades - Relatório de resultados e oportunidades

≥ 30.000 m ² em 4
anos

31.697 m²

≥ 2 ano
≥ 1 ano / ≥ 200

0
5 programas / ≥ 650
participações

≥ 1 anual / Relatório
de Resultados e
Oportunidades

1 programas / 6 empresas

≥ 2 ano

6

3.2

Área disponível no Núcleo do Pqtec
Pesquisas/devolutivas realizadas e propostas encaminhadas ao Conselho de Administração da APTSJC
Nº de programas executados e Nº de participações – Programas de Capacitação (gestão, negócios,
empreendedorismo)

4.2

Nº de programas implantados / Nº de startups, micro e pequenas empresas mentoradas
4.3.1

≥ 2 ano
= 1 ano
≥ 1 | ≥ 4 em 4 anos
≥ 8 em 4 anos
Relatório de
Resultados e
Oportunidades
≥ 1 em 4 anos

Relatório de
Resultados e
Oportunidades

3.1

3.4
4.1

Estratégia de Estímulo
(Colmeia) - Meta concluída / -

Criação de novos CDT’s - Relatório de resultados e oportunidades

2.10.2

3.3

Relatório de
Resultados e
Oportunidades

Nº de eventos/ações/oportunidades

x

4.3.2
4.4.1

Nº de encontros entre empresas e agências de fomento e investimentos - oportunidades

4.4.2
4.5
4.6.1
4.6.2

Nº de eventos de capacitação de empresas anuais / Nº de empresas participantes
Nº de projetos avaliados pelo investidor / Nº de projetos aprovados
Nº de acordos e cooperações assinados com outros clusters

4.6.3

Diagnóstico de Maturidade Empresarial (MAEI, PAE, PME) realizados anualmente
Nº de empresas graduadas

4.7.1
4.7.2
4.7.3
5.1
5.2

5.3

6.1

6.2

Nº de encontros promovidos entre empresas e investidores / Nº de membros na rede de investidores /
Parcerias com investidores e fundos de investimento.

Oficinas de Planejamento Participativo – OPP realizadas/revisadas anualmente

Nº de empresas graduadas que permaneceram na região
Nº de novos módulos ofertados para abrigar startups
Nº de ideias de projetos inovadores apresentados de impacto e relevância para a cidade com a
participação de empresas
Oportunidades de ampliação das competências e soluções - Projeto Cidades Inteligentes - Relatório de
resultados e oportunidades
Propostas de projetos inovadores de empresas e instituições em sinergia com a PMSJC para demandas da
municipalidade - Relatório de resultados e oportunidades
Propostas de projetos de mobilidades urbana condizente com o Planejamento Municipal e o perfil das
demandas existentes - Relatório de resultados e oportunidades
Propostas de projetos na ZEPTEC que se adequam aos objetivos do PqTec – análise/avaliação para a
PMSJC

6.3

≥2
≥2/-/-

≥ 1 anual / ≥ 30
≥ 5 no ano 4 / Até 4 em 4 anos
= 1 ano

1
3 encontros / 14 membros na
rede / 1 novo membro no
período
2 / ≥ 325
6/1
0
-

1

Ciclo iniciado

≥ 9 em 4 anos
≥ 50% das graduadas
no ano
8 em 4 anos

0
0 – Graduada / -

≥ 8 em 4 anos

4 novos módulos + 1 coworking
(parcial)
1 projeto/piloto em
desenvolvimento

Relatório de
Resultados e
Oportunidades

-

Relatório de
Resultados e
Oportunidades
Relatório de
Resultados e
Oportunidades

-

Relatório de Avaliação

Meta concluída, à disposição
da PMSJC
2/-

≥2/-

-

Divulgação para atrair novos empreendimentos no entorno do Núcleo do PqTec
7.1.1
7.1.2
7.2

Conservação da infraestrutura – Relatórios de acompanhamento
Projeto de Melhoria – Relatório de acompanhamento dos projetos aprovados
Criar ambientes com design e arquitetura inteligentes (estimular e propiciar trabalho flexível, inovação
aberta, criatividade) – Relatório de Acompanhamento e Resultados

Relatório de Execução
e Acompanhamento

-

Relatório de Execução
e Acompanhamento
Relatório de Execução
e Acompanhamento

-

xi

7.3
7.4
7.5
7.6

Novas áreas de convivência para convívio e interação entre residentes e visitantes - Relatório de
Acompanhamento e Resultados
Programas de sustentabilidade ambiental - Relatório de resultados e oportunidades
Modernização dos sistemas de acesso e monitoramento de todo o Núcleo do PqTec – Relatório de
Acompanhamento e Resultados
Limpeza e segurança noturna das unidades permissionadas Galerias do Empreendedor – Relatório de
Acompanhamento

Relatório de Execução
e Acompanhamento

-

Relatório de Execução
e Acompanhamento
Relatório de Execução
e Acompanhamento
Relatório de Execução
e Acompanhamento

-

xii

5. Execução do orçamento – 1º quadrimestre do 4º ano (7º TA)
5.1. Introdução
Este capítulo do relatório traz um detalhamento dos elementos que compuseram a execução
orçamentária do 1º quadrimestre do 4º ano do contrato de gestão 135/2017.
O item 4.2 apresenta a composição dos valores recebidos no período.
O item 4.3 apresenta as receitas e despesas classificadas segundo as rubricas utilizadas para o
controle interno, divididas em recursos aportados pela PMSJC e recursos de contrapartida aportados
pela APTSJC. Ainda no item 4.3, os quadros seguintes apresentam um comparativo entre os valores
orçados e realizados classificados segundo os elementos de despesas constantes do Anexo III – Plano
de Custeio conforme preconiza o contrato.
No item 4.4, em atendimento de item específico da Cláusula 10.1 do Contrato de Gestão,
apresentamos a relação dos fornecedores pagos sob a rubrica de despesas “Prestação de Serviços de
Terceiros PF/PJ”.
5.2. Composição dos recursos recebidos – 21 de maio a 31 de agosto de 2020
Os recursos recebidos no período totalizaram R$ 3,08 milhões e foram constituídos pela
parcela recebida da PMSJC no valor de R$ 2,40 milhões, pelo aporte de R$ 680,1 mil referentes à
contrapartida da APTSJC, e pelos rendimentos financeiros do período no valor de R$ 4,36 mil dos
recursos da PMSJC e R$ 778 reais dos recursos da contrapartida.
O recurso da PMSJC foi aportado em duas parcelas, uma de R$ 239,9 mil em 15 de junho,
referente ao reajuste financeiro contratual do 3º ano do Contrato de Gestão, e R$ 2,16 milhões em 21
de julho referente à parcela do 1º quadrimestre do 4º ano já com o reajuste contratual deste período.
O recurso da contrapartida a APTSJC fez aportes conforme necessidade do contrato ao longo
deste período apresentados na tabela a seguir:
Data

Valor Contrapartida (R$)

13/07/2020

95.000,00

20/07/2020

129.241,35

28/07/2020

85.000,00

03/08/2020

20.000,00

10/08/2020

20.000,00

14/08/2020

30.000,00

17/08/2020

95.500,00

24/08/2020

185.407,50

31/08/2020

20.000,00

TOTAL

680.148,85
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5.3. Execução orçamentária
De maio a agosto foram gastos um valor total de R$ 2,58 milhões que foram compostos por
despesas de R$ 1,43 milhões liquidadas com recursos advindos da parcela da PMSJC e R$ 1,16 milhões
com recursos de contrapartida.
Os quadros seguintes apresentam os dispêndios deste período de forma detalhada divididos
em rubricas utilizadas no controle interno da APTSJC.

CONTRATO DE GESTÃO - PMSJC - 4º ANO
1º QU AD R IMEST R E
SALD O IN ICIAL
R ECEIT AS
Receita PMSJC
RENDIMENTO
IMPOSTOS

Receita PMSJC
RENDIMENTO
IMPOSTOS

D e spe sa s Ope ra ciona is

T OT AL

704.825,39

704.825,39

2.407.390,13

2.407.390,13

2.403.034,10
4.356,03
-

2.403.034,10
4.356,03
-

1.397.015,50

1.397.015,50

Pessoal

450.970,62

450.970,62

Telefonia

13.783,81

13.783,81

143.210,37

143.210,37

561.639,99

561.639,99

Cartórios, Correio e Entregas

5.719,16

5.719,16

Consumo

1.504,37

1.504,37

Manutenção
Limpeza e Conservação

Viagens e Eventos

PQTEC + GALERIA

-

-

Serviços

86.925,84

86.925,84

Informatica

97.133,64

97.133,64

Marketing

19.152,32

19.152,32

Imobilizado

16.642,88

16.642,88

Banco
Inve stime ntos e Obra s
Sa ldo Fina l

332,50

332,50

31.320,07

31.320,07

1.683.879,95

1.683.879,95
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CONTRATO DE GESTÃO - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA 4º ano
1º QU AD R IMEST R E

T OT AL

SALD O IN ICIAL

510.674,34

510.674,34

R ECEIT AS

680.927,03

680.927,03

680.148,85
778,18
-

680.148,85
778,18
-

1.155.828,90

1.155.828,90

1.110.842,79

1.110.842,79

Receita
RENDIMENTO
IMPOSTOS

Receita APTSJC
RENDIMENTO
IMPOSTOS

D e spe sa s Ope ra ciona is
Pessoal
Telefonia
Manutenção

PQTEC + GALERIA

-

8.943,28

8.943,28

Limpeza e Conservação

2.144,02

2.144,02

Cartórios, Correio e Entregas

2.562,10

2.562,10

Consumo

5.501,06

5.501,06

Viagens e Eventos

1.725,00

1.725,00

Serviços

-

-

Informatica

4.288,69

4.288,69

Marketing

9.198,66

9.198,66

Imobilizado

9.645,00

9.645,00

978,30

978,30

-

-

Banco
Inve stime ntos e Obra s
Sa ldo Fina l

35.772,47

35.772,47

Considerando que; (i) encargos sobre folha de pagamento como férias e 13º são executados
em data posterior ao seu período de vigência; (ii) devido à pandemia Covid-19 algumas despesas que
estavam inicialmente programadas para o período de março a julho foram autorizadas a serem
realizadas posteriormente, e; (iii) o fluxo de pagamento de algumas despesas, ocorrem no mês
subsequente à sua realização, do total de gastos neste período, R$ 51,08 mil correspondem a gastos
relacionados ao período aquisitivo do 2º ano do Contrato de Gestão, e R$ 660,96 mil a gastos do 3º
ano.
Na sequência em atendimento da cláusula 10.3.1 deste contrato, são apresentados os
dispêndios alocados pela natureza da despesa conforme Anexo III do contrato. Nestes quadros resta
demonstrado o comparativo do valor orçado com o valor realizado.
Os valores acrescidos dos rendimentos financeiros não constam na coluna dos valores orçados
e justificam eventuais estouros de rubricas.
Os remanejamentos autorizados pela PMSJC, bem como os recursos adicionais do 4º e 5º
termos aditivos já estão contemplados nos valores lançados.
Também é importante ressaltar que ainda há gastos com encargos de pessoal de competência
do ano II e do ano III ainda não ocorreram, bem como algumas atividades (e seus gastos relacionados)
do 3º ano que foram postergadas por força da Pandemia Covid-19.
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ANEXO III - PLANO DE CUSTEIO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANO II (21/05/2018 A 20/05/2019)
CONTRATO DE GESTÃO
Item
1
2
3
4
5
6
7

Categorias Economicas/Natureza das Despesas
Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários
Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ
Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF
Manutenção dos Serviços/Material de consumo
Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem
Investimento/obras e instalações
Investimento/Equipamento e Material Permanente
TOTAIS

ORÇADO
1.185.169
4.089.072
167.460
20.932
596.526
406.747
6.465.905

PMSJC
REALIZADO
1.204.895
4.114.353
0
167.460
20.932
596.526
415.636
6.519.801

<>
-19.726 18%
-25.281
0
0
0
0
-8.889
-53.896

CONTRAPARTIDA APTSJC
ORÇADO
REALIZADO
<>
4.570.113
564.811
0
165.456
239.370
0
48.097
5.587.847

4.561.153
564.811
0
165.456
239.370
0
48.097
5.578.887

8.961
0
0
0
0
0
0
8.961

ANEXO III - PLANO DE CUSTEIO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANO III (21/05/2019 A 20/05/2020)
CONTRATO DE GESTÃO
Item
1
2
3
4
5
6
7

Categorias Economicas/Natureza das Despesas
Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários
Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ
Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF
Manutenção dos Serviços/Material de consumo
Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem
Investimento/obras e instalações
Investimento/Equipamento e Material Permanente
TOTAIS

ORÇADO
1.387.233
3.599.154
0
128.921
26.761
499.979
25.953
5.668.000

PMSJC
REALIZADO
1.430.308
3.462.472
0
150.601
26.761
499.979
25.953
5.596.074

<>
-43.075 26%
136.681
0
-21.680
0
0
0
71.926

CONTRAPARTIDA APTSJC
ORÇADO
REALIZADO
<>
5.078.373
765.112
0
196.453
222.578
0
7.860
6.270.375

4.700.714
765.112
0
196.453
222.578
0
7.860
5.892.716

377.659
0
0
0
0
0
0
377.659

ANEXO III - PLANO DE CUSTEIO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANO IV (21/05/2020 A 20/05/2021)
CONTRATO DE GESTÃO
Item
1
2
3
4
5
6
7

Categorias Economicas/Natureza das Despesas
Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários
Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ
Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF
Manutenção dos Serviços/Material de consumo
Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem
Investimento/obras e instalações
Investimento/Equipamento e Material Permanente
TOTAIS

ORÇADO
3.229.406
2.342.057
0
200.000
20.000
0
30.000
5.821.463

PMSJC
REALIZADO

<>

329.750 2.899.656 38%
498.893 1.843.164
0
0
13.642 186.358
0
20.000
0
0
14.847
15.153
857.132 4.964.331

CONTRAPARTIDA APTSJC
ORÇADO
REALIZADO
<>
3.509.440
1.481.753
0
100.000
80.000
0
50.000
5.221.193

989.358 2.520.082
18.540 1.463.214
122
-122
16.396
83.604
1.695
78.305
0
0
8.146
41.854
1.034.257 4.186.937

Em atendimento à cláusula 6.8 do Contrato, informamos que até a presente data o percentual
gasto com pessoal em relação ao valor total já realizado do contrato de gestão é de 49%, ou seja,
dentro do limite estabelecido de 55%.
No Anexo II apresentamos a relação detalhada de todas as despesas pagas tanto com os
recursos da PMSJC quanto com os recursos da APTSJC.

xvi

5.4. Relação dos fornecedores prestadores de serviço Pessoa Física e Pessoa
Jurídica

FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇO
1. CARTORIO DE NOTAS SAO JOSE DOS CAMPOS
2S SOLUTIONS LTDA EPP
A.S.G. MUNFORD MOREIRA
AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI
ALEXANDRE SERAO RIBEIRO - ME - AMY REFRIGERACAO
ALEXANDRE SERAO RIBEIRO - ME
ALMEIDA, PORTO ASSOCIADOS LTDA
ALVES ALVES FERRAGENS LTDA
APS COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZDOS EM NOBREAK
BBS PARTNER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
BRUNO GRILLO CASTELLO 32706503882
CARLOS EDUARDO SILVA ME
CAVAZZA PAISAGISMO LTDA
CIS-ERP SOLUCOES GERENCIAIS LTDA
CLX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI-EPP
COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA.
CONNECTA SERVICOS GERAIS LTDA.
CONSTRUTORA DEVINI
DDTEL COMERCIAL EIRELI
DE BIASI AUDITORES INDEPENDENTES
DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA.
EASY SOLUTIONES E SERVICOS LTDA
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
FABIO DELGADO ALVES - ME
FOCCUS LASER
H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP
L F RIBEIRO EXTINTORES
LANIAQ SOLUCOES EM COMPUTACAO EIRELI
LEONAN MOTA NUNES 35913083822
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
LUXY ENGENHARIA LTDA
LWT SISTEMAS LTDA
MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA
MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
MULTICARD - IDENTIFICACOES E CONTROLE ACESSO LTDA
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NIP TELECOM TELECOMUNICACOES EIRELI
PANTONE300 SISTEMAS LTDA - ME
PAULO ALVES DE SOUZA
PINHEIRO CARRENHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACAO GRAFICA LTDA
POWERBLADE SOLUCOES EM TI LTDA
R. VIEIRA ENG E AR CONDICIONADO LTDA.
RADIO E TV TAUBATE LTDA - TV BAND VALE
RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS
SAP BRASIL LTDA
SCORPION MONITORAMENTO LTDA
SECURITY FACILITIES LTDA
SECURITY SEGURANCA LTDA
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL
T L Q DA SILVA TRANSPORTES ME
TELLES FREITAS LTDA
THYSSENKRUPP ELEVADORES AS
VALE LOCACOES - COMERCIO E LOCACAO DE FERRAMENTAS

6. Conclusão
A APTSJC cumpriu as atividades e metas objeto do período do Contrato, com adaptações
conforme repactuado, não sendo registrado nenhum outro óbice para a consecução do plano de
trabalho vigente, além dos dispostos a seguir.
Todavia reiteramos estarmos presenciando um novo cenário que já apresenta impactos
significativos, uma projeção de futuro ainda incerta, num momento de muita aprendizagem,
adaptações e novos desafios, mas que estamos nos preparando para a cada dia mais estarmos mais
robustos e estruturados.
Por fim, como compromisso, nos manteremos empenhando esforços, para nesta parceria,
PMSJC e APTSJC, fomentarmos a pesquisa, a inovação, o empreendedorismo.
Os pontos mais importantes foram elencados no item 3 e um quadro resumo dos indicadores
pode ser verificado no item 4 acima, sendo que o detalhe de cada meta/ação pode ser verificado no
Anexo I.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 1: Buscar a sustentabilidade do Parque Tecnológico por meio da
constituição de ativos, tangíveis e intangíveis, de sua propriedade e
compatíveis com seus desígnios e aspirações, para a obtenção de rendas deles
derivados.
Enunciado 1.1: Ampliar o percentual de utilização de recursos próprios usados para o seu
custeio, reduzindo o grau de dependência de recursos públicos da PMSJC, a partir da
diversificação de suas fontes de recurso.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Ampliar o percentual de utilização de recursos próprios e/ou de outras
Meta (1.1) fontes adquiridos no contexto da Gestão e Operação do PqTec, usados
para o custeio de suas atividades.

Indicadores
Recursos de contrapartida, aplicados no Plano de Trabalho do Parque Tecnológico, a serem
apresentados quadrimestralmente.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Promover ações no sentido de viabilizar fontes de fomento para consolidação e
expansão do PqTec:
A APTSJC de forma recorrente busca estratégias e oportunidades para consolidar e expandir o PqTec
seus Programas e ações.
•

Proposta APTSJC – Expansão Coworking P&D&I – OBRAS, oportunidade de Emenda
Parlamentar Deputado Estadual Sérgio Victor: A APTSJC teve retorno sobre a documentação
preliminar encaminhada à SDE-SP e veio no período complementando as informações
seguindo o protocolo da Secretaria – Valor Aprovado: R$ 100.000,00 - Recursos ainda não
liberados;

•

Proposta APTSJC em sinergia com a PMSJC – Adequação de Salas de Treinamento – OBRAS,
oportunidade de Emenda Parlamentar Deputado Federal Eduardo Cury: Valor da Proposta R$
250.000,00 – Recursos empenhados em processo licitatório pela PMSJC para a realização das
obras pela PMSJC;

•

Até o fechamento deste relatório, a APTSJC não recebeu e/ou teve retorno sobre o valor
contemplado (R$ 100.000,00) referente a Emenda Parlamentar do Deputado Estadual
Castello Branco, aprovado no primeiro trimestre do ano 3. Portanto a APTSJC considera que
não teremos mais disponível este valor;
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•

Patrocínio de empresas para o Nexus Living;

•

Projeto de Mobilidade – Toyota Mobility Foundation (TMF) – Em andamento;

•

Projeto Internet das Coisas do PqTec – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI) - Em andamento;

•

Projeto Setorial “Aerospace Brazil” – APEX Brasil – Em andamento.

A2. Acompanhar oportunidades de fomento e investimento de outras fontes, inclusive
privadas e captar recursos:
A APTSJC permaneceu no período atualizando e acompanhando as oportunidades pelo Radar de
Chamadas – Trata-se de uma ferramenta com informações que são atualizadas periodicamente que
monitora as chamadas de órgãos públicos, instituições de fomento, agências reguladoras e chamadas
privadas que visam o investimento – subvenção ou financiamento – de ações de Pesquisa
Desenvolvimento e Inovação, bem como eventuais oportunidades para infraestrutura.

A3. Aplicar recursos de outras fontes adquiridos no contexto da Gestão do PqTec nas
atividades do Contrato de Gestão:
•

Contrapartida no período: R$ 1.155.828,90.

Status de Execução da Meta/Indicador
No período, foram aplicados R$ 1.155.828,90 de recursos de contrapartida diretamente ao Contrato
de Gestão nº 135/2017, transferidos à c/c 104117-7 do Banco do brasil, agência 2315-5.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 1: Buscar a sustentabilidade do Parque Tecnológico por meio da
constituição de ativos, tangíveis e intangíveis, de sua propriedade e
compatíveis com seus desígnios e aspirações, para a obtenção de rendas deles
derivados.
Enunciado 1.2: Atuar para aumentar a sua atratividade e maximizar a ocupação das áreas
disponibilizadas no Núcleo do Parque Tecnológico, por empresas de base tecnológica,
instituições de ensino, instituições de pesquisa e desenvolvimento, Instituições públicas,
laboratórios e empresas de prestação de serviços especializados, de serviços de apoio, e de
oferta de facilidades às demais instituições instaladas.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Garantir a ocupação mínima anual de 50%, sendo que ao final de 4 anos
deverá ter uma média anual de no mínimo 75% de ocupação das áreas
disponibilizadas no Núcleo do Parque Tecnológico para empresas de base
Meta (1.2.1) tecnológica, instituições de ensino, instituições de pesquisa e
desenvolvimento, instituições públicas, laboratórios e empresas de
prestação de serviços especializados e de apoio às demais instituições
instaladas.

Indicadores
Taxa de ocupação do Núcleo Parque Tecnológico nos relatórios de gestão a serem apresentados
conforme Contrato de Gestão.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Manter atualizados site e canais de comunicação:
Sites:
www.pqtec.org.br
www.aerospacebrazil.com.br
www.ticvale.org.br
www.rmvaleti.com.br
Fanpages do Facebook:
www.facebook.com.br/pqtecsjc
www.facebook.com.br/ticvale
www.facebook.com.br/nexushubsjc
www.facebook.com.br/rmvaleti
Twitter:
twitter.com/pqtecsjc
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LinkedIn:
www.linkedin.com/company/pqtecsjc
Showcase: RM Vale TI
Instagram:
www.instagram.com/nexus.hub
www.instagram.com/pqtecsjc
www.instagram.com/rmvaleti
Canal do Youtube: neste link
Flickr:
www.flickr.com/pqtecsjc
O Parque Tecnológico São José dos Campos, por meio de sua equipe de comunicação, promove a
divulgação contínua de todas as ações voltadas aos centros empresariais, do centro de eventos e
espaços promocionais e dos seus programas, como o de incubação e aceleração de startups e outros
que geram conexão e competitividade com atores do mercado nacional e internacional.
Para que o PqTec se comunique com eficiência com todos seus stakeholders, são utilizadas as
principais ferramentas e estratégias de comunicação, que visam a construção e o posicionamento da
marca Parque Tecnológico São José dos Campos e sua reputação, sempre com o objetivo de mantêla atrativa e uma referência de tecnologia, inovação e empreendedorismo.
A estratégia de comunicação do PqTec é pensar em todas as frentes: assessoria de imprensa,
conteúdo digital, relações públicas e governamentais, comunicação interna (também com as
empresas instaladas), suporte para a participação em eventos e o desenvolvimento de materiais de
divulgação como catálogos e folders. Para todas elas, a mensagem que deve ser passada é a de que o
PqTec é o ambiente propício para o crescimento das empresas, para atração de negócios e para o
desenvolvimento de ciência e tecnologia.
Todo o conteúdo criado é entregue aos stakeholders por meio dos canais de comunicação do Parque
e atinge uma audiência composta por milhares de pessoas que estão em nosso público-alvo:
empreendedores, estudantes, empresários e profissionais de diversas áreas ligadas de alguma forma
à tecnologia e à inovação.
Esses números podem ser observados em nossas redes: a FanPage do Facebook contava em agosto
de 2020 com 7.552 contatos, com alcance de 25 mil pessoas; há 15.910 contatos no Linkedin e 2.468
no Instagram, com alcance de mais 60 mil pessoas. Nosso mailing qualificado tem mais de 20.000
contatos, para o qual são enviadas sugestões de eventos e ações do PqTec de toda natureza.
A proposta do conteúdo divulgado é mostrar o sucesso de nossos residentes e incubados e promover
as ações que geram sinergia e reforçam todos os aspectos que fazem do Parque um ambiente propicio
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para instalação de empresas de base tecnológica, universidades e centros de pesquisa,
desenvolvimento e inovação.
Site | Redes Sociais
O portal www.pqtec.org.br é atualizado diariamente, com notícias, agenda e informações de
programas e ações diversas realizadas no âmbito do Parque. Os textos publicados no site são também
distribuídos nas redes sociais do Parque e replicado nos canais de instituições parceiras.
Com isso, o acesso ao site tem crescido, aumentando a divulgação das ações do PqTec, a sua
autoridade como marca e sua importância no ecossistema de inovação regional e global. O
www.pqtec.com.br não é apenas um site para a divulgação das ações do Parque mas também uma
referência e fonte de pautas para veículos de imprensa regional e nacional.
Foram publicados 29 textos no período, com alcance de 18.670 leitores, que podem ser acessados
neste link: http://www.pqtec.org.br/comunicacao/noticias
Gráfico 1 – Visão geral do público do site
Os dados foram extraídos da plataforma de monitoramento de tráfego Google Analytics. Indicam um
número expressivo de visualizações de página no período de vigência deste relatório: foram mais de
64.000 page views.

Relacionamento com mailing qualificado
O Parque Tecnológico também utiliza um mailing qualificado, formado por pessoas que têm
relacionamento direto conosco – funcionários e estudantes das empresas e instituições vinculadas e indireto – participantes de eventos no local e interessados em visitas e parcerias.
Esses contatos formam um extenso banco de dados, acionado nas mais variadas divulgações: desde
eventos internos, organizados pelos diversos setores até para levar a uma audiência maior notícias e
eventos de parceiros.
No período, foram produzidas 85 peças de e-mail, tanto para comunicação interna quanto para
atração de público para os eventos virtuais realizados neste período quanto para promover as ações
realizadas pelo Parque em prol das empresas.
Alguns exemplos de peças de e-mail enviadas:
Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5 | Link 6 | Link 7 | Link 8 | Link 9 | Link 10
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TV CORPORATIVA
Por meio de uma parceria com a Combo Midia Indoor - empresa sediada em Sorocaba (SP), o Parque
Tecnológico tem sua TV Corporativa. Esse tipo de mídia é tendência em ambientes corporativos de
todo o mundo e se torna mais um canal de comunicação entre o Parque, instituições e empresas
residentes e visitantes. Além do conteúdo próprio, a TV conta com notícias de diversos parceiros,
como UOL, Tecmundo, Voxel, Viaje Melhor, entre outros. No período desse relatório, foram
predominantes conteúdos relacionados aos cuidados contra a Covid-19.
Há aparelhos de TV instalados no Hall de Eventos, Centro Empresarial 1, Nexus e recepção do prédio
administrativo.
COLUNA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – TV BAND VALE
O PqTec tem a Coluna Publicitária Tecnologia e Inovação, exibida no Jornal da Tarde da TV Band Vale,
todas as terças-feiras. O projeto tem o objetivo de dar visibilidade às tecnologias desenvolvidas pelas
empresas vinculadas, além de dar publicidade das ações da Associação Parque Tecnológico São José
dos Campos no desenvolvimento das empresas e startups e das iniciativas em prol da comunidade.
As pautas são pensadas junto aos coordenadores dos programas e dos diretores do Parque e têm
abordagem totalmente jornalística: o critério de escolha está diretamente ligado à relevância da
notícia para o ecossistema e para a sociedade.
No período deste relatório, foram exibidas 14 reportagens, que podem ser acessadas neste link.
Todo o conteúdo atingiu 3 milhões de impactos, de acordo com a emissora.
Além das reportagens, a emissora de tv exibe cerca de 80 vinhetas por mês do Parque Tecnológico
como instituição de fomento ao desenvolvimento tecnológico e inovação, fortalecendo a associação
da marca neste segmento pela sociedade.

A2. Promover e/ou participar de eventos institucionais e de sensibilização, trazer comitivas
estratégicas, buscar oportunidades de encontros temáticos para serem realizados no
núcleo do Parque Tecnológico, podendo ser na modalidade virtual/digital:
O PqTec recebe de forma recorrente comitivas, missões e visitas técnicas e institucionais, nacionais e
internacionais, e as principais estão descritas nas metas a seguir deste relatório. Promove também,
eventos temáticos e com oportunidades de sinergia com o PqTec. Entretanto, em cumprimento aos
decretos estadual e municipal que impuseram medidas restritivas no contexto do COVID-19,
reorganizamos as atividades relacionadas a eventos, priorizando, no momento as modalidades online.
As ações do período estarão relatadas nas metas a seguir e contemplam os Programas do PqTec.
Ilustramos com algumas oportunidades:
Fonte: http://www.pqtec.org.br/comunicacao/noticias
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Cluster Aeroespacial Brasileiro
promove o weblnar Espaço para
Mulheres
Especialistas debatem tendências e desafios da á^ea

Fonte: https://www.facebook.com/pqtecsic
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Parque Tecnológico São José dos Campos está em São
José dos Campos.
21 de maio • 0

o

Já parou para pensar em como está a sua alimentação durante esta
quarentena?

Este será o assunto do Wéééébinar que vai rolar daqui a pouco. O
pessoal da Autaza, residente no PqTec, vai conversar com a
nutricionista Natália Gimenes sobre o que fazer para manter a
alimentação saudável em casa. 0
Assista a live na Fan Page da Autaza

bit.ly/Autaza_FB... Ver mais

COMO MANTER UMA
KSy alimentação saudável
NA QUARENTENA?

3D&3

21 MAI0-17h

WORKSHOP
#COLMEIA
28/05, às lOh
bit.ly/colmeia_
*

NATALM GIMENES
Nutricionista

Parque Tecnológico São José dos Campos
28 de maio • 0

Já pensou como está o mercado financeiro durante essa crise?
A TradeMachine, fintech que automatiza investimentos na Bolsa de
Valores e tem seu Centro de Ciência Aplicada aqui no Parque
Tecnológico, faz uma live hoje sobre como a tecnologia ajuda a
superar a crise X
O bate papo vai ser com o Alexandre Barros, head aqui no Nexus Hub
e acontece às 12h no Instagram da TradeMachine.

#pqtecsjc #nexus #financeiro #investimentos #bolsadevalores

■>

Parque Tecnológico São José dos Campos

4 dejunho•0
Ei, você é uma empresa de TI? A Rede Brasileira de APLS de TI tem um
webinar exclusivo pra você! ■

A Rede Brasileira de APLS de TI realizará amanhã o 1° webinar gratuito
sobre as questões trabalhistas para empresas de TI e será conduzido

pelos especialistas Denís Sarak, do BNZ Advogados e Robson Gil
Oliveira Cabral, diretor do SEPROSP^

A Rede Brasileira de APLS de TI é uma iniciativa do APL TIC VALE
juntamente com outros clusters de tecnologia da informação para

promover be... Ver mais

COMO A TECNOLOGIA

ESTÁ NOS AJUDANDO
A SUPERAR A CRISE?
fõjcatrod.mochln.olklal

28 DE MAIO I 12h
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Parque Tecnológico São José dos Campos
16 dejunho

Parque Tecnológico São José dos Campos

0

Ainda dá tempo de se conectar com o ambiente inovador dos Estados
Unidos da América na 34a Conferência Internacional sobre Incubação
de Empresas. Q

Em dúvidas de como se posicionar no mercado atual?

Realizado pela Inbia-lnternational Business Innovation Association,
parceira do PqTec, o evento online debaterá temas relevantes ao
ecossistema de inovação.

Amanhã (10/6) às 16h a Rede Brasileira de APLS de TI, irá realizar um
webinar gratuito sobre os cenários e estratégias de mercado t«

As empresas vinculadas ao PqTec têm direito a desconto na compra
dos ingressos. Aproveite!

O bate-papo será conduzido pelos especialistas Samuel Leite, CEO da
Digitale Vander Silva, consultor da Vamos Falar de Metas

QData: 23 a 25 de junho
□ Inscreva-se: bit.ly/inbia_pqtec

9 dejunho•0

A Rede Brasileira de APLS de TI é uma iniciativa do APL TIC VALE
juntamente com outros clusters de tecnologia da informação.

#pqtecsjc #parquetecnologico #inbia #evento

Inscreva-se aqui Q bit,ly/RBAPL10

;K’

Cenários e estratégias de
mercado no atual momento

34a CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL
SOBRE
INCUBAÇÃO
DE EMPRESAS
23 a 25 de junho

SSoftex
POfo’iÒJ

"J.*
0 IGUA5SU

• AO VIVO PELOYOUTUBE.COM/MCTIC

WEBINAR

FORTALECIMENTO
INDUSTRIAL AERONÁUTICO

29,30 de Junho
01,02 de Julho

EM TEMPOS DE CRISE MUNDIAL

m/-\.TLVK§E

DIA 18 DE JUNHO. QUINTA FEIRA

FORUM DE
CRIATIVA E
Mau
informações

Realização:
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A3. Aumentar a oferta e qualidade dos serviços oferecidos pelo Parque Tecnológico:
Preliminarmente, rememoramos que considerando demandas advindas de pesquisas diretas e
indiretas junto às empresas e oportunidades, o PqTec dispõe de:
Nexus Living – com espaços de convivência e conveniência com: Lava-Rápido (DP Toque Feminino,
Restaurantes Café do Barão, Recanto Bem-Te-Vi, TOV Café e SHA) / Serviços Estratégicos / Centro de
Eventos;
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•

Lava Rápido DP Toque Feminino

•

Café do Barão

•

Recanto Bem-Te-Vi
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•

Tov Café

•

SHA

•

Dentro do espaço de prestadores de serviços estratégicos temos no momento (31/08/2020)
as seguintes empresas:
o 4WORLDS;
o Ana Cristina – Advogada;
o PROJETO ECOTECNO;
o ENVIE EXPRESS;
o ICAMP MARCAS E PATENTES;
o ORLANDO SEGUROS;
14

o

REALI CONSÓRCIOS.

A4. Aplicar técnicas de modelagem de negócios e mentorias no ambiente de
incubação/coworking:
No período foram realizados 10 workshops de capacitação, 4 TechTalks, 77 atendimentos pelo balcão
360º Gestão, 3 encontros voltados ao Nexus Lab - Pitch Stop Lab e 3 reuniões mensais (junho, julho
agosto).
No período, todos os encontros foram realizados de forma remota - ONLINE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22/05 - Workshop Friday - Vendas Complexas Spin Selling – 40 participantes;
27/05 – TechTalk “TDD: Desenvolvimento orientado a testes, não a bugs em produção” – 38
participantes;
04/06 – Reunião Mensal – O cara em quê – 32 participantes;
05/06 - Workshop Friday - Investimento em Startup – 16 participantes;
18/06 - Workshop - Como definir uma estratégia para vendas exponenciais – 48
participantes;
19/06 – Workshop Friday - Investimento Anjo – 25 participantes;
24/06 – TechTalk “Quando usar NoSQL” – 34 participantes;
25/06 – Pitch Stop Lab – 10 participantes;
26/06 - Workshop Friday – Captação de Recursos Públicos – 25 participantes;
02/07 – Reunião Mensal – Branstorming de Solução – 35 participantes;
24/07 - Workshop Friday - Como começar a gestão da sua marca? – 40 participantes;
29/07 – TechTalk “GRAPH QL” – 32 participantes;
30/07 - Pitch Stop Lab – 16 participantes;
06/08 - Reunião Mensal Picth Perfeito – 40 participantes;
07/08 - Workshop Friday – MVP – 26 participantes;
12/08 - Workshop de Gestão Ágil de Projetos com Scrum – 26 participantes;
14/08 - Workshop Starter (Jurídico e Contábil) – 22 participantes;
20/08- Pitch Stop Lab – 12 participantes;
21/08 - Workshop Friday - Prototipação com Adobe XD – 24 participantes;
26/08 – TechTalk – 38 participantes.

Nos dias 10 de junho e 29 de julho aconteceram edições do Balcão 360º – Gestão ONLINE, totalizando
77 atendimentos individuais.

Status de Execução da Meta/Indicador
Taxa de Ocupação do Núcleo em 87,24%
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Acompanhamento de Metas
Requisito 1: Buscar a sustentabilidade do Parque Tecnológico por meio da
constituição de ativos, tangíveis e intangíveis, de sua propriedade e
compatíveis com seus desígnios e aspirações, para a obtenção de rendas deles
derivados.
Enunciado 1.2: Atuar para aumentar a sua atratividade e maximizar a ocupação das áreas
disponibilizadas no Núcleo do Parque Tecnológico, por empresas de base tecnológica,
instituições de ensino, instituições de pesquisa e desenvolvimento, Instituições públicas,
laboratórios e empresas de prestação de serviços especializados, de serviços de apoio, e de
oferta de facilidades às demais instituições instaladas.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Atingir em 4 anos a marca de 120 participantes dos processos seletivos da
Meta (1.2.2) Incubadora de Negócios do Parque Tecnológico e Centros Empresariais
sendo, no mínimo, 75 por ano.

Indicadores
Número de participantes nos processos seletivos.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Realizar 2 editais anuais da Incubadora do Parque Tecnológico e manter aberto o edital
anual dos Centros Empresariais:
Edital de Chamamento – Nexus Hub 2020 - SELEÇÃO NEXUS STARTUPS 015/2020 – Finalizado
O Nexus - Hub de Inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos encerrou no período o
processo de seleção de novas startups e empresas nascentes de base tecnológica que desejavam
ingressar nos programas de incubação e aceleração (015/2020). Puderam se inscrever e participar
desde empreendedores com ideias ainda no papel até equipes com projetos já em desenvolvimento.
O processo foi encerrado no dia 16 de julho com um total de 27 projetos aprovados.
Foram 14 projetos aprovados no Nexus Lab - 7 direcionados e aprovados na primeira fase, mais 7
direcionados e aprovados na 2ª fase. No Nexus Growth Tech - Incubadora de Negócios 4 Startups
foram aprovadas e no Nexus Growth Digital - Aceleradora de ideias 9 Startups foram aprovadas.
Novas startups que passaram a fazer parte do Nexus em julho de 2020 aprovadas na 2ª fase:
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Edital de Chamamento – Nexus Empresas - 001/2020
Está vigente o Processo Seletivo – Seleção Nexus Empresas 001/2020. Foi publicado no site do PqTec
no dia 18 de maio de 2020 e tem vigência até o dia 13 de dezembro de 2020.
A participação de empresas de base tecnológica (EBTs) e instituições nos programas Scale-up, PDI e
Base do Nexus - Hub de Inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos se alinha com a missão
institucional do Parque Tecnológico São José dos Campos como agente promotor da pesquisa, ciência,
tecnologia, inovação tecnológica e do empreendedorismo, visando ao desenvolvimento competitivo
e sustentável.
No período de maio a agosto, recebemos a inscrição de 2 empresas. Elas foram aprovadas na vertical
Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (Nexus PDI), são elas:
• KNB LABS;
• AERO CONCEPTS.

A2. Maximizar comunicação e marketing das Incubadoras e Centros Empresariais:
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Indicadores:
Conversão de leads, engajamento de público, publicação na imprensa, relacionamento com parceiros;
Redes sociais – conversão espontânea de leads
Foram realizadas postagens sistemáticas e com argumentos planejados de maio a agosto sempre
alinhadas a informações, cases, temas e imagens que fortalecem o relacionamento do público com o
Parque Tecnológico.
Facebook: 139 posts no período, com alcance de 25.185 pessoas;
LinkedIn: 109 posts no período, 1.503 novos seguidores no período e alcance de 176.097 pessoas;
Instagram: 124 posts no período e alcance de 60.000 pessoas;
Twitter: 20 posts no período e alcance de 28.200 pessoas;
YouTube: 20 vídeos no período e alcance de 24.100 pessoas.
Colocamos aqui alguns exemplos de posts:
Grupo 1 – exemplo de postagens que contextualizam o Parque na cidade, mostrando que São José
dos Campos é uma cidade referência em inovação
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Grupo 2 - exemplo de postagens que mostram o PqTec como um ambiente de oportunidades de
negócios
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Grupo 3 - exemplo de postagens sobre o período da pandemia de Covid-19

Grupo 4 – exemplos de postagens para fim de semana, com dias para nossa audiência, a fim de
aumentar o engajamento das redes
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Releases e relacionamento com a imprensa
O relacionamento com a imprensa e instituições parceiras reforçam a marca do PqTec e unem forças
para uma divulgação mais efetiva das ações realizadas pelo Parque, com o aval de canais com alta
credibilidade e grande audiência. Porta-vozes da administração do PqTec, as empresas e startups do
Nexus – hub de inovação do PqTec participaram de diversas reportagens na imprensa, corroborando
para o cumprimento da meta estabelecida.
Valoração do clipping
Um indicador da relevância do relacionamento com a imprensa é a valoração do clipping, isto é, uma
estimativa de valores que seriam gastos com publicidade por uma exposição da marca em tempo e
espaço equivalente à que ocorreu com mídia espontânea. Destacamos que a divulgação por parceiros
e imprensa tem ainda mais valor, pois refere-se a conteúdo e informações que contam com o aval de
outra marca de confiança da audiência.
No período, foram veiculadas 50 matérias que abordaram diretamente o Parque Tecnológico e seus
programas.
Dessa forma, podemos estimar o valor de R$ 600 mil em mídia espontânea de maio a agosto de 2020.
Alguns exemplos de reportagens do período:
1. A comunicação do Parque Tecnológico fez relacionamento intenso com a grande imprensa
para promover o recebimento de aporte de sua startup, que ocorreu a partir de ações do
Nexus para conectá-la com investidores:
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https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2020/08/startup-que-facilita-compras-dospequenos-dentistas-vale-r-6-milhoes.html
https://startupi.com.br/2020/08/compre-sorrindo-recebe-aporte-de-500-mil/
2. O Prêmio Bayer, do Escritório de Projetos, foi destaque em sites institucionais de relevância:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/repelente-nanotecnologico-da-unesp-vencepremio-de-inovacao/
https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35954/repelente-nanotecnologico-da-unesp-vencepremio-de-inovacao
3. O Webinar Espaço para Mulheres, realizado pelo Cluster Aeroespacial Brasileiro, foi divulgado
pela maior revista de negócios do mundo e pelo site da Fapesp:
https://forbes.com.br/forbes-insider/2020/08/o-futuro-do-software-brasileiro-mobilidade-eletricaia-ead-e-muito-mais/
https://pesquisaparainovacao.fapesp.br/especialistas_debatem_tendencias_e_desafios_do_setor_e
spacial/1537
4. Projeto de uma empresa associada ao Cluster Aeroespacial Brasileiro que se desenvolveu a
partir de ações do Cluster foi destaque no maior portal de notícias do país e em veículos
especializados:
https://economia.uol.com.br/todos-a-bordo/2020/08/13/uti-aerea-capacete-especial.htm
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/empresa-aeroespacial-brasileira-cria-capacete-especialpara-paciente-da-covid-19_5664.html
5. As ações do Parque Tecnológico durante a pandemia foram destaque em reportagem da TV
Vanguarda:
https://globoplay.globo.com/v/8727387/

EVENTOS ONLINE
O Parque Tecnológico intensificou a agenda de eventos online. No período foram realizados 16
webinars. Para todos eles, a equipe de comunicação ficou responsável pelo desenvolvimento da
identidade visual e elaboração de todas as peças de divulgação, além dos press releases
encaminhados à imprensa e textos-base de divulgação para parceiros.
No período, destaca-se o 3º Nexus Summit, realizado de 26 a 28 de agosto com foco em startups em
todos os estágios. A equipe de comunicação adaptou a identidade visual e desenvolveu todo o
conteúdo para a divulgação do evento, com números compartilhados abaixo:
Redes sociais: 22 posts, com alcance de 10 mil pessoas;
E-mail marketing: 7 peças criadas e disparadas para 20 mil contatos;
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Exemplos de e-mails:
30/7 - Save the date;
6/8 - Nexus Summit Programação Prévia;
Mailings enviados: comunicação empresas, mailing interno, APL AERO, APL TIC, NEXUS e
Universidades;
12/8 - Nexus Summit Depoimentos;
Durante o período do relatório, o Parque Tecnológico foi parceiro e divulgou mais de 32 webinars de
empresas e instituições com quem mantém relacionamento.
COVID-19
De maio a agosto, o PqTec seguiu todos os protocolos recomendados pelas instituições de saúde e as
determinações dos governos municipal, estadual e federal. A agenda de eventos e conexão entre as
empresas seguiu intensa e toda migrada para o universo digital.
Além de estar à frente na comunicação interna e no compartilhamento de orientações oficiais, o
departamento de comunicação passou a fazer uma curadoria de conteúdo específica, de modo
oferecer suporte e informações às empresas vinculadas.
O PqTec também trouxe soluções e indicações de cursos, webinars, lives e outras formas de
capacitação e informação para os mais de 20.000 contatos em suas redes sociais e outros 20.000
contatos cadastrados em seu mailing e ainda divulgou as ações diretas e indiretas das empresas e
parceiros para combater o coronavírus.
• Destacamos a newsletter semanal de oportunidades como financiamentos, incentivos,
parcerias e desafios para o desenvolvimento de soluções para todos os setores da economia
e também contra a Covid-19, a fim de fortalecer o ecossistema. Um exemplo pode ser visto
neste link:
https://mailchi.mp/pqtec/novos-incentivos-desafios-e-financiamentos-durante-a-pandemia-19de-agosto
•

Também foi desenvolvido um protocolo de ações para o retorno gradual às atividades,
sempre atualizado conforme as orientações vigentes em todos os governos. Pode ser visto
neste link:
https://drive.google.com/file/d/1uMRAk9s3dPon-rNBQVwnU1eW_jnF_6f2/view?usp=sharing
•

O Parque também divulgou intensamente as ações das empresas vinculadas realizadas
diretamente contra a Covid-19. Foram realizadas reportagens baseadas nessas divulgações.
O release pode ser visto neste link:

http://www.pqtec.org.br/n/778/empresas-do-parque-tecnologico-criam-solucoes-contra-acovid-19
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•

O Parque ainda fez um balanço de ações dos 100 primeiros dias de quarentena,
compartilhado como todos os contatos, divulgado em reportagens de diversos veículos da
região e que pode ser visto neste link:

https://mailchi.mp/pqtec/pqtec-100-dias-quarentena-covid-12541624

A3. Promover ações junto ao Público-Alvo, como palestras, apresentações junto a
universidades:
No dia 21 de maio o NEXUS participou do WEBINAR ECONOMIA CRIATIVA, ministrado pelo OVALE. Abordou
assuntos relacionados a visão, os caminhos e as grandes
lições de novos negócios, e como estão se
desenvolvendo e sobrevivendo na pandemia.

No dia 27 de maio o NEXUS participou do 1ª BS
Educação, iniciativa foi criada para nossos
líderes de comunidades e associados com foco
em
ferramentas
para
apoiar
o
desenvolvimento de startups.
Alexandre Barros ministrou uma aula sobre
Business Canvas.

Junto a residente Trade Machine fintech que automatiza
investimentos na Bolsa de Valores, o NEXUS participou de
uma live com o tema: “Como a tecnologia está nos
ajudando a superar a crise”. A live aconteceu no dia 28 de
maio.
⠀

No dia 04 de junho o Nexus, participou do Congresso Digital Startup 4.0 - DA IDEIA AO NEGÓCIO. O
tema abordado foi Novos Parques Tecnológicos e Universidades inovadoras e assuntos relevantes ao
tema proposto.
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No dia 30 de julho junto com o Arena Hub Centro de
inovação e fomento ao empreendedorismo com foco em
esportes e impacto social, o PqTec realizou uma sessão de
mentoria sobre modelos de negócios para startups.

A4. Promover programa de aceleração de ideias junto às instituições de ensino da região:
Sem ações específicas no período.

Status de Execução da Meta/Indicador
Total de 93 empresas participantes nos processos seletivos da Incubadora de Negócios do Parque
Tecnológico (015/2020) e 2 nos Centros Empresariais 001/2020 (no período).
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Acompanhamento de Metas
Requisito 1: Buscar a sustentabilidade do Parque Tecnológico por meio da
constituição de ativos, tangíveis e intangíveis, de sua propriedade e
compatíveis com seus desígnios e aspirações, para a obtenção de rendas deles
derivados.
Enunciado 1.2: Atuar para aumentar a sua atratividade e maximizar a ocupação das áreas
disponibilizadas no Núcleo do Parque Tecnológico, por empresas de base tecnológica,
instituições de ensino, instituições de pesquisa e desenvolvimento, Instituições públicas,
laboratórios e empresas de prestação de serviços especializados, de serviços de apoio, e de
oferta de facilidades às demais instituições instaladas.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Elevar a visibilidade e a confiabilidade das competências das empresas
associadas aos APLs do PqTec a âmbito nacional e internacional,
Meta (1.2.3)
ampliando as possibilidades de negócios e atraindo novas empresas a
fazer parte da Cadeia Produtiva dos APLs.

Indicadores
Número de associados dos APL’s ≥ 120.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Tornar o TICVALE uma referência em soluções de tecnologia da informação e
comunicação:
•

Número de Associados:

No período, 01 nova empresa associou-se ao APL de Tecnologia da Informação e Comunicação (APL
TIC):
o FMS Participações e Serviços Ltda
Encerramos o período com 78 empresas associadas ao APL TIC.
• Reuniões de Prospecção de Associados:
No período compreendido deste relatório ocorreram uma série de apresentações do cluster para
empresas interessadas na associação ao cluster. Foram realizadas reuniões com as seguintes
empresas:
iDr: empresa da área médica, cuja vinda para o Parque Tecnológico chegou a ser cogitada. A
apresentação foi realizada no dia 17/06/2020;
Bynd: startup da área de mobilidade, focada em caronas corporativas. Reunião realizada no dia
20/08/2020 às 10h;
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Compsis: empresa com soluções de smart city e cathering, com atuação internacional. Também atua
na área aeronáutica. A reunião de apresentação do cluster aconteceu no dia 14 de agosto às 10:30;
Brain: um instituto de ciência e tecnologia da Algar Telecom de Uberlândia. A reunião aconteceu dia
24 de agosto de 2020 e oportunidade de associação e parceira.
•

Reuniões Bimestrais de Associados:
Sem ações no período

•

Feiras, Missões e Eventos:
Sem ações específicas no período

•

Capacitações, Webinars, oportunidades de fomento para as empresas:

Série de Webinars da Rede de APL’s de TIC do Estado de São Paulo;
O primeiro webinário promovido foi em 5 de junho de 2020, onde Questões Trabalhistas para
Empresas de TI, foi o assunto (https://www.youtube.com/watch?v=Ao01Q82jo00);
Após este, em 10 de junho de 2020, Cenários e Estratégias de Mercado no Novo Normal, foi o tema
da conversa (https://www.youtube.com/watch?v=IoisAjW2fsc);
Escolhendo plataformas em nuvem foi o próximo conteúdo, abordado em 19 de junho de 2020
(https://www.youtube.com/watch?v=bMJe8uemg-w);
No dia 26 de junho de 2020 foi abordado o tema Oportunidades no mercado de Privacidade e
Cibersegurança (https://www.youtube.com/watch?v=zO5V7b8a9Pg);
Em 10 de julho de 2020 o tema foi Blockchain como oportunidade de negócio
(https://www.youtube.com/watch?v=W7CfiS_YAGA);
Já em 17 de julho de 2020, o assunto escolhido foi Vendas de TI por canais digitais
(https://www.youtube.com/watch?v=8MPhHaDc3oY);

•

Outras oportunidades – visibilidade do Cluster:

Finalizamos neste quadrimestre a atualização do portfólio do APL TIC que foi desenvolvido
graficamente e será agregado ao site do PqTec e poderá ser impresso para ações específicas de
divulgação. O material ainda está em fase de ajustes finais e deverá estar disponível no próximo
período.

•

Novas Parcerias:

ABDI – Vai desenvolver um projeto de piloto de demonstração de Cidade Inteligente em Macapá
e está discutindo conosco um convênio para que o PQTEC possa ser o gestor e executor deste
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projeto (R$ 5.000.000,00) onde serão usadas além de soluções já acreditadas pelo laboratório do
PTI , as soluções dos nossos empresários do TICVALE, já tivemos em 12/08 um Pitch com 12
empreas, das quais 4 foram selecionas e hoje 2 estão construindo uma proposta Clima Tempo e
Tecsus.
•

Cases empresas:

Temos três empresas em destaque no enfrentamento da COVID-19, que estão impactando em
nossa região principalmente.
Com a intermediação direta do APL TICVALE, desde maio, a Hubse com a implantação no CODIVAP
(44 Municípios) está aprimorando a ferramenta e hoje já é utilizada como parâmetro de discussão
para com o estado para contrapor a flexibilização dos municípios https://codivapcidadessaudaveis.hub.arcgis.com/ , e hoje estão em processo de renovação do contrato para uso
de outros monitoramentos.
Ainda com a HUBSE a ONSET que desenvolveu um aplicativo de interação com a população para
o Covid-19 está integrando sua plataforma com a HUBSE e discutindo um projeto com o Hospital
Municipal para controle e criação de DashBords para monitoramento de pacientes internados ou
não com suspeita ou com diagnóstico positivo da COVID.
A Datalogics que desenvolveu uma plataforma de telemedicina é uma empresa que já está
atuando desde maio com Mogi das Cruzes e também está em negociação para implantação em
SJC, no hospital municipal , a solução foi apresentada ao CODIVAP, mas não houve sequência na
implantação por enquanto, ficando para outra fase de rodadas, além disso disponibilizou
gratuitamente a pedido do governo do estado , secretaria de desenvolvimento , uma plataforma
de vitrine digital para os artesãos vinculados ao programa estadual, para facilitar a
comercialização destes produtos e auxiliar as famílias no período da pandemia.

A2. Ampliar a visibilidade do Brazilian Aerospace Cluster:
•

Número de Associados:

No período, 01 nova empresa associou-se ao APL Aeroespacial e Defesa (APL AERO):
o Zenit Aerospace - Empresa Junior de Engenharia Aeroespacial da Universidade de
Brasília
Encontra-se em andamento a prospecção de 8 empresas entrantes, sendo que a empresa Aero
Concepts está em processo final, assinando o termo de adesão.
Encerramos o período com 103 empresas associadas ao APL AERO.
•

Reuniões Bimestrais de Associados:

O período foi marcado por Reunião Bimestral de Associados realizada no dia 26 de agosto. Na pauta
foram tratados avisos, alinhamentos e expectativas sobre o Programa. A reunião aconteceu de forma
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online, videoconferência, e contou com a participação de mais de 40 empresários. As reuniões de
associados têm sempre como objetivo fortalecer o grupo, provocar discussões gerais do setor, trocar
experiências e melhores práticas; discutir assuntos de interesse comum; promover sinergia e
networking entre as empresas.
•

Feiras, Missões e Eventos:

A edição presencial de 2020 da Farnborough International Airshow foi cancelada por conta do cenário
e restrições da pandemia do COVID-19. Entretanto os organizadores do evento realizaram
Farnborough International Airshow Connect, um evento online e gratuito que contou com presença
dos principais líderes do setor de todo o mundo. A oportunidade foi compartilhada com todos os
associados do APL Aeroespacial. O evento ocorreu entre os dias 20 a 24 de Julho;
No dia 30 de junho, o APL Aero participou de uma reunião promovida pelo Cluster da BOEING em
Seattle, PNAA - Pacific Northwest Aerospace Alliance. Na ocasião, a BOEING apresentou brevemente
sua visão sobre o contexto da pandemia e tendências. Os membros associados falaram também sobre
as adaptações das empresas em relação ao trabalho remoto, padrões e previsão de retorno às
atividades. Foi uma oportunidade de estabelecermos contato, realizar benchmarking, mostrar
posicionamento e dar visibilidade do Brazilian Aerospace Cluster;
Em 07 de Julho o Cluster realizou uma apresentação sobre o lançamento do desenvolvimento de
protótipo do UV Sanitizer COBOT da empresa associada ARITEX. Na ocasião da apresentação, vários
atores ligados à operação e suporte em aeroportos e linhas aéreas participaram da apresentação,
realizada pelo APL AERO em formato online via plataforma digital. Este é um projeto que surgiu em
reuniões de empresas associadas para ações de combate à pandemia COVID-19;
No dia 28 de agosto o coordenador do APL AERO visitou as empresas associadas UFT e FINETORNOS.
A visita foi para estreitar relacionamento e discutir a participação no Programa Nadcap Fase I e II e
projetos futuros.
•

Capacitações, Webinars, oportunidades de fomento para as empresas:

Em 10 de junho, por meio de uma videoconferência, foi realizada uma Reunião de Alinhamento do
Programa NADCAP para tratar dos assuntos, continuidade e estratégias do Programa. A intenção foi
entender também como estavam as estratégias internas de cada empresa para obtenção da
Acreditação;
No dia 05 de Junho a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos realizou um
webinar gratuito, voltado aos empreendedores com faturamento anual de R$ 81 mil a R$ 10 milhões,
para apresentar as linhas de crédito da Desenvolve SP, instituição financeira do Governo de São Paulo.
A discussão contou a participação do Coordenador do APL Aeroespacial e Defesa e APL TIC Vale,
ambos geridos pelo PqTec, do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, Diretor do CIESP, Diretor da Assecre e o Gerente de Negócios da
Desenvolve SP;
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A convite do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI participamos no dia 17 de junho
do webinar sobre “Fortalecimento Industrial Aeronáutico em Tempos de Crise Mundial”. Na ocasião
pudemos discutir a situação atual do setor (frente a pandemia e fim do acordo entre a Boeing e
Embraer) e propostas futuras para o Cluster Aeroespacial junto com BNDES, participante também do
evento;
O APL Aeroespacial e de Defesa realizou nos dias 25 de junho e 02 de julho dois webinars sobre o
segmento de MRO - Manutenção, Reparos e Operações. O evento contou com a presença de
especialistas da área discutindo as tendências que influenciarão o segmento nos próximos 10 anos;
No dia 25 de junho, participamos do 1º Web do APL Energias Renováveis cujo tema foi “APL como
fator de competitividade e produtividade”. Participaram, representando o Parque Tecnológico de São
José dos Campos o coordenador dos APLs AERO e TIC, o Ministério da Economia, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado de SP e o Sebrae;
Entre os dias 29 de julho e 21 de agosto o Programa Setorial APEX-Brasil gerido pelo Parque
Tecnológico, promoveu dois webinars sobre atração de investimentos estrangeiros para o setor
aeroespacial. Na ocasião os associados do APL AERO também puderam participar.
•

Outras oportunidades – visibilidade do Cluster:

Por uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) do Brasil, as empresas do
setor aeroespacial brasileiro, bem como as associadas ao APL AERO e ao Programa Setorial ApexBrasil, foram convidadas a participar gratuitamente do catálogo Brazilian Aerospace Industry. O
objetivo da publicação é mapear interesses e potencialidades das empresas brasileiras para
executarem projetos de desenvolvimento tecnológico com instituições estrangeiras. O lançamento
do catálogo Brazilian Aerospace Industry está previsto para ocorrer durante a Aerospace Innovation
Week, evento promovido pelo Grupo de Alto Nível em Aeronáutica - GAN Brasil-Suécia, que será
realizado entre os dias 9 e 13 de novembro de 2020;
O PqTec por meio do Projeto Setorial APEX-Brasil e a Euromonitor, estão promovendo um estudo para
mapear as empresas da cadeia de valor da indústria aeroespacial no Brasil. O principal objetivo deste
estudo é diagnosticar as empresas do setor aeroespacial, de acordo com a sua maturidade e sinergia
para atração de capitais estrangeiros. O presente estudo é uma oportunidade também para as
empresas associadas ao APL AERO que buscam aumentar o volume de exportação,
internacionalização e atrair investidores estrangeiros. A expectativa de encerramento do estudo é
outubro de 2020 com a seleção de 15 empresas que irão compor o portfólio que será apresentado a
potenciais investidores estrangeiros.
•

Novas Parcerias:

O PqTec assinou no dia 09 de Junho um Termo de Parceria com o SIMDE - Sindicato Nacional das
Indústrias de Defesa. A assinatura ocorreu durante a Reunião Plenária Conjunta SIMDE/DESEG,
realizada por videoconferência. Na ocasião, por parte do PqTec estavam presentes o diretor de
Desenvolvimento de Negócios e o coordenador do Cluster Aeroespacial Brasileiro. Esta parceria busca
unir esforços para o compartilhamento de conhecimento, bem como promover a sinergia entre as
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empresas associadas das instituições, além de fomentar a realização de eventos para a cadeia
aeroespacial e defesa.
•

Cases empresas:

Em 05 de Agosto a empresa TECPLAS, associada ao APL AERO, também realizou importante etapa de
desenvolvimento de projeto de combate à COVID-19. A empresa entregou à SPDM (Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) um protótipo de capacete respirador para ser testado
nas dependências do Hospital Municipal de São José dos Campos. Este projeto foi feito em conjunto
com a SPDM, que tem termo de cooperação junto ao PQTEC desde 2017, deu suporte técnico para as
premissas do capacete. Os testes ainda estão em andamento.
•

Sinergia entre os Clusters APL AERO e APL TIC:

Os APLs AERO e TIC, junto ao Parque Tecnológico São José dos Campos, têm como uma de suas
grandes missões gerar ações de valor para suas empresas associadas e para que sejamos cada vez
mais assertivos em nossas iniciativas, realizamos em agosto 2020 uma Pesquisa de Indicadores e
Resultados junto as empresas associadas. As informações coletadas irão pautar ações futuras de
visibilidade do setor e dos associados e irão compor o relatório bianual de atividades do Parque,
referente aos anos de 2019 e 2020. Ainda, neste ano, fomos consultados diversas vezes sobre
informações e indicadores dos setores para os quais respondem os nossos APLs, em especial, por
conta do cenário atípico que vivemos e pela nossa representatividade junto a empresários associados,
mercado, instituições, entidades públicas, privadas e governamentais. Por isso, entendemos ser
sempre importante ter dados consolidados do grupo como um todo e pelo qual também se justifica
a presente pesquisa;
Visando a promoção de ações dos clusters em sinergia e ampliação da capacidade competitiva dos
arranjos produtivos geridos pelo PqTec, o período foi marcado pela realização de dois “Pitchs de
Negócios” entre as empresas associadas ao APL TIC e as empresas do APL AERO. O primeiro ocorreu
no dia 23 de julho com a empresa demandante ALLTEC, que buscava soluções de digitalização de
processos e indústria 4.0. O segundo encontro foi realizado no dia 25 de agosto com a empresa
associada AKAER, que buscava soluções ligadas ao setor do agronegócio.
•

Notícias:

O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, divulgou em 29 de maio 2020 o
resultado do Processo de Reconhecimento e Recadastramento de Arranjos Produtivos Locais,
aprovando novamente o APL TIC Vale e o APL AERO, ambos geridos pela Associação Parque
Tecnológico São José dos Campos. Com a renovação do Reconhecimento, o APL TIC Vale e o APL AERO
continuam qualificados a obter políticas de fortalecimento, participar de Editais de fomento
promovidos pela SDE-SP, acessar linhas de crédito específicas para as empresas associadas, além de
participar de editais e demais projetos promovidos por entidades parceiras, integrantes ou não da
Rede Paulista de APLs;
São José dos Campos foi posicionada pelo jornal britânico Financial Times como a 3ª cidade do mundo
em Investimento Direto Estrangeiro no setor aeroespacial, em ranking divulgado nesta semana na
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Revista fDi Intelligence, publicação do jornal especializada no assunto. De acordo com a reportagem
que apresenta as cidades, a posição de São José se deve ao Cluster Aeroespacial Brasileiro, que
“estimula a integração e promove o desenvolvimento social e econômico”. A revista menciona ainda
os acordos de cooperação do Cluster e do Parque Tecnológico São José dos Campos, que é o gestor
do Arranjo de empresas. As parcerias mencionadas envolvem clusters do setor aeroespacial do
Canadá, França Suíça, Inglaterra e Holanda e acordos de cooperação com parques tecnológicos da
China e entre diversas instituições ao redor do mundo. Divulgação Junho2020.

A3. Participar de cadeiras estratégicas em âmbito nacional:
APL AERO:
No dia 07 de Julho o APL AERO participou da Reunião Ampliada do Conselho Consultivo do SIMDE. O
tema da reunião foi apresentar o Centro Espacial de Alcântara – Desafios e Oportunidades, com
apresentação inicial do diretor geral do DCTA - Major - Brigadeiro do Ar Hudson Costa Potiguara;
APL TIC:
Sem ações específicas no período.

A4. Promover alianças e parcerias estratégicas – governança:
APL AERO:
Conforme mencionado no relatório anterior, em janeiro de 2020 iniciamos as tratativas de um arranjo
de parceria junto ao Centro de Convergência Aeroespacial de Santa Catarina – SC2C com a intenção
de suportar ações, realizar sinergias em Programas e Projetos estratégicos no setor Aeroespacial, bem
como desenvolver cadeia de conhecimento no setor, considerando que importantes universidades e
centros de pesquisa fazem parte do Centro de Convergência. Fruto deste relacionamento, o APL AERO
e SC2C programaram uma série de três webinars sobre tecnologias espaciais. A proposta é buscar
sinergia e atuar de forma colaborativa para desenvolvimento de propostas para o setor, assim como
apoiar as respectivas áreas do Governo. O primeiro webinar ocorreu no dia 12/8, o tema foi
Tecnologias do Espaço e Desafios da Inovação e contou com a participação de quatro especialistas do
setor. Os próximos webinars estão marcados para 2/9 e para 30/9;
O PqTec assinou no dia 09 de Junho um Termo de Parceria com o SIMDE - Sindicato Nacional das
Indústrias de Defesa. A assinatura ocorreu durante a Reunião Plenária Conjunta SIMDE/DESEG,
realizada por videoconferência. Na ocasião, por parte do PqTec estavam presentes o diretor de
Desenvolvimento de Negócios e o coordenador do Cluster Aeroespacial Brasileiro. Esta parceria busca
unir esforços para o compartilhamento de conhecimento, bem como promover a sinergia entre as
empresas associadas das instituições, além de fomentar a realização de eventos para a cadeia
aeroespacial e defesa.
Desde maio de 2020, estamos em constantes reuniões com a EMBRAER, MCTI, BNDES, FINEP e ABDI
para a criação de um programa de fortalecimento da cadeia produtiva, chamada de Projeto “TIER
One”, o programa prevê a criação de integradores capazes de suportar a fabricação de subconjuntos
complexos das aeronaves EMBRAER, que hoje são feitos fora do país ou internamente pela empresa
âncora e tornarmos a cadeia produtiva capaz de fornecer globalmente estes subconjuntos. A última
reunião foi realizada 26 de agosto de 2020 17:00-18:00. Foi uma reunião de transição da Secretaria
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de Tecnologias Aplicadas (SETAP) – Presidida pelo Secretário Executivo Brigadeiro Mauricio Gonsalves
para o Secretário Executivo de Empreendedorismo e Inovação (SEMPI) Sr. Paulo Alvim, ambos do
Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação - MCTI. Objetivo da Reunião foi apresentar ao Secretário
da SEMPI que deverá acumular as duas pastas o projeto conduzido pelo PQTEC/Cluster Aeroespacial
e Defesa: Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva – TIER ONE. Participaram:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FINEP - Diretoria de Planejamento e Gestão de Riscos (DPLR). Diretor Alberto Dantas;
FINEP – Superintendência de Inovação – Superintendente Paulo Costa;
FINEP – Gerente do Departamento Operacional da Finep - William Respondovesk;
FINEP - Analista de Projeto - Aeroespacial e Defesa - Jose Henrique Pereira;
Comando da Aeronáutica - Chefe da Sétima Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica
Brigadeiro do Ar PAULO RICARDO LAUX;
MCTI – Oficial de Ligação do Comando da Aeronáutica – Mj Avr Ricardo Henrique Correa;
MCTI - Diretor do Departamento de Tecnologias Estruturantes Eduardo Soriano Lousada;
MCTI - Chefe de Gabinete da SEMPI Thales Marçal Vieira Netto.

APL TIC:
Sem ações específicas no período.

Status de Execução da Meta/Indicador
Nº de Associados em 31/08/2020: 168
Total AERO: 90
Total TIC: 65
Total AERO/TIC: 13
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Acompanhamento de Metas
Requisito 1: Buscar a sustentabilidade do Parque Tecnológico por meio da
constituição de ativos, tangíveis e intangíveis, de sua propriedade e
compatíveis com seus desígnios e aspirações, para a obtenção de rendas deles
derivados.
Enunciado 1.3: Identificar, desenvolver ou aprimorar a oferta de serviços prestados pelo
Parque para as empresas residentes, associadas ou da RM Vale, trabalhando sob a
perspectiva de sua demanda, interesses e necessidades, oferecendo sempre serviços de
primeira linha e alinhados com o que exista de mais moderno e disponível no mercado como
por exemplo consultorias especializadas nas áreas de negócio, design de serviços e
produtos, inteligência competitiva, propriedade intelectual, processos de “open
innovation”, “design thinking”, entre outros.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Ampliar o portfólio de produtos e serviços que utilizam metodologias ágeis
e atuais com foco no desenvolvimento tecnológico e mercadológico no
Meta (1.3)
Escritório de Negócios do Parque Tecnológico. Identificar e disponibilizar
pelo menos 4 novos serviços em 4 anos.

Indicadores
Serviços implantados.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Levantar demandas das empresas residentes e associadas e tendências:
De forma recorrente a APTSJC levanta as demandas das empresas e analisa cenários e tendências
para poder buscar oportunidades e estratégias de apoio às empresas no contexto de seus Programas.
Todo o esforço do Escritório de Negócios se resume em prover meios e oportunidades para que as
empresas possam gerar negócios.
A seguir, apresentamos os Balcões (um dos produtos e serviços oferecidos pelo PqTec) realizados no
período, que evidenciam as demandas das empresas e o atendimento destas demandas pelo PqTec.
Nos dias 10 de junho e 29 de julho aconteceram edições do Balcão 360º – Gestão ONLINE, em que as
empresas associadas, residentes e incubadas tiveram a oportunidade de receber atendimento
personalizado e gratuito de especialistas credenciados ao Escritório de Negócios do PqTec.
Nessas edições totalizamos 77 atendimentos, nas seguintes áreas:
10 de junho 2020
• Marketing - 05 atendimentos;
• Negócios - 05 atendimentos;
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•
•
•
•

Jurídico - 03 atendimentos;
Contabilidade - 03 atendimentos;
Comunicação Estratégica - 02 atendimentos;
Captação e Recursos - 03 atendimentos.

Totalizando 21 atendimentos.

29 de julho 2020
• Marketing - 11 atendimentos;
• Negócios - 10 atendimentos;
• Jurídico - 10 atendimentos;
• Contabilidade - 09 atendimentos;
• Gestão de Processos - 06 atendimentos;
• Captação e Recursos - 10 atendimentos.
Totalizando 56 atendimentos.

O Parque Tecnológico São José dos Campos em parceria com o Sebrae realizou no dia 21 de julho,
live gratuita sobre os mitos e verdades na obtenção de crédito.
A live foi conduzida por Eduardo Nascimento Jesus, consultor de negócios do Sebrae, e teve a
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presença de especialistas de entidades financeiras para trazer dicas e informações sobre como
conseguir linhas de crédito.
Tivemos 66 visualizações.

A2. Revisar e aprimorar portfólio:
A Associação Parque Tecnológico São José dos Campos, visando dar visibilidade ao Escritório de
Negócios, vem empenhando esforços na divulgação e marketing do seu portfólio. Assim de forma
estamos mais intensivamente divulgando as oportunidades das empresas credenciadas, como
capacitações, consultorias etc.

No período também, considerando o cenário da pandemia do COVID-19, a APTSJC além de
acompanhar as oportunidades de chamadas de órgãos públicos, instituições de fomento, agências
reguladoras e chamadas privadas que visam o investimento – subvenção ou financiamento – de ações
de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação, bem como eventuais oportunidades para infraestrutura –
Radar de Chamadas (M1.1.2), passou a divulgar, periodicamente as oportunidades:
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http://www.pqtec.org.br/comunicacao/noticias/n/762/pqtec-seleciona-oportunidades-paraempresas-de-base-tecnologica

A3. Ampliar parcerias e ou cooperações:
Com objetivo de ampliar parceiros dentro Escritório de Negócios e para atender as atuais
necessidades das empresas associadas, residentes e incubadas, assinamos nesse período, 4
intermediações de negócios nas áreas:
• Capacitação e treinamentos para gestores públicos;
• Acesso à linha de crédito, operações de câmbio;
• Treinamentos empresariais.

Status de Execução da Meta/Indicador
Sem novos Serviços Implantados no Período.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 1: Buscar a sustentabilidade do Parque Tecnológico por meio da
constituição de ativos, tangíveis e intangíveis, de sua propriedade e
compatíveis com seus desígnios e aspirações, para a obtenção de rendas deles
derivados.
Enunciado 1.4: Estimular a oferta e o aprimoramento de bens, serviços e facilidades
comerciais dentro do núcleo do Parque Tecnológico e no seu entorno, para atender seus
residentes, às Universidades e a comunidade da circunvizinhança.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Em 4 anos, implantar 4 novos serviços de apoio no Núcleo do PqTec e seu
entorno com base em necessidades e carências, a partir de pesquisas a
Meta (1.4)
serem atualizadas com as empresas e instituições residentes, com a
implantação média de 1 serviço por ano.

Indicadores
Número de serviços implantados e relatórios quadrimestrais de evolução de cada serviço até sua
implantação.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Realizar periodicamente pesquisa junto a empresas e instituições residentes:
Última Pesquisa Direta realizada em outubro/2019. Sem ações no período.

A2. Priorizar ações:
A APTSJC organiza as ações conforme recursos, necessidades e oportunidades. No período,
priorizamos ampliação de serviços para refeição e alimentação:
• Mudança em 28/07/2020 do Restaurante Recanto Bem-Te-Vi para a Laje Técnica, numa área
mais ampla e com a ampliação dos serviços;
• Seguimos acompanhando no período as obras do TOV Café – espaço e serviços para refeições
e cafeteria. Inaugurada em 01/09/2020;

A3. Buscar parceiros e oportunidades:
Recebida visita do setor promocional da Nestlé, com intuito de analisar a possível instalação de um
Container da Nestlé para venda de produtos da marca (ainda em estudo de viabilidade preliminar)
Com a saída do Food Truck especializado em hamburguer, iniciamos a negociação de um novo food
truck para lanches em geral. Negociação em avançada.

A4. Ofertar e/ou aprimorar os serviços:
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•

Mudança em 28/07/2020 do Restaurante Recanto Bem-Te-Vi para a Laje Técnica, numa área
mais ampla e com a ampliação dos serviços:

•

Seguimos acompanhando no período as obras do TOV Café – espaço e serviços para refeições
e cafeteria. Inaugurada em 01/09/2020:

39

•

Seguimos com ajustes, análises e testes do projeto de integração da rede RNP (rede nacional
de ensino e pesquisa) para servir aos residentes do PqTec; Processo se mostra complexo com
um grande desafio de trazer a fibra até o PqTec. RNP avaliando os custos e formas para
viabilização deste procedimento.

•

Por fim, iniciamos em maio/2020 o Projeto Mobilidade, em parceria com a Toyota Mobility
Foundation (TMF), a ser mais bem descrito em metas subsequentes, mas que correspondem
melhorar serviços e atender demandas de empresas e instituições residentes.

Status de Execução da Meta/Indicador
Novos Serviços ofertados no período: Serviços para refeição e alimentação - TOV Café e ampliação e
melhoria do quiosque Recanto-Bem-Te-Vi;
Acumulado: Nexus Living – espaços de convivência e conveniência / Serviços Estratégicos / Adequação
do Centro de Eventos;
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Acompanhamento de Metas
Requisito 1: Buscar a sustentabilidade do Parque Tecnológico por meio da
constituição de ativos, tangíveis e intangíveis, de sua propriedade e
compatíveis com seus desígnios e aspirações, para a obtenção de rendas deles
derivados.
Enunciado 1.5: Alavancar recursos financeiros, de fontes distintas ao Contrato de Gestão,
para a construção do edifício correspondente à última etapa do projeto arquitetônico do
Núcleo do Parque.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Buscar recursos financeiros para a construção do edifício correspondente
Meta (1.5) à última etapa do projeto arquitetônico do Núcleo do Parque Tecnológico
(*).

Indicadores
Relatórios quadrimestrais para acompanhamento das oportunidades identificadas.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Promover ações no sentido de viabilizar fontes de financiamento:
Sem atividades no período. Os trabalhos foram interrompidos pela Pandemia. A APTSJC projeta
impactos significativos na meta considerando o futuro incerto.

A2. Acompanhar os programas de fomento não reembolsáveis identificando
oportunidades de captação de recursos:
Busca e atualização periódica via radar de Chamadas.

A3. Elaborar e apresentar propostas: (*)
Sem oportunidades no período.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.1: Criar mecanismos para garantir a conectividade entre todos os integrantes e
atores envolvidos com o Parque Tecnológico, com especial foco na cooperação e interação
efetiva entre universidades e empresas, e nas empresas entre si, garantindo assim que a
região alcance um nível de excelência nas áreas de atuação escolhidas.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Promover ao menos um evento anual, podendo ser na modalidade
Meta (2.1.1) virtual/digital, entre as agências de fomento e investimento, empresas e
universidades para a promoção de cooperação e interação entre os atores.

Indicadores
Evento realizado com relatório indicando programação, número de participantes, possíveis
resultados.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Mapear periodicamente chamadas públicas (ex: FAPESP, FINEP, BNDES), investidores e
oportunidades de negócios:
Durante o período, foram mapeadas as chamadas provenientes de órgãos de fomento tais
como EMBRAPII, FINEP, MCTIC, SENAI, FAPESP e BNDES. Este mapeamento foi
constantemente divulgado para os residentes, parceiros e associados através de e-mails,
mídias sociais, site oficial do PqTec e vídeo conferências.
A2. Atrair agências de fomento, investidores e afins para atender ao evento de cooperação
entre os atores:
No mês de abril de 2020 (conforme Meta 2.1.2 - 3º quadrimestre|3º ano), tivemos interações com a
multinacional Bayer para participação no Programa Colmeia que é uma iniciativa do Parque
Tecnológico São José dos Campos, criada para integrar universitários, empresas, pesquisadores e
professores no desenvolvimento de projetos de inovação, no dia 28 de maio de 2020 aconteceu o
workshop online mediado pelo Luiz Fernando Carvalho, coordenador do Escritório de Projetos do
PqTec, o evento contou com a participação simultânea de aproximadamente 100 pessoas, mostrando
a força do projeto #Colmeia enquanto incentivo ao empreendedorismo, aperfeiçoamento de
processos e na criação de soluções para o mercado. Logo no início foi lançado o Prêmio Bayer,
resultado da parceria entre o Parque Tecnológico São José dos Campos e a empresa multinacional
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Bayer, que patrocinará as 3 melhores iniciativas do projeto #Colmeia dentro do programa Nexus Lab,
reforçando o papel da colaboração e fomento na inovação e empreendedorismo junto as
universidades. Na sequência foram apresentados os principais projetos realizados pelos alunos das
universidades parceiras do projeto #Colmeia, com a participação dos docentes da Fatec São José dos
Campos, ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica e Unifesp. Alexandre Barros, gestor de
empreendedorismo e inovação do PqTec, apresentou o Nexus - hub de inovação do Parque
Tecnológico São José dos Campos e enfatizou o papel do ambiente na realização de conexões entre
empresas, investidores e instituições de ensino, buscando transformar ideias em valor para o
mercado.

Como resultado dessa iniciativa, no dia 06 de agosto de 2020 foi divulgado o resultado da primeira
edição do Prêmio Bayer, criado para identificar bons projetos de universidades vinculadas ao PqTec,
ainda em fase inicial. O prêmio recebeu 21 inscrições. Os vencedores se destacaram pela relevância
do projeto e o potencial inovador do produto ou serviço que será desenvolvido.
A Finep, Financiadora de Inovação e Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI),
lançou na quinta-feira, dia 18 de junho, o edital de subvenção econômica, no valor de R$ 50 milhões,
para apoio à projetos de inovação envolvendo tecnologias 4.0. Os novos recursos serão destinados à
empresas brasileiras de pequeno, médio e grande portes que tenham interesse em desenvolver
produtos, processos e serviços inovadores em quatro áreas temáticas: Agro 4.0 (agricultura, pecuária
de precisão e sistemas transversais à agricultura e pecuária), Cidades Inteligentes (logística urbana,
segurança pública, saneamento ambiental, e monitoramento e desastres naturais); Indústria 4.0
(processos 4.0, virtualização de ambientes, e máquinas e equipamentos 4.0); e Saúde 4.0 (sistemas
de predição, monitoramento remoto, telemedicina, gestão hospitalar, e prevenção e controle de
epidemias). O PqTec apoiou no direcionamento e construção de 6 propostas, sendo das empresas
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iRancho, Bynd, NexusBR, Resix, Omega7 Systems e empresas que fazem parte do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico da Construção Civil (CDTCC), essas empresas são vinculadas ao PqTec
pelos programas Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação (APLTIC Vale),
empresa Residente nos Centros Empresariais do PqTec ou vinculada a alguma ação como por exemplo
projeto de mobilidade. O resultado desta seleção pública será divulgado em 06 de novembro de 2020.
Uma das instituições coordenadoras do Programa Rota 2030 – iniciativa do Governo Federal para
desenvolver o setor automotivo –, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) lança
quatro chamadas públicas referentes à linha IV – Ferramentarias Brasileiras Mais Competitivas. As
chamadas são para projetos de Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT) em parceria com empresas e
startups de todo o Brasil, com o intuito de apoiar e fomentar intercâmbio científico e tecnológico
entre grupos de pesquisa e a cadeia automotiva para o desenvolvimento de programas de capacitação
técnico-científico-gerencial para elevar a produtividade e competitividade da cadeia nacional de
ferramentaria ao patamar mundial. O PqTec está prospectando projetos para conseguir compor os
requisitos da chamada e submeter uma proposta como proponente.

Status de Execução da Meta/Indicador
Pelo menos 1 evento realizado no período.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.1: Criar mecanismos para garantir a conectividade entre todos os integrantes e
atores envolvidos com o Parque Tecnológico, com especial foco na cooperação e interação
efetiva entre universidades e empresas, e nas empresas entre si, garantindo assim que a
região alcance um nível de excelência nas áreas de atuação escolhidas.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (2.1.2)

Promover pelo menos 4 interações, anuais, podendo ser na modalidade
virtual/digital entre universidades e empresas.

Indicadores
Interações realizadas e relatório dos encontros.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Identificar oportunidades de interação entre empresas e universidades/ ICTs:
•

Mesma oportunidade Meta 2.1.1. (A2)

No mês de abril de 2020 (conforme Meta 2.1.2 - 3º quadrimestre|3º ano), tivemos interações com a
multinacional Bayer para participação no Programa Colmeia que é uma iniciativa do Parque
Tecnológico São José dos Campos, criada para integrar universitários, empresas, pesquisadores e
professores no desenvolvimento de projetos de inovação, no dia 28 de maio de 2020 aconteceu o
workshop online mediado pelo Luiz Fernando Carvalho, coordenador do Escritório de Projetos do
PqTec, o evento contou com a participação simultânea de aproximadamente 100 pessoas, mostrando
a força do projeto #Colmeia enquanto incentivo ao empreendedorismo, aperfeiçoamento de
processos e na criação de soluções para o mercado. Logo no início foi lançado o Prêmio Bayer,
resultado da parceria entre o Parque Tecnológico São José dos Campos e a empresa multinacional
Bayer, que patrocinará as 3 melhores iniciativas do projeto #Colmeia dentro do programa Nexus Lab,
reforçando o papel da colaboração e fomento na inovação e empreendedorismo junto as
universidades. Na sequência foram apresentados os principais projetos realizados pelos alunos das
universidades parceiras do projeto #Colmeia, com a participação dos docentes da Fatec São José dos
Campos, ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica e Unifesp. Alexandre Barros, gestor de
empreendedorismo e inovação do PqTec, apresentou o Nexus - hub de inovação do Parque
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Tecnológico São José dos Campos e enfatizou o papel do ambiente na realização de conexões entre
empresas, investidores e instituições de ensino, buscando transformar ideias em valor para o mercado.

Como resultado dessa iniciativa, no dia 06 de agosto de 2020 foi divulgado o resultado da primeira
edição do Prêmio Bayer, criado para identificar bons projetos de universidades vinculadas ao PqTec,
ainda em fase inicial. O prêmio recebeu 21 inscrições. Os vencedores se destacaram pela relevância
do projeto e o potencial inovador do produto ou serviço que será desenvolvido.
A Finep, Financiadora de Inovação e Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI),
lançou na quinta-feira, dia 18 de junho, o edital de subvenção econômica, no valor de R$ 50 milhões,
para apoio à projetos de inovação envolvendo tecnologias 4.0. Os novos recursos serão destinados à
empresas brasileiras de pequeno, médio e grande portes que tenham interesse em desenvolver
produtos, processos e serviços inovadores em quatro áreas temáticas: Agro 4.0 (agricultura, pecuária
de precisão e sistemas transversais à agricultura e pecuária), Cidades Inteligentes (logística urbana,
segurança pública, saneamento ambiental, e monitoramento e desastres naturais); Indústria 4.0
(processos 4.0, virtualização de ambientes, e máquinas e equipamentos 4.0); e Saúde 4.0 (sistemas de
predição, monitoramento remoto, telemedicina, gestão hospitalar, e prevenção e controle de
epidemias). O PqTec apoiou no direcionamento e construção de 6 propostas, sendo das empresas
iRancho, Bynd, NexusBR, Resix, Omega7 Systems e empresas que fazem parte do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico da Construção Civil (CDTCC), essas empresas são vinculadas ao PqTec
pelos programas Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação (APLTIC Vale),
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empresa Residente nos Centros Empresariais do Pqtec ou vinculada a alguma ação como por exemplo
projeto de mobilidade. O resultado desta seleção pública será divulgado em 06 de novembro de 2020.
• Mobilidade
A PMSJC tem evoluído nas questões de mobilidade urbana para aumentar a qualidade de vida da
população residente e visitante. De acordo com essa premissa, para reconhecer o cenário de
participação e possíveis inovações no setor, foi aberto o Procedimento de Manifestação de Interesse
(PMI).
O PqTec, como um dos principais atores no setor de inovação tecnológica, em especial no setor de
Mobilidade, buscou promover o encontro estruturado e dirigido com as empresas residentes e
associadas, com o intuito de proporcionar a PMSJC o reconhecimento desse cenário tecnológico
perante as empresas do setor.
Essa proposta foi elaborada pelo PqTec, a partir do Escritório de Projetos, em que a composição contou
com empresas residentes, associadas e empresas diretamente relacionadas a projetos de Mobilidade
Urbana no PqTec. Essa formatação foi estruturada conforme ilustra o quadro abaixo:

Conforme o PMI confeccionado pela PMSJC, o PqTec buscou estruturar a proposta com empresas que
podem trabalhar em conjunto para entregar as soluções desejadas para a Mobilidade Urbana no
município. Essa ação parte da estrutura do Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Mobilidade,
como um dos possíveis Projetos desse Programa.
Essa confecção considerou os conceitos de Clearinghouse, Gestão de Dados, Comunicação, Transporte
sob demanda e Mobility as a Service (Maas) indicados no PMI. Após esse reconhecimento, os próximos
passos devem consistir na elaboração do edital, por parte da PMSJC, em que as empresas participantes
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da Proposta elaborada pelo PqTec podem oferecer soluções em todos os âmbitos de necessidade para
a Mobilidade Urbana.

A2. Promover encontros estruturados e dirigidos para que os assuntos sejam debatidos
entre os atores:
No dia 13 de agosto de 2020, o Escritório de Projetos do PqTec realizou um workshop de integração
entre as empresas residentes, com participação da Airbus, Clarkemodet, Avibras, Autaza, LaceEng,
Thalesaleniaspace e Stefanini. Na pauta fizemos uma dinâmica de integração dos participantes que
ainda não se conheciam, visando a oportunidade de se conhecer e saber em quais mercados as
empresas estão atuando, abordamos sobre a importância da integrações que estão sendo promovidas
pelo PqTec no âmbito de mobilidade urbana, foi abordado também as ações relacionadas a Chamadas
Públicas que estão abertas no período e as que foram submetidas, com por exemplo o edital da FINEP
Tecnologias 4.0, ações sobre integração entre as Universidades e Empresas e possíveis interações
entre o grupo que estavam presente.

Status de Execução da Meta/Indicador
Pelo menos 2 interações no período.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.1: Criar mecanismos para garantir a conectividade entre todos os integrantes e
atores envolvidos com o Parque Tecnológico, com especial foco na cooperação e interação
efetiva entre universidades e empresas, e nas empresas entre si, garantindo assim que a
região alcance um nível de excelência nas áreas de atuação escolhidas.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Realizar ao menos 1 evento anual, podendo ser na modalidade
virtual/digital, para apresentação de ofertas e demandas de
Meta (2.1.3)
desenvolvimento tecnológicos e de negócios, entre instituições residentes
e APL’s.

Indicadores
Evento realizado.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Estruturar evento de promoção a sinergia entre as instituições residentes e dos APL’s:
Com o objetivo de fortalecer o ambiente e fomentar parceria e novos negócios, dentro do período
estava prevista uma sessão de negócios com empresas incubadas, residentes e associados aos APLs,
porém por conta das medidas restritivas da pandemia da COVID-19, reprogramamos o evento para
outubro de 2020. Como outra estratégia, estamos estudando a possibilidade da realização online, por
meio de uma plataforma específica para a ação.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento. Evento reprogramado para outubro de 2020.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.2: Articular e agregar capacitação externa já existente, como facilitadora da
consecução de inovações em P&D&I e para o desenvolvimento de tecnologias relevantes.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Obter para o PqTec ao menos 1 credenciamento ou habilitação, ao longo
de quatro anos, perante agentes que viabilizem ou promovam
Meta (2.2)
oportunidades de obtenção de recursos para aplicação em projetos de
P&D&I.

Indicadores
Relatório quadrimestral de evolução dos processos.
Habilitação/Credenciamento obtidos.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Prospectar oportunidades:
A APTSJC participou da chamada pública promovida pela CNI e o MCTIC, com apoio do CNPq, que
firmaram parceria para a estruturação da REDE NAGI DIGITAL, com o objetivo de apoiar a gestão da
inovação para a transformação digital do setor produtivo. A Chamada Pública tem o objetivo de
selecionar instituições para aperfeiçoamento das metodologias de gestão da inovação (GI) com foco
na transformação digital do setor produtivo. As instituições que forem selecionadas passarão por uma
etapa de alinhamento conceitual e harmonização de metodologias de GI com foco no processo de
transformação digital do setor produtivo das empresas, com encontros presenciais e à distância. As
instituições selecionadas que, após o alinhamento conceitual, tiverem seus projetos-pilotos
aprovados receberão apoio financeiro para aplicação da metodologia em empresas. Se o resultado
for positivo, espera-se que o PqTec seja habilitado para aplicação de metodologia de Gestão da
Inovação com foco na transformação digital do setor produtivo. Link da Chamada.

A2. Habilitar-se / Obter credenciamento:
Sem oportunidades no período. O PqTec segue monitorando outras possibilidades de
credenciamento.

Status de Execução da Meta/Indicador
Meta concluída. Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.3: Promover a união de competências em torno de projetos e da busca de
soluções tecnológicas, agregando e articulando todos os atores envolvidos, incitando o
surgimento ou a consolidação de uma comunidade prática e ativa na geração de resultados.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Realizar ações para a aplicação de pelo menos 4 projetos de P&D&I em 4
anos, com a implantação média de 1 projeto por ano, preferencialmente
Meta (2.3.1) em temas que contribuam para a distinção de competências, congregando
empresas, universidades e/ou institutos de pesquisa sob a gestão da
APTSJC.

Indicadores
Relatório quadrimestral de evolução dos processos;
Número de projetos aplicados.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Realizar o Mapeamento de competências, pesquisadores, universidades, professores,
técnicos, laboratórios no PqTec e Linhas de Pesquisa, fomento e investimento:
O mapeamento de competências ocorre de forma perene no PqTec, com a possibilidade de avaliar
pesquisadores, universidades e infraestrutura. Essas ações podem auxiliar o reconhecimento da
capacitação desses atores, para com a sociedade.
Essa relação construída, proporciona novas oportunidades, tais como as compreendidas no período
entre maio e agosto de 2020. O principal exemplo, foi o reconhecimento do grupo de pesquisadores
da UNIFESP pela EMBRAPII.
Com o apoio do Ministério da Educação, 11 novos grupos de pesquisa de universidades federais foram
selecionados e serão credenciados pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
(Embrapii). Os grupos de pesquisadores das instituições terão disponíveis cerca de R$ 30 milhões para
investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) para atender demandas do
setor industrial.
Um desses grupos é liderado pelo professor Fabiano Paixão, do Instituto de Ciência e Tecnologia da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), sediado no Parque Tecnológico São José dos Campos. A
Unidade Embrapii da Unifesp oferecerá ao setor produtivo a expertise na área de Materiais
Avançados, com foco em materiais poliméricos e nanomateriais. O desenvolvimento de projetos de
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PD&I nessas áreas possibilitará importante avanço nos segmentos químico, farmacêutico, saúde,
aeroespacial, defesa, construção civil, celulose, cosmético e automotivo.
A nova Unidade Embrapii no campus do PqTec é mais uma forma de estimular a cooperação
universidade-empresa, para o desenvolvimento de projetos com a parceria de empresas residentes e
de toda a região. Os laboratórios do Parque Tecnológico também poderão ser usados para pesquisa
e desenvolvimento.
Esse marco é possível a partir do mapeamento de competências, que deve sofrer melhoria contínua,
para amparar avaliações de órgãos de fomento para a pesquisa e inovação, tais como a EMBRAPII. O
mesmo se aplica para a relação entre as universidades e estabelecer conexão do ambiente acadêmico
com o empresarial.

A2. Vincular estas competências em oportunidades de realização de novos projetos de
inovação:
O Parque Tecnológico São José dos Campos foi credenciado em janeiro de 2018 pelo MCTIC para
receber e gerir recursos da Lei da Informática através de sua incubadora. Neste sentido,
constantemente são prospectadas oportunidades para explorar este credenciamento. Em março de
2020 o PqTec assinou um novo contrato com a Startup Nuvem Mestra e a Samsung como empresa
âncora (meta 2.2 - 3º quadrimestre|3º ano), o projeto segue em desenvolvimento com previsão de
finalizar em novembro de 2020. Em maio de 2020 foi iniciado tratativas para um novo projeto de
P&D&I com a Startup MondoDX e a QualiDados como empresa âncora, este projeto será financiado
com recursos de instrumentos fiscais de apoio à Inovação pela Lei do Bem.

Status de Execução da Meta/Indicador
0 projetos propostos no período.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.3: Promover a união de competências em torno de projetos e da busca de
soluções tecnológicas, agregando e articulando todos os atores envolvidos, incitando o
surgimento ou a consolidação de uma comunidade prática e ativa na geração de resultados.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (2.3.2) Manter esforços na prospecção de um novo Arranjo Produtivo Local.
Indicadores
Relatório anual de evolução dos processos;

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Mapear setores produtivos de alta relevância para São José dos Campos e região:
Atividade prejudicada com a Pandemia do Covid-19. Ainda, assim, dando continuidade ao propósito
citado no relatório anterior, existe um mercado em potencial no Vale do Paraíba não apenas para
consumo básico, mas com elevado potencial para expandir e utilizar tecnologia, inovação,
capacitação, rastreabilidade, qualidade e diversificação; A localização da região do Vale do Paraíba
Paulista é estratégica para implantação dos Agropolos com excelente infraestrutura logística; Com as
parcerias certas, é possível investir em tecnologia e inovação devido ao hub cientifico-tecnológico
presente na região. Existem exemplos de sucesso no ES como os diversos polos Especializados de
fruticultura a exemplo do Polo de Maracujá e Polo de Morango que fortalecem a proposta de
diversificação regional.
A implantação dos AgroPolos especializados fortalece as cadeias produtivas (Arranjos Produtivos
Locais – APL), agregam valor à produção e geram renda, emprego, bem estar social e tudo isso em
harmonia com o meio ambiente.
OBJETIVO:
Inovar, produzir e diversificar as cadeias produtivas do Vale do Paraíba Paulista com Polos de
Produção/Diversificação, para ampliar a produção de alimentos, agregar valor ao produto
(agroindústria) e promover a sustentabilidade social e econômica da região.
RESULTADOS ESPERADOS
• Diagnóstico e Caracterização agronômica e de infraestrutura dos Agropolos elencados (Vale
do Paraíba e entorno do Município de São José dos Campos-SP);
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•
•
•
•
•
•

Áreas pilotos identificadas e projetadas para plantio da fruteira, espécies florestais e
agroindústria selecionada com análise de viabilidade econômico financeira do projeto;
Cronograma físico-financeiro de implantação dos projetos com estabelecimento de
indicadores de desempenho de cada área/etapa do empreendimento;
Termos de referência para licenciamento das atividades com base nas legislações municipais,
estaduais e federais que incidem sobre os empreendimentos;
Estudo básico de mercado para a produção dos Agropolos prioritários;
Documento Técnico contendo o Programa Agropolo detalhado;
Diversificação agropecuária; Geração de Emprego e Renda e aumento da produção.

A2. Promover encontros/reuniões para oportunidades;
Dando continuidade aos objetivos (M2.3.1-At 01)
No dia 17 de julho realizamos uma visita na Aquavale, com o objetivo de conhecer o processo de
criação de camarão, entender sua visibilidade e linear com a missão do AGROPOLO Vale de levar
opções de negócio para a agricultora familiar da nossa região, seja como atividade principal ou
secundária.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.4: Atuar para que o conhecimento e tecnologia gerados pelas instituições de
P&D&I estejam alinhados com as necessidades de Mercado, e para que as universidades ali
instaladas também busquem este propósito, criando mecanismos instigadores, promotores
e facilitadores para seu desenvolvimento e sua comercialização.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Estimular o estreitamento dos professores e orientadores para a promoção
Meta (2.4) conjunta com seus alunos e orientados no desenvolvimento de trabalhos
no todo ou em parte no ambiente do Parque Tecnológico.

Indicadores
Estratégia de estímulo.
Relatório quadrimestral da realização e resultado.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Elaborar uma estratégia de estímulo aos professores e pesquisadores da comunidade
científica e acadêmica que atuem no corpo discente obtendo resultados concretos na
produção de alunos empreendedores:
A iniciativa do Escritório de Projetos com o Programa Colmeia - Integração Universidade, tem o intuito
de proporcionar a inserção dos graduandos e pós-graduandos no ambiente profissional, com estímulo
ao empreendedorismo tecnológico. Esses eventos estimulam a discussão, proposição e elaboração
de novos projetos em áreas que apresentam demandas mapeadas, e com abertura para novos setores
de atuação.
No mês de abril de 2020 (conforme Meta 2.1.2 - 3º quadrimestre|3º ano), tivemos interações com a
multinacional Bayer para participação no Programa Colmeia que é uma iniciativa do Parque
Tecnológico São José dos Campos, criada para integrar universitários, empresas, pesquisadores e
professores no desenvolvimento de projetos de inovação, no dia 28 de maio de 2020 aconteceu o
workshop online mediado pelo Luiz Fernando Carvalho, coordenador do Escritório de Projetos do
PqTec, o evento contou com a participação simultânea de aproximadamente 100 pessoas, mostrando
a força do projeto #Colmeia enquanto incentivo ao empreendedorismo, aperfeiçoamento de
processos e na criação de soluções para o mercado. Logo no início foi lançado o Prêmio Bayer,
resultado da parceria entre o Parque Tecnológico São José dos Campos e a empresa multinacional
Bayer, que patrocinará as 3 melhores iniciativas do projeto #Colmeia dentro do programa Nexus Lab,
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reforçando o papel da colaboração e fomento na inovação e empreendedorismo junto as
universidades. Na sequência foram apresentados os principais projetos realizados pelos alunos das
universidades parceiras do projeto #Colmeia, com a participação dos docentes da Fatec São José dos
Campos, ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica e Unifesp. Alexandre Barros, gestor de
empreendedorismo e inovação do PqTec, apresentou o Nexus - hub de inovação do Parque
Tecnológico São José dos Campos e enfatizou o papel do ambiente na realização de conexões entre
empresas, investidores e instituições de ensino, buscando transformar ideias em valor para o
mercado.
Como resultado dessa iniciativa, no dia 06 de agosto de 2020 foi divulgado o resultado da primeira
edição do Prêmio Bayer, criado para identificar bons projetos de universidades vinculadas ao PqTec,
ainda em fase inicial. O prêmio recebeu 21 inscrições. Os vencedores se destacaram pela relevância
do projeto e o potencial inovador do produto ou serviço que será desenvolvido.

A2. Promover e apoiar a participação destes projetos em eventos relativos ao
empreendedorismo, podendo ser na modalidade virtual/digital:
No dia 28 de maio de 2020 aconteceu o workshop online mediado pelo Luiz Fernando Carvalho,
coordenador do Escritório de Projetos do PqTec, o evento contou com a participação simultânea de
aproximadamente 100 pessoas, mostrando a força do projeto #Colmeia enquanto incentivo ao
empreendedorismo, aperfeiçoamento de processos e na criação de soluções para o mercado. Logo
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no início foi lançado o Prêmio Bayer, resultado da parceria entre o Parque Tecnológico São José dos
Campos e a empresa multinacional Bayer, que patrocinará as 3 melhores iniciativas do projeto
#Colmeia dentro do programa Nexus Lab, reforçando o papel da colaboração e fomento na inovação
e empreendedorismo junto as universidades.

Status de Execução da Meta/Indicador
Meta concluída. Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.5: Promover cursos, eventos, encontros e palestras de qualidade, de maneira
que sejam eficazes na geração de atratividade para a atuação do Parque e de seus atores,
proporcionando, ao mesmo tempo, o dinamismo e o ambiente adequados para a geração
de uma comunidade interativa, e que reunida em torno de seus propósitos, amplia a
percepção e consciência do que seu ambiente oferece.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Realizar no mínimo 2 eventos por ano, podendo ser na modalidade
Meta (2.5.1) virtual/digital que congreguem as instituições de São José dos Campos e
região para networkings.

Indicadores
Relatório da realização e resultados dos eventos.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Buscar patrocinadores e apoiadores:
Durante o período foram realizados os eventos TechTalks, Pizza de Quinta Papo de Primeira e o
Nexus Summit 2020.
Todos os eventos aconteceram online e contamos com 06 patrocinadores e apoiadores.
•

Patrocínio / apoio TechTalks: Necto, TecSus e UrbeMobile

•

Apoio Pizza de Quinta, Papo de Primeira
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•

Parceiros Institucionais / apoio Nexus Summit 2020

A2. Realizar os eventos:
Todos os eventos descritos abaixo foram realizados de forma remota – Online (via meet.google)
•

Tech Talks

O Nexus - Hub de Inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos realizou nos dias 27/05,
24/06, 29/07 e 26/08 o Techtalks. Os TechTalks são encontros que visam o compartilhamento do
conhecimento com objetivo de proporcionar um melhor aproveitamento do ambiente do PqTec pelas
equipes das empresas. Todo encontro tem um tema técnico desafiador que possa ser discutido pelos
profissionais fora do ambiente de trabalho.
Todos os encontros foram online, mais de 140 pessoas se conectaram para acompanhar os temas.
•
•
•
•

27/05 - TDD: Desenvolvimento orientado a testes, não a bugs em produção - Mateus
Machado da DMCard;
24/06 - Quando usar NoSQL – Diogo Branquinho – TecSus;
29/07 - GRAPH QL - Diego Palharini – TecSus;
26/08 - Introdução sobre Docker - Prof. Esp. Jean Carlos Costa – FATEC SJC.
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•

Pizza de Quinta, papo de primeira

Aconteceu 34ª Pizza de Quinta, Papo de Primeira no dia 30 de julho. Um encontro realizado por nós
para promover uma troca de conhecimentos e criar conexões entre empreendedores e convidados
especiais. Nesta edição recebemos o empreendedor Igor Aguiar, Co-Founder da Glin, uma fintech de
compras internacionais que utiliza bitcoins como tecnologia para reduzir os custos de importadores e
turistas. Igor contou sobre sua trajetória como empreendedor e abordou assuntos relevantes ao
tema.
O evento aconteceu de forma remota – online e contou com a participação de 30 pessoas conectadas.

•

Nexus Summit 2020 – 26, 27 e 28 de agosto

O Nexus Summit tem como objetivo unir e fortalecer o ecossistema de startups da Região
Metropolitana do Vale do Paraíba.
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Mais de 830 empreendedores tiveram a oportunidade de se conectar com grandes nomes dos
ecossistemas de empreendedores do Brasil.

Foram 3 dias temáticos repletos de conteúdo especial. O Nexus Summit chega a sua terceira edição e
aconteceu totalmente online e gratuito. Direcionado para o ecossistema de startups e
empreendedores do Brasil, o evento buscou intensificar o networking, trazer insights para novos
projetos e indicar caminhos para que os empreendedores consigam investimentos.
O primeiro dia foi focado em conteúdo para ajudar os empreendedores que querem tirar as ideias do
papel.
Já o segundo dia trouxe informações para as empresas que já tem um MVP e buscam crescimento e
amadurecimento.
E o terceiro foi dedicado para as startups consolidadas que estão em fase de tração e escala.

Status de Execução da Meta/Indicador
3 eventos realizados que congregaram diferentes empresas e instituições da região. Relatórios
descritos nos itens A1 e A2 da Meta 2.5.1. Os eventos realizados receberam mais de 980
participantes. 6 empresas e instituições foram patrocinadoras e apoiadoras dos eventos.

61

Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.5: Promover cursos, eventos, encontros e palestras de qualidade, de maneira
que sejam eficazes na geração de atratividade para a atuação do Parque e de seus atores,
proporcionando, ao mesmo tempo, o dinamismo e o ambiente adequados para a geração
de uma comunidade interativa, e que reunida em torno de seus propósitos, amplia a
percepção e consciência do que seu ambiente oferece.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (2.5.2) Realizar anualmente a RM VALE TI - Feira de Tecnologia e Inovação.
Indicadores
Relatório da realização e resultados da feira.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Buscar patrocinadores e apoiadores:
7ª RM VALE TI – Feira e Congresso de Tecnologia e Inovação
Neste período dedicamos esforços para a sensibilização de patrocinadores e apoiadores desta
edição da RM VALE TI, que acontecerá entre os dias 20 e 23 de outubro de 2020. Abaixo a lista prévia
que deve ser acrescentada de outras marcas até a data do evento.
15 Patrocinadores:
Tinnova; Omega7; Necto; Hubse; Siemens; Legado; Autaza; Datainfo; Nip Br; Tria; Vilage; Bbchan;
TecTerra; Facens; Sicoob
10 Apoiadores:
ABIMAQ; ACI; ACONVAP; Agemvale; Embrapa; Instituto Smart City Business; SEBRAE – SP; Softex
Rede Brasileira de APLS;

A2. Realizar a feira:
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7ª RM VALE TI – Feira e Congresso de Tecnologia e Inovação
7ª RM VALE TI, ocorrerá de 20 a 23 de outubro, TOTALMENTE ONLINE. O evento já é referência no
estado de São Paulo para novas tecnologias e soluções na área de TIC.
Neste ano, o tema escolhido é Tecnologias Autônomas. Sabe-se que todas as empresas buscam uma
forma nova de interagir com a produção e os clientes, que seja mais inteligente e contribua para
manter a energia focada no que é realmente necessário e para dar soluções customizadas a cada
demanda.
Durante quatro dias, serão apresentadas as melhores soluções do mercado que vão auxiliar nas
tomadas de decisão, conduta de processos, gerenciamento de dados e de pessoas, entre tantas
frentes fundamentais para os negócios do futuro.
Para a realização do evento totalmente Digital, está em desenvolvimento uma plataforma que
possibilite a interação entre os inscritos no evento e os patrocinadores, bem como o agendamento
de reuniões virtuais para uma Rodada de Negócios que deve contar com a participação de mais de
40 empresas ancora, da Indústria, Varejo, Agronegócio e Smart Cities. Link de acesso ao PROTÓTIPO
da plataforma do evento.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento. Data prevista: 20 a 23 de outubro.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.6: Desenvolver, implantar e operacionalizar um plano para a
internacionalização do Parque Tecnológico, tornando-se um ponto focal do país,
posicionando-o como uma plataforma exportadora e um “hub” de negócios e de cooperação
internacional.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Estabelecer no mínimo 4 acordos internacionais em 4 anos que visem
Meta (2.6) incrementar as conexões do Parque Tecnológico com instituições
congêneres no mundo.

Indicadores
Números de acordos assinados.
Relatório quadrimestral de evolução.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Prospectar potenciais parceiros que somem e agreguem interesses em se tratando de
P&D&I e empreendedorismo consoantes ao Parque Tecnológico.
Foram retomados alguns contatos com clusters internacionais para renovação do MoU ou acordos de
cooperação em nome do CECOMPI (agora incorporado a APTSJC- Associação Parque Tecnológico de
São José dos Campos). Alguns deles: PNAA (Pacific Northwest Aerospace Alliance), Aerospace Valley,
AIAC (Aerospace Industries Association of Canada).
Entramos em contato com o EACP (European Aerospace Cluster Partnership), Hamburg Aviation, ACS
(Cluster Sueco), Cluster Baja California (México), AED (Cluster Português), ACA (Turquia),
AeroMontreal e Consulado Canadense com a intenção de solicitar apoio na ação de Investimentos
que o PqTec está organizando em conjunto com a APEX Brasil.
Os interessados deverão preencher
https://forms.gle/9RNtf2UmyiZHtB5g7
https://forms.gle/y5ysXfXQTWgvthgw9
https://forms.gle/rBtgrCrupu2JyT3Q9

os

formulários

disponíveis

em

2

etapas:

E em seguida faremos o matchmaking.
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Os encontros acontecerão em eventos online através da plataforma recentemente adquirida pelo
PqTec ZOOM subsidiado pela APEX. Está sendo planejado a execução de um webinar para os
estrangeiros que tenham interesse em participar da ação Invest in Aerospace Brazil.
Farnborough Air Show
O PqTec e as empresas associadas puderam participar do evento no formato online e de forma
gratuita, uma vez que o evento presencial foi cancelado devido a pandemia de COVID-19. As empresas
do Projeto Setorial que o PqTec mantém com a APEX-Brasil participam bianualmente do evento
através de subsídio e em espaço compartilhado pelo projeto.
E-mail convite disparado para as empresas:
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Programação
Oportunidade para explorar e debater
as principais tendências que afetam a

indústria aeroespacial. As sessões

online contarão com palestras,
painéis e seminários, proporcionado
a chance de interagir com os líderes

do setor.
Um dos recursos mais populares e

de longa data do airshow. o Programa
Meet the Buyer vem ao Farnborough
International Airshow Connect para

reunir decisores de compra aos
fornecedores de todo o mundo.

Lançado no ano passado, o Global

Urban Air Summit2.0 fornecerá uma
plataforma nova e dinâmica para o
envolvimento da indústria no

crescente e inovador setor de
mobilidade aérea urbana.

A programação prevê palestras

inspiradoras, conselhos de carreira e
workshops, todos voltados ao público

jovem que tem interesse em começar
a jornada no segmento aeroespacial.

A ADS - Organização Comercial do
Reino Unido das Indústrias dos

setores aeroespacial, defesa,
segurança e espacial - apresentará

uma programação para abordar os
interesses, impactos e preocupações

do setor neste momento.

Inscreva-se aqui!

O time de Internacionalização do PqTec está à disposição para ajudar

com mais informações.
Rodrigo Mendes

rodriqo.mendes@pqtec.orq.br | (12) 3878-9561
Thalita Cancas
thalita.cancas@pqtec.orq.br | (12) 3876-7743

NO 6ORDÍRS FOR INNOVATION

o o © o O O
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Ações com GIC
Durante o período a Consórcio Galileo Information Center Brasil, do qual o PqTec é consorciado,
organizou o lançamento do programa em parceria com a Comissão Europeia. O evento de lançamento
estava agendado para o dia 24 de março e foi adiado devido a pandemia. Assim, um novo evento,
virtual foi realizado em 28/07/2020, com o tema Webinar: Global Navigation Satellite Systems: Signal
Processing and Navigation Techniques. (https://galileoic-brazil.com/webinar-2-gnss-spnt-1-info). O
evento contou com a participação de 160 pessoas e teve duração de 2h20min.
Ações com Enrich
Foi ministrado pela SPI (Sociedade Portuguesa de Inovação - Thais Soares) para as empresas da rede
do PqTec e para a equipe do PQTEC o curso: Innovation Management Training. Foram 52 participantes
no formato gratuito. A ideia do curso é apresentar o cenário de inovação e tendências europeias e
compartilhar técnicas de gerenciamento de inovação. O Curso aconteceu em duas etapas:
- Primeiro modulo com conceitos de inovação, tipos, benefícios, riscos, barreiras e tendências de
inovação na União Europeia e no mundo;
- Segundo módulo com ferramentas e técnicas de planejamento e networking e parcerias
transnacionais.

A organização Enrich lançou uma plataforma em junho para facilitar a conexão e colaboração entre
os players brasileiros e europeus. Na primeira fase foram convidados profissionais para acessar e na
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segunda fase será o registro para o Innovation Challenge, link de acesso: https://europelac.b2match.io/

Status de Execução da Meta/Indicador
0 acordos de cooperação assinados no período.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.7: Apoiar, capacitar e estruturar a internacionalização de empresas residentes,
de associados ao Parque Tecnologico ou de integrantes dos APL’s (Arranjos Produtivos
Locais) nos quais atua, de forma a gerar ou ampliar suas receitas com exportação.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Realizar pelo menos 8 ações, em 4 anos, de capacitação junto às empresas
associadas e participar ao menos de 8 feiras e/ou agendas internacionais
Meta (2.7.1)
(*) que tenham por objetivo promover as exportações das pequenas e
médias empresas residentes e associadas aos APL’s.

Indicadores
Quantidade de ações.
Relatório de resultados das ações relativas à promoção das exportações por empresa participantes
de cada missão internacional.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Mapear empresas com perfil exportador:
Uma pesquisa geral entre os associados e residentes do Parque, o formulário da pesquisa do PqTec
está disponível no link:
https://docs.google.com/forms/d/1xlwr_b6Ax_DIDCVtqg1UfCDhGJdEuxSbr6pHNRESQJw/edit
O formulário permanece com 9 respostas, permanecemos encaminhando via e-mail pelo
departamento de comunicação uma mensagem todo mês aos associados, residentes e startups.

A2. Mapear as necessidades das empresas:
Em conjunto com a APEX Brasil e a consultoria Euromonitor, o PqTec está construindo um portfólio
com informações sobre as empresas do setor aeroespacial que tem interesse em receber
investimentos estrangeiros. A ação Invest in Aerospace Brazil contará com uma plataforma online
onde as empresas participarão de um matchmaking e os encontros serão realizados via zoom. Os
encontros acontecerão durante a RM Vale em outubro no fórum Espacial Brasileiro, em novembro no
Brazil Sweden Innovation talks e em abril durante o Invest in Aerospace Brazil.
Foram realizados dois webinars para promover a ação nos dias 29/07 (com 285 visualizações) e 21/08
(com 244 visualizações), um webinar para as empresas estrangeiras está sendo organizado para o
início de setembro.
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E-mail convite para o Primeiro Webinar:

Post da conta do PqTec no facebook:
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Parque Tecnológico São José dos Campos
0

29 de julho

Como atrair investimentos estrangeiros para as empresas brasileiras do

segmento aeroespacial? Um grande desafio, ainda mais no meio da

pandemia!

Por isso, o Parque Tecnológico, em parceria com a Apex-Brasil e a
Euromonitor. realizou hoje o primeiro webinar Invest in Aerospace Brazil
Mais de cem inscritos puderam entender melhor as iniciativas disponíveis e
políticas públicas para o setor

#pqtecsjc #aeroespacial #aerospace #FDI #exportacao #business

E-mail convite para o Segundo Webinar:

l+ Invest in Aerospace Brazil
WEBINARS

Mapeamento de empresas e atração de
investimentos estrangeiros no setor
aeroespacial
Faça sua inscrição e participe do segundo webinar sobre mapeamento e

seleção de empresas para parcerias e atração de investimentos que acontece
no dia 21 de agosto, às 10h.

O evento é promovido pelo Projeto Setorial Aerospace Brazil, gerido pelo
Parque Tecnológico São José dos Campos e subsidiado pela Apex-Brasil

com o objetivo de identificar empresas com potencial para recebimento de

aportes e participação em rodadas de negócios com empresas estrangeiras,
que ocorrerão em outubro e novembro.

Participe!
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Programação | 21 de agosto | às 10h

10h - Programa Invest in Aerospace Brazil e tendências em investimentos

estrangeiros diretos (PqTec)
10h15 - Apresentação do Fórum Espacial Brasileiro e ações que serão

realizadas no 1° evento de matchmaking com investidores (AEB)
10h30 - Investimentos internacionais e relação com investidores (Veirano

Advogados)
10h45 - Perguntas e respostas

Post na conta do PqTec do Facebook:
Parque Tecnologico Sáo José dos Campos
21 de agosto as 10:45

Hoje ocorreu o 2° webinar do Invest in Aerospace Brazil. desta vez sobre
mapeamento e seleção de empresas para parceiras e atraçao de
investimentos
\Os encontros sao uma iniciativa do Proeto setorial Aerospace Brazil
gerido pelo PqTec e subsidiado pela Apex-Brasil, com o objetivo de
identificar empresas com potencial para recebimento de aportes e

participaçao em rodadas de negocios com empresas estrangeiras, que
ocorrerão em outubro e novembro
A 1a fase desta iniciativa ja esta em andamento e consiste em um
questionário, que pode ser respondido em ate 3 minutos por empresas do
setor aeroespacial

Saiba mais e acesse o formulário aqui

bit.ly/PesquisaEuromonitor

#pqtecsjc #apexbrasil #investimento #aerospace #empresas #webinar
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Folder de divulgação para o projeto - formato eletrônico em pdf;

Invest in Aerospace Brazil
ABOUT THE PROJECT
The ercpanstor. and strengtherung of ttie Êraziian Aerospace lndustry and presente af global
piayera are strategic fartara to ncrease the International compctitveness ai the Brazilian
aerospace sector

To facilitate mterartion and business between Brazilian and foreign compames a partfol» af
campanies f «nvestmerrt oppartunities <n the Brazilian martcet taill be created. mth focus on
establishtng partnerships such as JV. M&A and tech partnerships

INVESTMENT PROMOTION

Actorts to attract foreign investments
and business to the BrazBian Aerospace
lndustry

Thrs event wB be held in ApnV2021 in
Brazil with retwortung matchmakmg

Brazilian Space Forum

and business oppartunities for nvestors.

Invest in Aerospace Brazil

1NTEND TO ESTABDJSH A
PARTNÉRSH1P OR INVEST IN

AVA1LAB1UT V TO COME TO
BRAZIL IN APR1L 2021 FOR

THE BRAZILIAN

THE INVESTMENT FORUM
Subsrdcd by APEX Brasil

AEROSPACE INDUSTRY

F1LL THE INFORMATION
REQUEST FORM

bit.ly/AerospaccBri

TAKE PART ON THE
PROJECT BY SIGNING THE
COMMJTMENT TERM

INVESTMENT THE PROJECT EXPECT TO PROMOTE

JOINT VFNTURES

GREENF1EID

MERGE OR ACQUlSmOWS

EXPANSION

TECHNOLOGICAl PARTNERSHIPS

RESEARCH ANO OEVELOPMENT CENTERS
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A3. Buscar parceiros e apoiadores junto a agência de promoção e fomento (*):
Convênio com a APEX-Brasil assinado em 03/05/2019;
Participação/aquisição de uma cadeira no iBRICS network;

Participação cadeira estratégica Anprotec.
A4. Criar canal de exposição das empresas com perfil exportador:
O site do projeto setorial Aerospace Brazil está em fase final de desenvolvimento. As empresas
participantes do projeto setorial terão sua descrição, e logo contato disponíveis no site, além de ações
do projeto, notícias, associação e informações sobre o PqTec, APEX e projeto.
Link de acesso: http://aerospacebrazil.com.br/

Outros canais:
www.pqtec.org.br/cluster-aero
www.pqtec.org.br/tic-vale
www.pqtec.org.br/nexus-startups
www.pqtec.org.br/centros-empresariais
www.ticvale.org.br

Status de Execução da Meta/Indicador
Pelo menos 2 agendas/eventos – webinars/capacitação
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.7: Apoiar, capacitar e estruturar a internacionalização de empresas residentes,
de associados ao Parque Tecnologico ou de integrantes dos APL’s (Arranjos Produtivos
Locais) nos quais atua, de forma a gerar ou ampliar suas receitas com exportação.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (2.7.2)

Promover e apoiar a internacionalização de empresas residentes e/ou
associadas aos APL’s

Indicadores
Relatório de resultados das ações realizadas.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Mapear empresas interessadas na internacionalização:
A APTSJC divulga oportunidades de internacionalização para as empresas do PqTec de forma
recorrente através de e-mails e em eventos (agora reuniões online), estamos levantando aquelas com
maior interesse.
A equipe de internacionalização do PqTec continua promovendo a pesquisa entre os associados e
residentes para identificar as empresas interessadas no processo.

A2. Atuar como interlocutor no suporte a internacionalização:
PqTec + APEX + Cluster Aeroespacial - Considerando que a Acreditação Nadcap ainda é uma
necessidade latente exigida pela indústria aeroespacial e imprescindível para a expansão dos negócios
no mercado nacional e internacional a Fase II – Grupo ASA do Programa de Acreditação Nadcap gerido
pelo Cluster Aeroespacial Brasileiro em conjunto com a equipe de internacionalização será específica
para a Commodity ASA (AERO STRUCTURE ASSEMBLY) e contará com subsídio do Programa Setorial
Apex-Brasil no que se refere a consultoria para preparação e qualificação das empresas para obtenção
da Acreditação NADCAP.
O pacote de trabalho da Commodity de Selagem contempla hoje a preparação para auditória
considerando apenas 01 (um) check-list - AC7135/4. Com a introdução da Commodity ASA, selagem
foi incorporada pelo grupo ASA e, passou-se a exigir mais 04 (quatro) check-lists totalizando assim 05
(cinco) check-lists, no qual, 01 já foi contratado e segue com mais 02 visitas pela consultoria,
representando ainda 04 dias para a maioria das empresas deste grupo. Os outros 04 check-list (ASA)
serão subsidiados pelo Programa Setorial Apex-Brasil à apenas 10 empresas inicialmente. Apesar dos
cenários atuais, a necessidade da acreditação determinante para atender as exigências dos clientes
nacionais e internacionais.
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PqTec + Anprotec - O PqTec através do colaborador Rodrigo Mendes participou de um debate com o
especialista em inovação corporativa e capital de risco, Jerome Engel, o tópico da conversa foi “Como
os ambientes de inovação estão atuando contra a pandemia da COVID-19”.
Publicação da conta do PQTEC no facebook:

O PqTec, também participou do Anprotalks em um debate sobre o programa de incubação Brasil Londres. O programa tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento e a internacionalização de
empreendimentos brasileiros nas áreas de saúde e engenharia. Lançado em junho o programa
consiste na imersão de startups brasileiras no ecossistema de inovação da cidade de Londres, no
Reino Unido. As inscrições iam até 03 de agosto, a Chamada, que irá selecionar até 10 startups,
contemplará uma agenda virtual intensa de atividades em novembro de 2020. Serão oferecidas
sessões preparatórias sobre acesso ao mercado, capacitações técnicas, seminários sobre o
ecossistema de inovação, mentorias, treinamento de pitch, acesso aos investidores locais, business
matchmaking e networking qualificado, além de um exercício dedicado à aceleração do processo de
internacionalização de empreendimentos inovadores.
Divulgação da ação na conta do PqTec no facebook:
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IASP
Webinar sobre soluções brasileiras e europeias de tecnologia contra COVID-19.
Publicação na conta do PqTec no Facebook:
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Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.8: Manter e ampliar a infraestrutura laboratorial, para apoiar projetos de
P&D&I, e criar mecanismo para facilitar o seu acesso, especialmente para as empresas
residentes, e às micro e pequenas empresas do município e da região metropolitana.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (2.8.1) Inaugurar 1 novo laboratório em 4 anos (*)
Indicadores
Números de laboratórios inaugurados;
Manutenção da infraestrutura laboratorial existente.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Realizar estudo de oportunidades, necessidade e espaço disponível para novos
laboratórios:
A APTSJC, busca continuamente realizar estudo e identificar oportunidades para a implantação de
novos laboratórios multiusuários no Parque Tecnológico São José dos Campos.
Hoje estão em operação, além de outros geridos por empresas e instituições, os seguintes
laboratórios geridos pelo PqTec:
• Centro de Desenvolvimento em Manufatura (CDM);
• Laboratório de Simulação e Sistemas Críticos (LSC);
• Laboratório de Interferência e Compatibilidade Eletromagnética (EMI/EMC).
Sem novas inaugurações no período.

A2. Buscar fontes de fomento e investimento (*):
O Parque Tecnológico atua ativamente na captação de recursos públicos e ou privados para a
construção de novos e modernos laboratórios nas suas dependências (sinergia/ferramenta “Radar de
Chamadas”) (Meta 2.1.1) - Esta prática monitora as chamadas de órgãos públicos, instituições de
fomentos, agências reguladoras e chamadas privadas que visem o investimento – subvenção ou
financiamento – de ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Sejam estas chamadas Públicas
ou Privadas).

A3. Submeter projetos:
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Em andamento o trabalho para captação de oportunidades para novos laboratórios – ver/sinergia
Meta 2.1.1 – A1 (Mapear periodicamente chamadas públicas (ex: FAPESP, FINEP, BNDES),
investimentos e oportunidade de negócios) – “Radar de Chamadas”.
- Laboratório Virtual de Internet das Coisas (IoT)
Reporta-se que dentro do período deste relatório, o Projeto de Internet das Coisas do PqTec em
parceria com a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) sob coordenação do Escritório
de Projetos do PqTec, iniciado em novembro de 2018 teve no final de 2019 a fase de instalação dos
sensores e equipamentos de captura de dados nos laboratórios do PqTec – CDM e LSC (máquinas
CNC e impressoras) concluída. Em janeiro de 2020, foi iniciada uma nova fase de integração da
infraestrutura de geração de dados com a Plataforma de captura e visualização que está em
desenvolvimento.
O término do convênio estava previsto para abril de 2020, porém, em março deste ano foi dado início
a um processo de aditivo com objetivo de ampliar o escopo das ações e equipamentos a serem
monitorados.
No dia 28 de julho de 2020 o PqTec celebrou um novo aditivo com a ABDI. Este aditivo engloba a
prorrogação do prazo de término do projeto para fevereiro de 2021 e o acréscimo de novos
equipamentos que serão monitorados, conforme a descrição a seguir: Monitorar um compressor que
alimenta as máquinas de usinagens (CNCs) dentro do Centro de Desenvolvimento de Manufatura
(CDM) do PqTec com transmissão de dados via rede Wireless para monitorar os parâmetros de
vibração, temperatura e umidade do ambiente, e monitoramento do painel elétrico principal do CDM
com transmissão de dados via rede Wireless para monitorar os parâmetros da qualidade de energia
elétrica da entrada do CDM e temperatura do painel.

- Credenciamento da APTSJC junto ao CNPq para gozar dos benefícios previstos na Lei nº 8.010, de
29 de março de 1990 e Utilização do SISCOMEX
A APTSJC foi credenciada para proceder as importações de bens destinados à pesquisa científica e
tecnológica, com os benefícios previstos na Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e suas alterações.
O credenciamento foi concedido através da submissão de um projeto de estudo de aquisição e
importação de um novo supercomputador para o laboratório LSC do PqTec, em substituição ao atual
existente, que se encontra em fase final de vida útil. Aguardaremos oportunidade.
Esse credenciamento poderá ser utilizado também, por outras áreas da APTSJC que necessitarem de
importação de bens e se enquadrem no objeto desse credenciamento.
• CREDENCIAMENTO CNPq n. 900.1297/2020;
• PROCESSO SEI n. 01300.001688/2020-85.

A4. Manter infraestrutura laboratorial existente:
Infraestrutura laboratorial atual própria do PqTec:
• Centro de Desenvolvimento em Manufatura (CDM): com máquinas CNCs (comando
numéricos computadorizados) de 3, 4 e 5 eixos, eletroerosão de corte à fio, serra de fita
horizontal e mesa de metrologia;
• Laboratório de Simulação e Sistemas Críticos (LSC): com ferramentas CAE e CAD, tais como
Ansys e Catia e computador de alto desempenho, com 160 núcleos de processamento, 512
80

•

GB de memória RAM, 24 Terabytes de armazenamento e 4,6 Terafloops; duas impressoras
3D – Dimension Elite (ABS plus) e Objet (Resina Liquida) e escaner 3D para medição e
engenharia reversa;
Laboratório de EMI/EMC, com Câmara Anecóica, sala de controle e sala de amplificadores e
equipamentos de emissão radiada e conduzida;

Atividades de manutenção da infraestrutura laboratorial existente:
• Manutenção Predial: Limpeza, Conservação e Segurança Patrimonial nas dependências dos
laboratórios (realizada pela equipe de manutenção do Parque Tecnológico);
• Troca do Kit Pneumático da máquina ROMI D600 – 3 eixos, em 28 de julho de 2020 (equipe
laboratório PQTEC);
• Troca do óleo VG10 do kit pneumático ROMI D600 – 3 eixos, em 28 de julho de 2020 (equipe
laboratório PQTEC);

•

Manutenção do compressor do laboratório CDM, troca de conectores, em 25 de agosto de
2020 (equipe laboratório PQTEC + equipe manutenção PqTec);

•

Manutenção do compressor do laboratório CDM, troca de óleo lubrificante VG46 do
compressor; em 26 de agosto de 2020 (equipe laboratório PqTec);
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•

Troca do silenciador da máquina ROMI D600 – 3 eixos, que estava entupido, e impedia a troca
de ferramentas, em 28 de agosto de 2020 (equipe laboratório PqTec + Técnico Romi);

•

Serviço de manutenção corretiva do Nobreak de 15 KVA da câmara anecóica, pela empresa
RTA Comércio e serviços de Assistência Técnica, com início do reparo em 28 de julho de 2020
até o momento;
Compra de aspirador portátil para limpeza e manutenção das impressoras 3D, em 17 de julho
de 2020;
Compra de embalagem plástica com vedação para armazenamento dos materiais das
impressoras 3D, em 28 de julho e 2020;
Compra de álcool isopropílico para manutenção dos equipamentos eletrônicos do laboratório
LSC, em especial as impressoras 3D, em 26 de junho de 2020;
Manutenção do hardware do SGI (placa mãe, blade de comunicação, pentes de memória e
fonte principal de alimentação do hardware), entre os dias 05 de junho a 31 de julho de 2020;
Readequação / manutenção / implantação de sistema de alimentação elétrica do data center
do hardware SGI, entre os dias 01 de junho a 31 e julho de 2017, com as seguintes ações:
o Manutenção de dois nobreaks de 6 KVA, na data de 01 de junho de 2020;
o Instalação de novo ar condicionado na sala do SGI, na data de 15 de junho
de 2020. Ar condicionado para ser um módulo redundante (aos dois
outros ares condicionados, já instalados e resfriados a base de água gelada

•
•
•
•
•
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via chiller). Este novo, seu sistema de refrigeração são independentes da
água gelada do Chiller);

o

Preparação do quadro de energia elétrica para receber ligação do grupo
gerador da FITEC para ser uma alimentação redundante ao sistema do
hardware SGI, em 30 de junho de 2020;

o

Ligação do novo ar condicionado, dos dois nobreaks de alimentação do
hardware SGI e servidor Dell ao grupo gerador da FITEC, em 31 de julho
de 2020;
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o

•

•
•

Instalação de chave ATS em 31 de julho de 2020. Esta chave é para que os
dois nobreaks do grupo SGI + servidor Dell, tenha dois nobreaks
funcionando de forma paralela;

Dessa readequação, o sistema ficou com alimentação redundante, seja pela energia
fornecida pela EDP, seja pela redundância do grupo gerador da FITEC e um by-pass via
dois nobreaks de sustentação funcionando em paralelo.
Perda de sincronização do Ansys com acesso remoto via RSM (remote solver management)
em 10 de junho de 2020. Solução do problema junto com equipe Laniaq, ESSS, TI PqTec e
equipe laboratório em 15 de junho de 2020;
Instalação do termômetro digital na sala do SGI para monitoramento da temperatura, 13 de
agosto de 2020;
Manutenção corretiva da impressora 3d Dimension Elite, pela equipe do laboratório PqTec,
com engenharia reversa, usinagem de 01 de junho a 23 de junho de 2020;
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•

Calibração da impressora 3D Dimension Elite pela empresa LWT, em 01 de julho de 2020;
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•

Manutenção corretiva de software da impressora 3 D Dimension Elite pela equipe
laboratórios e TI do PqTec em 25 de agosto de 2020, sem sucesso;
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•
•
•
•

Manutenção preventiva feita pela equipe de laboratórios na impressora 3D Objet 30PRO em
13 de junho e 03 de agosto de 2020;
Manutenção preventiva feita pela equipe de laboratórios PqTec no braço de scanner
tridimensional Hexagon, em 24 de agosto de 2020;
Manutenção preventiva dos braços robóticos KUKA, feita pela equipe do laboratório PqTec
em 30 de junho de 2020;
Manutenção preventiva do ultrassom da impressora 3D Dimension Elite, em 31 de junho de
2020, feito pela equipe de laboratórios PqTec.

Status de Execução da Meta/Indicador
Meta concluída. Atividades em andamento. Sem novas inaugurações no período.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.8: Manter e ampliar a infraestrutura laboratorial, para apoiar projetos de
P&D&I, e criar mecanismo para facilitar o seu acesso, especialmente para as empresas
residentes, e às micro e pequenas empresas do município e da região metropolitana.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (2.8.2)

Manter esforços no sentido de atender no mínimo 10 projetos e atividades
para a execução nos laboratórios em atividade.

Indicadores
Número de contratos e/ou convênios.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Implantar mecanismos de utilização e facilitadores de acesso dos laboratórios:
Os atendimentos realizados pelos laboratórios CDM (Centro de Desenvolvimento em Manufatura) e
LSC (Laboratório de Simulação e Sistemas Críticos) estão apresentados a seguir:

Laboratório

Nº de
Projetos

Centro de Desenvolvimento em
Manufatura (CDM)

7

Laboratório de Sistemas Críticos (LSC)

13

Total

20

Status
4 executados
2 em execução
0 em negociação
1 não executados
4 executados
2 em execução
2 em negociação
5 não executados
8 executados
4 em execução
2 em negociação
6 não executados
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Evolução dos atendimentos realizados no CDM e LSC no período

Evolução dos atendimentos realizados geral no período.
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Status de Execução da Meta/Indicador
Total de projetos atendidos no CDM no período: 7 projetos, sendo 4 contratos executados;
Total de projetos atendidos no LSC no período: 13 projetos, sendo 4 contratos executados;
Total de Contratos e/ou Convênios executados no período: 8.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.9: Criar e fomentar uma rede compreendendo os laboratórios instalados no
Parque Tecnológico e outros laboratórios disponíveis nas universidades, instituições
científicas e empresas da região para utilização compartilhada pelas empresas residentes,
associadas, de seu entorno e da região.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (2.9)

Conectar laboratórios de universidades, ICT’s e empresas por meio de
parcerias e interações.

Indicadores
Evolução quadrimestral da implantação

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Levantamento de laboratórios disponíveis no PqTec e região:
Trata-se de atividade prejudicada no contexto da Pandemia, em especial com relação às articulações
junto às universidades, instituições de ensino e empresas, que num cenário de isolamento
permaneceram em home office, EAD etc.
Entretanto, como estratégia de melhoria contínua permanecemos trabalhando para a criação de um
“Mapa de Competências Laboratoriais (sinergia com a meta 2.3.1 A1 – ferramenta gerida pela equipe
do Escritório de Projetos para o monitoramento de competências das empresas residentes, incubadas
e pós graduadas no PqTec). Com esta ferramenta buscaremos ampliar nossa atuação e parcerias.

Oportunidades em andamento e do período:
•

Parceria LACE Engenharia x PqTec - Simulação Virtual de eletromagnetismo no Laboratório
de Simulação e Sistemas Críticos – LSC
Em junho de 2018, foi assinado um termo de parceria entre a empresa residente LACE Engenharia e
o PqTec, relacionada à simulação virtual de eletromagnetismo voltadas para pesquisa, inovação e
treinamento.
Nessa parceria o PqTec disponibilizou sua infraestrutura computacional do laboratório LSC para
instalação e desenvolvimento conjuntos de simulações eletromagnéticas utilizando o software CST
adquirido pela LACE Engenharia.
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No primeiro semestre de 2020, a etapa de instalação do software foi concluída. A equipe LACE realizou
a coleta de dados de ensaios reais. Porém, a campanha de simulação utilizando a infraestrutura do
laboratório LSC, deveria ter sido iniciada em março de 2020, porém devido a pandemia do COVID 19,
a equipe estava trabalhando em regime de home office e as atividades presenciais no laboratório
ficaram prejudicadas.
Recentemente, com o retorno às atividades 100 presenciais, iniciamos a manutenção no hardware
SGI e por isso, não foi possível rodar as simulações com nosso parceiro.
O hardware foi disponibilizado novamente para a equipe parceira, em meados de julho, porém, as
simulações ainda não foram rodadas, pois a equipe parceira, ainda permanece em atividade de home
office. Estamos aguardando as atividades do parceiro retornar presencial para então darmos
andamento ao projeto.
• Parceria LACE Engenharia x PqTec (Laboratório de Raios)
O Parque Tecnológico e a empresa residente Lace Engenharia, em parceria, inauguraram em maio de
2019, o Laboratório de Raios, no Centro Empresarial 4. Este é o único laboratório do gênero no Brasil.
No novo laboratório, será desenvolvido um gerador de surto elétrico nacional, que será capaz de gerar
uma réplica em baixa amplitude das ondas transitórias de corrente e tensão características de
descargas atmosféricas, a fim de simular seus efeitos indiretos em sistemas eletroeletrônicos
embarcados. Dessa forma, desenvolvedores de equipamentos eletroeletrônicos poderão qualificar
seus produtos de acordo com a norma aeronáutica RTCA/DO-160G e a nova versão da norma militar
MIL-STD-461G.
A equipe da Lace tem ainda o objetivo de testar no local dispositivos de proteção contra raios. A ideia
é a de que o espaço seja um local de pesquisa e desenvolvimento.
O projeto é financiado pela Fapesp por meio do programa PIPE (Pesquisa Inovativa de Pequenas
Empresas).
O termo de parceria entre as duas instituições foi assinado e tem vigência de quatro anos. Ao final do
projeto, o protótipo ou produto do gerador desenvolvido ficará no Parque Tecnológico e poderá ser
utilizado para outros ensaios.
No período de apuração desse relatório, a parceria encontra-se em desenvolvimento do projeto,
porém, devido à pandemia do COVID 19, estas atividades continuam sendo mantidas em regime de
home Office pelo parceiro.
•

Parceria CEPHAS x PqTec (Laboratório de Simulação e Sistemas Críticos – LSC e Centro de
Desenvolvimento em Manufatura – CDM):
No período de apuração deste relatório, as atividades dos alunos do CEPHAS no Parque Tecnológico
continuam suspensas e interrompidas por tempo indeterminado devido a “pandemia” do COVID -19.
•

Parceria LACE x PqTec (Laboratório de EMI/EMC – Compatibilidade e Interferência
Eletromagnética):
A assinatura do Termo de Parceria para operação do laboratório ocorreu em 22 de julho de 2019.
Início de operação em 24 de julho de 2019 e lançamento do laboratório para a comunidade
acadêmica e empresarial em 19 de fevereiro de 2020.
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No período de apuração desse relatório, devido a “pandemia” do COVID 19, por um período de
aproximadamente 3 meses contando desde 11 de março de 2020 até final de junho de 2020, as
atividades presenciais no laboratório (ensaios) foram suspensas. Retornando aos ensaios presenciais
em meados de julho, com sequência no atendimento a um projeto relevante “confidencial” da
marinha do Brasil. Também nesse período, foram realizadas atividades para prospecção de novos
clientes através de e-mails, videoconferências e ligações telefônicas.
• Laboratório de Estruturas Leves:
O IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas opera no PqTec o LEL – Laboratório de Estruturas Leves http://www.ipt.br/centros_tecnologicos/CINTEQ/laboratorios_e_sessoes/25-laboratorio_de_estruturas_leves___lel_.htm

• Parceria Promarking x PqTec (Célula robotizada):
Parceria para a utilização sem custos de um robô KR 10 R1100 Sixx pertencente ao laboratório LSC do
PqTec, pela empresa ProMarking (empresa residente do Parque), durante o período de 50 dias para
desenvolvimento de uma célula robótica instrumentada com câmera agregada a um robô - realizar a
prova de conceito de uma ideia, para que a empresa possa submeter um projeto a agência de fomento
FAPESP para seu desenvolvimento. Nesta fase do projeto, a APTSJC exercerá seu papel de ser
promotora da pesquisa científica, da inovação, do empreendedorismo e do desenvolvimento
tecnológico das empresas residentes.
Ainda que num cenário de pandemia, com restrições e necessidade de isolamento, o Projeto teve
início em março de 2020 e a devolução do robô ocorreu em 30 de junho de 2020. Os objetivos do
Projeto foram atingidos. Oportunidades e/ou necessidades futuras poderão surgir para ajustes e
sequencia do Projeto.
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Teste de funcionalidade do robô realizada pela equipe do laboratório PqTec após devolução da empresa parceira.

A3. Buscar oportunidades de utilização compartilhada pelas instituições residentes,
associadas, de seu entorno e da região:
No período de apuração deste relatório, foram tratadas algumas duas possibilidades de parcerias:
1) Início de prospecção de parceria entre o laboratório de Simulação e sistemas Críticos – LSC
com a empresa WIKKI Brasil, para treinamento e suporte em modelagem e simulação
computacional via utilização de software “open source”;
2) Início de prospecção de parceria entre o laboratório de Simulação e Sistemas Críticos – LSC
com a empresa ADS Solution para utilização dos robôs KUKA;

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.10: Pesquisar, planejar e se possível implantar novos Centros de
Desenvolvimento Tecnológicos e novos projetos em parceria com empresas e instituições
do país e do exterior, especialmente em áreas portadoras de futuro tecnológico e para a
economia da região de São José dos Campos e do país.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (2.10.1)

Identificar oportunidades e promover ações no sentido de criação de
novos CDT’s.

Indicadores
Relatório das Ações realizadas e descrição de CDT’s eventualmente criados.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Buscar oportunidades e tendências:
O PqTec constantemente prospecta e desenvolve novas parcerias. Tendo em vista os CDT’s vigentes
e os em estruturação, um conjunto de ações prospectivas é realizado visando a formalização de novas
parcerias. Nos próximos itens, A2 e A3, serão apresentadas as ações em andamento neste sentido.

A2. Promover parcerias:
CDTASA – Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Águas e Saneamento Ambiental
• Sobre as propostas submetidas em março/19 e aguardando retorno da FINEP (relatórios
anteriores), a mesma, decidiu por cancelar a chamada, conforme publicado no site: AVISO: A
Finep, no uso de suas atribuições estabelecidas no item 10.3 do Edital, decidiu pela ANULAÇÃO
desta Chamada Pública. http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/631
•

Reuniões de governança
o As negociações para o Piloto de um dos 3 protótipos, que foram finalizados até o
momento, estão em estágio avançado com a Agevap, apesar de terem tido grandes
interrupções durante esse quadrimestre, devido à dificuldade para a reunião do
CEIVAP, devido a pandemia, e a necessidade identificada por eles dessas reuniões
serem presenciais, o que ocorreu desde abril, apenas no último dia 18/08/2020.
o A priorização do portfólio de novos projetos, e a implementação do Piloto para um
dos três protótipos aprovados na chamada de 001/2018, devem avançar seu
planejamento para o mês de setembro.
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o

o

o

o

As instituições participantes do CDTASA analisaram possíveis projetos estruturantes.
Instituições: Agevap, PqTec, Fatec, Unesp e Secretaria de Urbanismo SJC. Possíveis
novos projetos serão analisados na próxima reunião de governança, prevista para
junho, com a mudança no estado de saúde pública, esse prazo de avaliação deve se
estender até setembro;
O próximo edital Agevap/PqTec deverá ser referente ao projeto “Monitorar” –
monitoramento das condições de saneamento de regiões específicas. A Agevap está
elaborando neste momento uma minuta do edital e esperava-se que este seja
divulgado entre os meses de junho ou julho/20, porém, também em termos de
sequência dos projetos, aspectos de especificação técnica que devem ser
relacionados foram postergados para setembro;
As empresas componentes do CDTASA, também recebem suporte do PqTec para
buscar viabilidade de suas iniciativas por fontes de fomento. No mesmo período
tivemos participações na chamada FINEP 4.0. Essa viabilidade se faz necessária para
ampliar o escopo de atuação de tais empresas, que também participam do CDTASA.
Em parceria com a Secretaria de Urbanismo também está em avaliação da indicação
de possíveis projetos estruturantes, em especial no tema Florestal/Verde. A
instituição âncora, AGEVAP, designou especialistas do setor, para relacionar quais
projetos possuem maior aderência com o desenvolvimento e inovação tecnológica,
para que o PqTec possa compor essa necessidade.

CDTCC – Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Construção Civil
• As reuniões de acompanhamento e governança seguem de maneira regular, quinzenalmente;
•

As instituições participantes do CDTCC e, respectivamente, suas equipes, irão analisar
possíveis projetos estruturantes para compor o CDTCC. Primeiras sugestões apresentadas:
o Laboratório BIM;
o Projeto Gesso;
o IoT para Construção Civil – Monitoramento de Obras e de edifícios já construídos;
o Fazenda Vertical;
o Loteamento inteligente;
o Reuso de Água;
o Sarjeta Permeável.

Tais projetos seguem a todo vapor, em termos de escopo, especificação técnica e viabilidade
econômica. Um deles foi escolhido para entrar no Edital FINEP 4.0, em que a Sarjeta Permeável, em
parceria com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), foi submetida e considerada
habilitada para a avaliação, conforme resposta direta da FINEP, em que o resultado será divulgado
em novembro.

A3. Estruturar novos CDT’s diante das oportunidades identificadas:
CDT Mobilidade:
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Em abril de 2020 o PqTec iniciou um projeto com a Toyota Mobility Foundation (TMF) com o objetivo
de aplicar uma pesquisa sobre a cultura e demanda na mobilidade no PqTec e seu entorno, o que
contempla as grandes empresas da área como, por exemplo: Embraer, Parker e Akaer.
A partir desta pesquisa será implementado um aplicativo de incentivo a compartilhamento de
caronas. Este compartilhamento irá incentivar, além da melhoria na mobilidade em si, a maior
interação entre as pessoas de diversos segmentos como empresas de todos os portes/startups e
universidades, contribuindo com o propósito do PqTec.
Este projeto com a TMF é a propulsão para elaboração do CDT da Mobilidade em conjunto, também,
com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC)
através da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SIDE) e Secretaria de Mobilidade
(SMOB). Este CDT já está em construção através deste primeiro projeto de pesquisa, cuja previsão de
conclusão seria em julho/20, porém com as dificuldades atuais em prover os softwares e adquirir os
respondentes necessários, essa aquisição de dados teve o prazo estendido para 31/08/2020.
A partir de 01/09/2020, as análises dessas informações serão trabalhadas em conjunto, para
reconhecer de forma objetiva, as necessidades presentes no PqTec por parte de seus frequentadores,
frente a novas iniciativas que podem ser disponibilizadas. Essa análise e posteriores implementações,
estão diretamente relacionadas ao estágio atual de saúde pública e cuidados necessários devido ao
COVID-19. Conforme o retorno da maioria da população que frequenta o PqTec e as empresas da
região, o planejamento será adequado a esses critérios e estimativas.
Em paralelo a esse programa de mobilidade, cujo um dos projetos se trata dessa pesquisa de
mobilidade em parceria com a Toyota Mobility Foundation, tivemos também, conforme necessidade
exprimida pela PMSJC, o Procedimento de Manifestação de Interesse, para a mobilidade urbana do
município. Esse formato visa reconhecer a capacidade atual do mercado em termos das alternativas
necessárias para a melhoria do transporte interno no município.
Em parceria com a FGV, esse PMI foi elaborado para avaliar aspectos relevantes do setor, como
clearinghouse, gestão de dados, comunicação, transporte sob demanda e Mobility as a service
(Maas), e o PqTec, de acordo com suas diretrizes, buscou em uma única proposta, compor os atores
que podem entregar em conjunto, uma solução completa, conforme diretrizes do PMI.
Essa composição, em que a participação do PqTec é fundamental para colocar as empresas em união
para entregar a solução completa, foi submetida a PMSJC. A partir dessa etapa, e com esse
conhecimento, será possibilitada a criação de um edital completo em termos de adequação a
necessidade dos habitantes.
Por isso, dentro desses projetos de Mobilidade Urbana, que tem obtido atenção e inovações da
sociedade, a composição como um Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Mobilidade
(CDTMOB), se fez necessária no PqTec, para que essas constituições tenham acesso ao conhecimento
e experiência adquirida, bem como de estarem sob um programa concreto do PqTec, com o intuito
de proporcionar resultados a partir de empresas âncoras, que buscam nesse ecossistema, atender as
necessidades do público, conforme imagem abaixo:

97

Esse quadro visa ilustrar que os projetos estruturantes devem encontrar no CDTMOB a capacidade de
gestão e operação necessária desses projetos, bem como de acordo as experiências anteriores para
inserção de novas tecnologias, com o intuito de gerar mais receita, spin-offs e atingir novos mercados.
Para isso, os comitês gestor e consultivo visam dar apoio técnico e administrativo, além de oferecer
benchmark em inovações do setor integrado a equipe técnica para atuação dedicada.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.

98

Acompanhamento de Metas
Requisito 2: Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia
entre universidades, instituições de P&D&I e empresas, bem como incentivar
a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços,
irradiando seus efeitos em toda a região do Cone Leste Paulista e além dessas
fronteiras.
Enunciado 2.10: Pesquisar, planejar e se possível implantar novos Centros de
Desenvolvimento Tecnológicos e novos projetos em parceria com empresas e instituições
do país e do exterior, especialmente em áreas portadoras de futuro tecnológico e para a
economia da região de São José dos Campos e do país.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (2.10.2) Promover ações visando a reestruturação dos 3 CDT’s vigentes.
Indicadores
Relatório anual com acompanhamento das metas e descrição dos CDT’s efetivamente estruturados.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Revisar, definir e validar o conceito do CDT
Constantemente o PqTec analisa e considera possíveis revisões no conceito vigente para os Centros
de Desenvolvimento Tecnológico.
O conceito vigente foi validado em diretoria no PqTec em 2017 e é o que no período seguiu em
funcionamento.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 3: Promover a atração de universidades, instituições de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (P&D&I) e empresas de base tecnológica (EBT),
consolidadas ou emergentes, para a área do Parque Tecnológico.
Enunciado 3.1: Atrair para o Parque Tecnológico novas universidades de referência, e ICTs
de ponta, de maneira a estimular e apoiar a realização de pesquisas e de desenvolvimento
de tecnologias, fazendo com que o parque atue de maneira indutora da política industrial e
de C&T da região e do país, sendo que uma delas deverá ser necessariamente uma
universidade da área de negócios, inovadora, empreendedora e de excelência, e muito bem
posicionada em “rankings” notadamente reconhecidos em sua área de atuação, do País ou
do exterior.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Despender esforços para atrair em 4 anos para o PQTEC, uma nova
Meta (3.1) universidade, ou faculdades ou ICT, sendo preferencialmente uma escola de
negócios.

Indicadores
Relatório quadrimestral de acompanhando do processo.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Mapeamento de universidades, ICT’s e escola de negócios:
A APTSJC prospecta e recebe entidades (em especial, universidades e ICT’s) de forma recorrente,
entretanto a atividade restou-se prejudicada com o cenário da Pandemia do COVID-19, vez que o
desconhecido trouxe novos desafios, ajustes e adaptação em todas as áreas, inclusive para a área da
educação.
Portanto, numa perspectiva futura incerta, ainda que muitas das universidades estejam engajadas no
ensino remoto, com atividades online, outras também envolvidas, disponíveis e focadas em pesquisa,
e, ainda que o PqTec tenha permanecido de portas abertas para oportunidades, não ocorreram
atividades específicas no período.

A2. Articular oportunidade:
Sem ações específicas no período, senão as já citadas na A3;

A3. Promover a parceria:
A APTSJC, entre outros, no compromisso de promover a sinergia entre empresas e universidades, bem
como de atuar para a ampliação do número de vagas no ensino profissionalizante, superior e na pósgraduação, em escolas e universidades nas áreas de interesse do Parque Tecnológico e de suas
empresas, buscando sempre se atualizar para atender às suas demandas correntes e futuras de capital
humano, fechou em 20/08/2020 uma parceria com a Faculdade São Lucas Educacional. O objetivo do
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acordo é gerar uma cooperação entre as empresas que residem dentro do PqTec com os cursos de
graduação da São Lucas. Esse processo facilita o acesso à educação e ao mercado de trabalho. A
parceria promove também o desenvolvimento tecnológico, econômico e social da região,
principalmente da Zona Leste de São José dos Campos e da parte central de Caçapava. O acordo tem
interesse em incentivar os funcionários das empresas que residem dentro do Parque Tecnológico a
buscarem uma especialização em uma faculdade de qualidade e estimula os alunos da São Lucas a
ingressarem de forma mais rápida no ambiente de trabalho.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 3: Promover a atração de universidades, instituições de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (P&D&I) e empresas de base tecnológica (EBT),
consolidadas ou emergentes, para a área do Parque Tecnológico.
Enunciado 3.2: Atuar para a ampliação do número de vagas no ensino profissionalizante,
superior e na pós-graduação, em escolas e universidades nas áreas de interesse do Parque
Tecnológico e de suas empresas, buscando sempre estar atualizado para atender às suas
demandas correntes e futuras de Capital Humano.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Manutenção do esforço de atração de oportunidades de vagas do ensino
superior e da pós-graduação em escolas e universidades com cursos
Meta (3.2)
realizados no PqTec, como estratégia para aumentar a mão-de-obra
qualificada no Município.

Indicadores
Relatório do acompanhamento das vagas geradas.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Fomentar, articular e acompanhar as oportunidades e disponibilidade de vagas:
A APTSJC já está atualizando formulários para levantamento anual de informações junto às
universidades, em especial, com relação à 2020, cujo 2º semestre iniciou-se recentemente.
A APTSJC e a PMSJC vêm acompanhando o cenário e suas projeções e, no momento, entende que
poderá haver mudanças significativas na área acadêmica.
Hoje, com referência à 2019, temos os seguintes números:
Foram disponibilizadas 1760 vagas – 1º ano (graduação, pós graduação ou cursos de extensão) e, com
98 funcionários e docentes - 42.272 alunos matriculados.
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Status de Execução da Meta/Indicador
Total de vagas efetivamente ofertadas em 2019: 1760 (informações disponibilizadas pelas unidades de
ensino)

103

Acompanhamento de Metas
Requisito 3: Promover a atração de universidades, instituições de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (P&D&I) e empresas de base tecnológica (EBT),
consolidadas ou emergentes, para a área do Parque Tecnológico.
Enunciado 3.3: Ampliar a oferta de área disponível no Núcleo do Parque para instalação de
empresas de base tecnológica, instituições de ensino, instituições de pesquisa e
desenvolvimento, Instituições públicas, laboratórios e empresas de prestação de serviços
especializados e de apoio às demais instituições instaladas, e que tenham efetiva
capacidade para gerar conhecimento, bens, processos e produtos de alto valor agregado.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Garantir que a área disponível para a instalação de empresas de base
tecnológica, instituições de ensino, instituições de pesquisa e
Meta (3.3) desenvolvimento, instituições públicas, laboratórios e empresas de
prestação de serviços especializados e de apoio às demais instituições
instaladas atinjam pelo menos 30.000m² ao final de 4 anos.

Indicadores
30.000 m² de área disponível.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Realizar estudo de área disponível:
Área Total: 31.890 m²;
Área Disponível em 31/07/2020 para Ocupação (sem necessidade de reformas, não interditadas):
31.697 m²;
Área Ocupada em 31/07/2020: 27.651 m²;
Taxa de Ocupação: 87,24%

A2. Mapear oportunidades:
Com a conclusão da Laje Técnica – nível superior Centro Empresarial III, estão disponíveis novas áreas
com a perspectiva de implantação de novos serviços no ambiente. Hoje temos instalado o Recanto
Bem-te-vi com a prestação de serviços para alimentação e refeições.
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•

Obras concluídas do TOV Café, entregue em 31/08/2020 - espaço e serviços para refeições e
cafeteria.

A3. Ampliar área disponível:
•

Seguimos, desenhando estratégias para aproveitamento da área ampliada referente sobre a
ATECH – Laje.

105

•

Laje Técnica - Área ampliada no piso superior do Centro Empresarial III – entrada do
Restaurante Recanto Bem-te-vi;

•

TOV Café – concluída em 31/08/2020:
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A4. Firmar parcerias:
•
•

Seguimos conversando com a empresa MONERA para parceria na estação de tratamento e
temas ambientais do PqTec. Negociação lenta, mas avançando.
Parceria e entrada da Nestlé no Parque Tecnológico, com proposta da construção de um
centro de inovação e tecnologia, a estratégia é desenvolver novas tecnologias em parceria e
sinergia com empresas do PqTec. Avanço e conclusão nas obras de instalação no período.
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•

Parceria com Autaza, para construção de um Centro de Inspeção Robótica no Parque
Tecnológico, com proposta de oferecer serviços tecnológicos, aluguel de equipamentos,
projetos de desenvolvimento, testes e medições para validações de produtos, para
atendimento de empresas residentes do PqTec e da região. Avanço nas obras de instalação.
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Status de Execução da Meta/Indicador
31.697 m² de área disponível– acumulado.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 3: Promover a atração de universidades, instituições de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (P&D&I) e empresas de base tecnológica (EBT),
consolidadas ou emergentes, para a área do Parque Tecnológico.
Enunciado 3.4: Executar e encaminhar ao Conselho de Administração, semestralmente,
proposta de ações baseada em pesquisas e discussões junto aos residentes, com respeito às
contribuições referentes à gestão do Parque e, também, para alinhamento dos assuntos
estratégicos, e acompanhamento das ações pertinentes.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (3.4)

Realizar consultas, pesquisas e devolutivas junto aos residentes, e
encaminhar as propostas ao Conselho de Administração, sendo 2 por ano.

Indicadores
Resultado das pesquisas ou consultas e atas de reuniões do Conselho de Administração.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Realizar consultas e pesquisas, elaborar devolutiva e apresentar nas reuniões do
Conselho de Administração:
Além de permanecermos à disposição das empresas para tratarmos de demandas e oportunidades, a
APTSJC realiza anualmente as Oficinas de Planejamento Participativo (OPPs) e uma pesquisa direta
junto aos residentes. Estas pesquisas contribuem para uma análise e avaliação da contribuição das
ações do PqTec para o público-alvo (gargalos, oportunidades, pontos de atenção, resultados efetivos,
pertencimento etc.) e servem de apoio para o desenvolvimento de ações estratégias futuras.
As próximas pesquisas diretas (ref. ao período 21/05/2020 – 20/05/2021) estão em fase de
planejamento.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividade em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.1: Realizar ações de capacitação técnica específicas e de gestão junto às
empresas residentes e associadas.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Desenvolver e executar pelo menos um programa por ano, podendo ser na
modalidade virtual/digital, voltado à capacitação de recursos humanos em
Meta (4.1) gestão da inovação, gestão de empresas, negócios e empreendedorismo,
aberto aos residentes (PqTec e associados). Ter pelo menos 200
participações envolvendo empresas associadas, residentes e/ou da região.

Indicadores
Número de programas executados;
Número de participações.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Promover o Calendário anual de Empreendedorismo:
NEXUS HUB
Ao longo do período de maio a agosto foram realizados 10 workshops Friday, 4 TechTalks, 3 reuniões
mensais e 3 pitch stop Lab.
Workshop Friday
Todos os encontros foram de forma online e reuniram quase 300 participantes ao longo período.
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Vendas Complexas Spin Selling
No dia 22 de maio nosso parceiro Tiago Serrano Cofunder e Ceo da SaluCx ministrou o workshop de
Vendas Complexas - SPIN Selling (trata-se de uma metodologia para realizar vendas complexas
desenvolvida por Neil Rackham a partir do comportamento de compradores e vendedores).
Investimento em Startup
Dia 05 de junho o assunto foi sobre Investimentos em Startups, como entender o ciclo da captação
de investimentos para sua Startup, os principais contratos e cláusulas para negociar. Esse workshop
foi ministrado pelo parceiro Arthur Braga da Bonuz Advogados.
Como definir uma estratégia para vendas exponenciais
No dia 18 de julho o Rafa Kiso Fundador e CMO da
mLabs, aplicou o workshop de vendas exponenciais,
que teve como objetivo ensinar os participantes de
como criar um planejamento com ações especificas
para alcançar vendas exponenciais, melhores
práticas para aumento do LTV (Life Time Value) e
redução de "churn", ou seja, a palavra-chave é
retenção de clientes, assim definindo e melhorando
o seu processo de Customer Success.
Investimento Anjo
Dia 19 de junho recebemos o investidor Anjo Paulo Mariotto, falando sobre o que investidores e
fundos procuram em uma Startup, além de dicas sobre como negociar, Equity e Valuation.
Captação de Recursos Públicos
26 de junho foi dia de tirar todas as dúvidas sobre Captação de Recursos Públicos com o Diogo
Branquinho – CEO da TecSus. Foram abordados assuntos de como entender e aprender a captar
recurso, comprovar viabilidade técnica e desenvolver os primeiros protótipos. Fapesp, Finep e BNDES
são alguns desses fundos financiadores.

Como começar a gestão da sua marca?
No dia 24 de julho foi dia da Mago Pool parceira
do Nexus ministrar o workshop de Branding,
abordar assuntos sobre ações e reflexões que
visam fortalecer a reputação de uma marca para
que essa seja amplamente conhecida, admirada e
desejada pelo mercado.
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MVP - Minimum Viable Product
Dia 7 de agosto, Michel Zreik - CEO e Founder da Lá Vem Bebê, se conectou com nossos
empreendedores para falar sobre o MVP (Minimum Viable Product) invés dos produtos serem
lançados após estarem totalmente desenvolvidos, eles são lançados em estágios mais jovens, com as
funcionalidades mínimas necessárias, para a geração de feedback para o aperfeiçoamento do
produto.
Gestão Ágil de Projetos com Scrum
O workshop de Scrum aconteceu dia 12 de agosto, Michel Amaral da Designa abordou assuntos
relevantes ao tema e alguns conceitos, como escopo, prazo e custo que são os 3 itens do famoso
triângulo de ferro da Gestão de Projetos.
Workshop Starter (Jurídico e Contábil)
O Starter foi realizado no dia 14 de agosto, foram abordados os aspectos jurídicos e contábeis de
temas desde princípios básicos para se abrir uma empresa - com foco nos diferentes tipos de
contratos sociais e diferentes tipos de empresa (MEI, ME, LTDA, EIRELI, S/A), com nosso parceiros
Arthur Braga – B.onuz Advogados e Anderson Dias da SCI Vale - Sistemas Contábeis.
Prototipação com Adobe XD
Dia 21 de agosto Yuzo Tamaru se conectou com nossos empreendedores para colocar a mão na massa
no workshop de Adobe XD, ele fez demonstrações de como essa ferramenta de prototipação pode
ser aplicada de forma simples e descomplicada no dia a dia da sua empresa.
Pitch Stop Lab
Encontro criado para as startups participantes do programa Nexus Lab. Uma vez ao mês elas se
encontram e se apresentam em formato de pitch, com objetivo de compartilhar pontos positivos e
negativos, em que fase se encontra o projeto naquele mês, com intuito de receber feedbacks e
preparar as startups para apresentarem seus projetos para potenciais clientes e investidores.
No período os encontros aconteceram de forma remota - online nos dias 25 de junho, 30 de julho e
20 de agosto.
Totalizando 38 participantes nos 3 meses.
Tech Talks
É um encontro para compartilhar conhecimento com objetivo de proporcionar um melhor
aproveitamento do ambiente do Parque pelas equipes das empresas. Todo encontro tem um tema
técnico desafiador que possa ser discutido pelos profissionais fora do ambiente de trabalho.
Os encontros acontecem mensalmente, toda última quarta-feira do mês, no período foi nos dias 27
de maio, 24 de junho, 29 de julho e 26 de agosto.
Totalizando mais de 140 participantes
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Reuniões Mensais
Encontros realizados mensalmente para juntar fundadores e colaboradores das startups residentes
do Nexus.
Possui três temas que se alternam a cada 3 meses, são eles:
• Pitch Perfeito – Esta ação visa a apresentação de todas as startups residente do Nexus, cada
uma tem até três minutos para se apresentar e treinar o pitch;
• Brainstorm de Soluções – Visa o compartilhamento de demandas e soluções em conjunto
entre as startups/empresas residentes e parceiros do NEXUS;
• Você é o cara em quê? – Compartilhamento de conhecimentos, experiências e competências
entre as empresas e parceiros do Nexus sobre um tema específico que ele domina.
Durante o período foram realizadas 3 Reuniões Mensais (junho, julho e agosto), os encontros foram
realizados de forma remota – online, utilizando as ferramentas meet.google e discord.
Totalizando 107 participantes.
Balcão 360º Gestão ONLINE
Foram realizados nos dias 10 de junho e 29 de julho o Balcão 360º Gestão Online, o balcão tem como
objetivo provocar sinergia entre a academia e o mercado (a solução para dificuldades e desafios
vividos na empresa, setor ou escritório pode estar nas pesquisas e no conhecimento das
Universidades e Instituições).
Nessas edições totalizamos 77 atendimentos.

APL AEROESPACIAL E DEFESA
No que diz respeito a capacitações técnicas voltadas para o setor aeroespacial, seguimos com o
Programa de Acreditação NADCAP Fase I e Fase II. No total participam do Programa 19 empresas.

A2. Buscar parcerias com agências de promoção:
No dia 06 de junho foi divulgado o Edital de Seleção da Frísia Cooperativa Agroindustrial, Programa
de inovação aberta que conecta startups que sonham em revolucionar no agronegócio e sua cadeia
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– DIGITAL AGRO.
As startups puderam se inscrever no processo, e as selecionadas poderão validar a sua proposta de
valor com a cooperativa Frísia ou em suas indústrias parceiras.

Status de Execução da Meta/Indicador
Número de programas executados: 5 no período (Workshops Friday / TeckTalks / Balcões 360º /
NadCap e Reuniões Mensais (residentes/associados).
Número de participações: mais de 650 no período.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.2: Realizar ações que preparem as empresas e seus gestores, para práticas de
estratégia e gestão que permitam aumentar a sua competitividade e sua taxa de sucesso no
que diz respeito à conquista e consolidação de espaço no Mercado.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Manter esforços para Implantação de programas de mentoria ou
promover ações e atividades com foco em ferramentas de gestão e acesso
Meta (4.2)
ao mercado, realizando pelo menos um programa anual, podendo ser na
modalidade virtual/digital.

Indicadores
Número de startups, micro e pequenas empresas participantes/mentoradas.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Expandir e consolidar a rede de mentores da Incubadora de Negócios e micro e
pequenas empresas residentes:
No mês de maio/20 iniciamos o programa de mentoria continua no programa Nexus Growth, o
programa usa como base as demandas e temas mapeados e identificados nos métodos de
acompanhamento, e assim realiza mentorias especificas em diversos temas.
No período aconteceram 6 mentorias:
•
Mentoria – Marketing Digital: entre startup Kenaz e Seu Tanaka;
•
Mentoria - Processo de Onboarding e Produto: entre Thiago DMCard e TrackCash;
•
Mentoria – Captação de Recursos: entre Luiz Carvalho – escritório de projetos e a
startup BreakDown;
•
Mentoria – Documentar o Desenvolvimento de um produto: Marcelo Farah – Souza
Araujo e Plantem;
•
Mentoria – Importação e Exportação: entre Prof. CICERO – FATEC e Plantem;
•
Mentoria – Manual de Instruções: entre Celso da Hybrid e MFSim.
Em relação ao Nexus Scale-up está previsto para início de novembro/20 o programa de mentorias por
meio de devolutivas temáticas, que usaram o programa de acompanhamento como base na definição
dos temas.

Status de Execução da Meta/Indicador
1 Programa no período. 6 startups mentoradas (Nexus Growth).
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.3: Captar recursos, promover e fomentar a participação em feiras e Missões de
Negócio setoriais nacionais e internacionais, capacitando e preparando para tal os gestores
e técnicos das pequenas e médias empresas residentes e associadas ao Parque Tecnológico,
ampliando efetivamente o seu acesso aos mercados nacional e internacional, estimulando
assim a geração de negócios e as exportações.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Fomentar e promover, inclusive junto a agências de promoção à exportação,
oportunidades voltadas a competitividade e lucratividade das empresas da
Meta (4.3.1)
região. No mínimo 2 eventos por ano, podendo ser na modalidade
virtual/digital.

Indicadores
Relatório de escopo e objeto, empresas participantes e oportunidades identificadas.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Participar de Feiras, Missões e Rodadas de Negócios/B2B Nacionais e Internacionais:
AERO
Farnborough Air Show – Este ano a Farnborough International Airshow foi cancelada por causa da
pandemia da COVID-19. Mas os organizadores do evento realizaram a Farnborough International Airshow
Connect, um evento online e gratuito que contou com a presença dos principais líderes do setor de todo
o mundo. Foi uma oportunidade gratuita de conexão com empresas aeroespaciais de todos os segmentos,
de todo o mundo. O evento aconteceu de 20 a 24 de julho e o convite para participação foi divulgado e
compartilhado com todas as empresas associadas ao APL AERO. A nova edição da Farnborough Air Show
presencial deve ocorrer em 2022. Na ocasião houve a possibilidade de realizar networking com as
empresas participantes do evento por meio de reuniões previamente agendadas.
Cientes do atual momento de instabilidades e incertezas causadas pela pandemia de COVID-19 no setor
aeroespacial, o APL AERO desde o início da quarentena no país, vem trabalhando ativamente na promoção
de ações a fim de minimizar os impactos a serem enfrentados pela crise. No Planejamento Estratégicos de
Ações realizado em maio/2020 em decorrência do atual cenário aeroespacial, foi definido em conjunto
com as empresas associadas que Acesso a Novos Mercados bem como Novos Clientes seriam diretrizes
prioritárias do Cluster. Nesse sentido e considerando que a Acreditação Nadcap ainda é uma necessidade
latente exigida pela indústria aeroespacial e imprescindível para a expansão dos negócios no mercado
nacional e internacional, o APL AERO em parceria com o Programa Setorial APEX-Brasil lançaram em
agosto/2020 a Fase II do Programa de Acreditação Nadcap. A Fase II do Programa será específica para a
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Commodity ASA (AERO STRUCTURE ASSEMBLY) e contará com subsídio total na Apex-Brasil no que se
refere à consultoria para preparação e qualificação das empresas para obtenção da Acreditação NADCAP,
com valor de R$ 178.000,00. Até o momento aderiram 09 empresas. A Fase I do programa permanece
ativa, seguindo o cronograma e plano de trabalho planejados com as empresas da Commodity de Selagem.
Ações com o GIC – evento - melhor descrito na meta 2.6 A1.
Ações com Enrich – capacitação - melhor descrito na meta 2.6 A1.
APL TIC
Rodada de Negócios Alltec
No dia 23 de julho de 2020 às 10h foi promovida uma rodada de negócios com a Alltec, empresa do setor
aeronáutico que buscava soluções de digitalização de processos e indústria 4.0.
A demanda era por algum sistema que pudesse coletar informações, armazenar e tratar dados de controles
de rastreabilidade de peças, cuja execução se dá hoje de maneira puramente manual.
O encontro aconteceu via conferência de vídeo, em link Webex gerado pela própria Alltec, não sendo
possível sua gravação. Foram convidadas empresas do cluster de TI para apresentar seus serviços de
software e hardware. Cada uma teve 5 minutos para fazer o seu pitch. Estiveram presentes neste dia as
seguintes empresas: Tria Software, Pro Hauser, Datainfo, Liax e Tecsus.
Rodada de Negócios Akaer
No dia 25 de agosto de 2020 o APL TIC promoveu uma rodada de negócios entre a Akaer; Climatempo;
iRancho; Squitter; Tecsus; Tecterra; Optimus; Geoambiente e ProHauser.

Status de Execução da Meta/Indicador
AERO – 21/maio a 31/agosto
Status: 04 ações
Feiras, B2B e/ou Agendas Internacionais – 2 (online)
Capacitações – 2 (programa de capacitação desenvolvimento fase II)
TIC - 21/maio a 31/agosto
Status: 02 ações
Rodada de Negócios Alltec
Rodada de Negócios Akaer
TOTAL: 06 ações
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.3: Captar recursos, promover e fomentar a participação em feiras e Missões de
Negócio setoriais nacionais e internacionais, capacitando e preparando para tal os gestores
e técnicos das pequenas e médias empresas residentes e associadas ao Parque Tecnológico,
ampliando efetivamente o seu acesso aos mercados nacional e internacional, estimulando
assim a geração de negócios e as exportações.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Promover pelo menos 2 encontros por ano entre empresas, agências de
fomento e investimento, buscando oportunidade de negócios, projetos e
Meta (4.3.2)
atendimento às demandas das empresas residentes e associadas, podendo
ser na modalidade virtual/digital.

Indicadores
Relatório dos encontros e das prospecções de oportunidades.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Buscar oportunidade:
•

No dia 28 de maio aconteceu, o workshop online do projeto #Colmeia, iniciativa do Parque
Tecnológico São José dos Campos, criada para integrar universitários, empresas,
pesquisadores e professores no desenvolvimento de projetos de inovação.
O evento contou com a participação simultânea de aproximadamente 100 pessoas,
mostrando a força do projeto #Colmeia enquanto incentivo ao empreendedorismo,
aperfeiçoamento de processos e na criação de soluções para o mercado.

•

O Parque Tecnológico São José dos Campos em parceria com o Sebrae realizou no dia 21 de
julho, uma live gratuita sobre os Mitos e verdades na obtenção de crédito. A live foi
conduzida por Eduardo Nascimento Jesus, consultor de negócios do Sebrae, e teve a presença
de especialistas de entidades financeiras para trazer dicas e informações sobre como
conseguir linhas de crédito. Tivemos 66 visualizações.

A2. Organizar e monitorar os encontros:
Dia 21 de agosto, ocorreu o 1º DEMODAY com o fundo de Investimento DOMO.
6 startups participaram e puderam apresentar seu “Pitch” e tirar dúvidas dos gestores do fundo.
Foram elas:
- Autaza;
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- La vem bebê;
- Emanda;
- Compre Sorrindo;
- Harpia;
- Track Cash.
O próximo passo é acompanhar quais startups despertaram interesse nos gestores do fundo, assim
continuar a conversa e por fim concretizar o aporte.

Status de Execução da Meta/Indicador
Pelo menos 1 encontro no período (Fundo de investimento DOMO).
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.4: Desenvolver e implementar estratégia para que a atuação do Parque
Tecnológico e das empresas e instituições nele instaladas, associadas ou integrantes de seus
APL’s, sejam atraentes e promissoras para o capital privado, seja ele de Investimentos Seed,
Investimento Anjo, de Fundos de Investimentos, de Venture Capital, Investimento
Imobiliário, entre outros.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Promover e/ou participar de pelo menos 2 encontros por ano entre
Meta (4.4.1) empresas e Investidores, por meio da Rede de Investidores, podendo ser
na modalidade virtual/digital.

Indicadores
Número de membros na rede;
Parcerias com investidores e fundos de investimento;
Encontros realizados.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Fortalecer rede de investidores e fundos de investimento:
No período, o Nexus manteve na busca de novos membros e parceiros para compor a rede de
investidores e fundos de investimentos por meio de reuniões que estreitaram o relacionamento com
estes atores do ecossistema empreendedor (item A2).
A DOMO Fundo de investimento agora faz parte da nossa rede.
São eles:
(1) Closed GapVentures, (2) Bossa Nova Investimentos, (3) Redpoint Ventures, (4) Hangar 8, (5)
Crescera Investimentos, (6) MOV Investimentos, (7) MAYA Capital Primatec, (8) Anjos do Brasil, (9)
Valetec Capital, (10) Spectra Investimentos, (11) Antera Investimentos (12) Yandeh, (13) Primatec,
(14) DOMO

A2. Reuniões com investidores e fundos:
No período aconteceram 2 reuniões com o Fundo de investimento DOMO para alinhamento e seleção
das startups para participar do DEMODAY (evento em que as startups se apresentam aos
investidores).

A3. Encontros entre empresas e investidores:
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Dia 21 de agosto, ocorreu o 1º DEMODAY com o fundo de Investimento DOMO.
6 startups participaram e puderam apresentar seu “Pitch” e tirar dúvidas dos gestores do fundo.
Foram elas:
- Autaza
- La vem bebê
- Emanda
- Compre Sorrindo
- Harpia
- Track Cash

O próximo passo é acompanhar quais startups despertaram interesse nos gestores do fundo, assim
continuar a conversa e por fim concretizar o aporte.

Status de Execução da Meta/Indicador
Número de membros na rede: 14 investidores e fundos (valor acumulado);
Parcerias com investidores e fundos de investimento: 2 reuniões (no período);
Encontros realizados: 1 DEMODAY realizado (entre investidores e startups).

122

Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.4: Desenvolver e implementar estratégia para que a atuação do Parque
Tecnológico e das empresas e instituições nele instaladas, associadas ou integrantes de seus
APLs, sejam atraentes e promissoras para o capital privado, seja ele de Investimentos Seed,
Investimento Anjo, de Fundos de Investimentos, de Venture Capital, Investimento
Imobiliário, entre outros.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Promover pelo menos um evento anual de capacitação de empresas e
Meta (4.4.2) startups, empresas residentes e associadas aos APLs, com no mínimo 30
empresas, podendo ser na modalidade virtual/digital.

Indicadores
Relatório de evento;
Número de empresas participantes.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Promover Workshops e encontros com o tema acesso a investimento:
No período ocorreram alguns encontros online (remoto) voltados ao tema “Investimento”:
•

Dia 19 de junho o investidor Anjo Paulo Mariotto, ministrou um workshop sobre
Investimento. O que investidores e fundos procuram em uma Startup, além de dicas sobre
como negociar, Equity e o tão temido Valuation.

•

Ao decorrer do evento Nexus Summit – 26, 27 e 28 de agosto, tivemos algumas palestras
abordando o assunto.
o No dia 26, Rafael Ribeiro da Bossa Nova Investimentos, falou sobre o tema “Erros e
acertos para quem quer captar investimento”, e tivemos um painel composto por:
Guilherme Rachid da Compre Sorrindo, Paulo Mariotto da Anjos do Brasil e Rachel
Toyama do Paraíso Feminino, falando sobre “Os principais desafios na fase early
stage?”
o Dia 27, foi a vez de falar sobre “Quais os principais desafios na fase Growth?”,
contamos com a presença no painel do Gabriel Sidi da DOMO Invest, Mateus Castro
da Kmaleon, Michel Zreik da Lá Vem Bebê e Priscila Castro da Brain Ventures,
abordaram assuntos pertinentes a toda fase do Growth.
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Status de Execução da Meta/Indicador
Pelo menos 2 eventos / Relatório de evento: descritos na A1
• Workshop sobre Investimento Anjo participaram 25 startups
• Nos dois dias de Nexus Summit assistiram o conteúdo mais de 300 pessoas online. Os vídeos
estão disponíveis no canal do youtube do Pqtec:
• https://www.youtube.com/channel/UCRcVdAm1YNdNdcccoXncuwg
Até a data deste relatório tivemos 3032 visualizações (1ª dia 1400 visualizações; 2ª dia 1000
visualizações; 3ª dia 632 visualizações)
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.5: Estabelecer metas distintas, crescentes, ousadas, mas viáveis e exequíveis
para captação de recursos para P&D&I, e atuar para obter recursos financeiros junto à
fundos de fomento e fontes de financiamento público destinados à P&D&I, inclusive de
fontes internacionais.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Apoiar empresas em projetos de investimentos de risco (Seed Money,
Investidores Anjo, Venture Capital etc.). Com as seguintes metas: Ano 1:
Meta (4.5)
pelo menos 3, Ano 2: pelo menos 4, Ano 3: pelo menos 5, Ano 4: pelo
menos 7 projetos avaliados.

Indicadores
Número de projetos avaliados pelo investidor.
Número de projetos aprovados.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Buscar empresas interessadas:
No período foram mapeadas 16 startups dos programas Nexus Growth e Scale-up em fase de
“fundraise”, ou seja, momento em que atingiram o “Market-fit” e precisam de recurso para escalar.
Com base no mapeamento o Nexus auxiliou as 16 startups na criação e desenvolvimento do seu “Pitch
Deck” e “One page report”, documentos necessários e importantes para iniciar a prospecção junto a
investidores e fundos de investimentos.

A2. Mapear fontes de recursos - investimentos de risco:
Aproximação e realização de ações junto a DOMO Invest, um dos principais fundo de Venture Capital
do Brasil.

A3. Promover encontros, podendo ser na modalidade virtual/digital:
Dia 21 de agosto, ocorreu o 1ª DEMODAY com o fundo de Investimento DOMO Invest. 6 startups
participaram do encontro: Autaza, La vem bebê, Emanda, Compre Sorrindo, Harpia e Track Cash.

Status de Execução da Meta/Indicador
Número de projetos avaliados pelo investidor: 6 no período.
Número de projetos aprovados: 1 no período. A startup Compre Sorrindo obteve sucesso na captação,
recebendo aporte do recente “pool” de investimento criado pela Anjos do Brasil, sendo a Compre
Sorrindo a primeira startup investida por este “pool”.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.6: Ampliar a capacidade competitiva dos arranjos produtivos, diagnosticando
e priorizando ações de resultados concretos e sustentáveis para esse propósito, como a
capacitação dos empreendimentos e seus recursos humanos, em gestão de empresas,
gestão da inovação, de negócios e empreendedorismo.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Ampliar a capacidade competitiva dos arranjos produtivos, por meio da
assinatura de até 4 novos acordos, em 4 anos, de cooperação nacionais ou
internacionais
com outros clusters para a agregação de valor aos produtos,
Meta (4.6.1)
com ênfase na inovação, qualificação de pessoal e melhoria da
cooperação, da gestão e da governança.

Indicadores
Número de acordos e cooperações.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Identificar clusters com atuação compatível com os APL’s existentes:
AERO
Em junho de 2020 iniciamos o relacionamento junto ao APL de Energias Renováveis com a
participação em um webinar promovido pela organização social representante do APL.
APL TIC
Rede de APL’s de TI
Os encontros quinzenais da Rede Brasileira de APL’s de TI seguem acontecendo, promovendo
networking e ações em conjunto entre diversos clusters de tecnologia da informação do país. Nestas
reuniões, são apresentadas pautas em comum, troca de conhecimentos e estão sendo propostas
atividades criadas especificamente para a Rede.
Neste período houve uma série de webinários promovidos com temas relevantes para o mercado de
TI dado o momento pelo qual está se passando. Sendo assim, foram realizados os seguintes eventos:
O primeiro webinário promovido foi em 5 de junho de 2020, onde Questões Trabalhistas para
Empresas de TI, foi o assunto (https://www.youtube.com/watch?v=Ao01Q82jo00).
Após este, em 10 de junho de 2020, Cenários e Estratégias de Mercado no Novo Normal, foi o tema
da conversa (https://www.youtube.com/watch?v=IoisAjW2fsc).
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Escolhendo plataformas em nuvem foi o próximo conteúdo, abordado em 19 de junho de 2020
(https://www.youtube.com/watch?v=bMJe8uemg-w).
No dia 26 de junho de 2020 foi abordado o tema Oportunidades no mercado de Privacidade e
Cibersegurança (https://www.youtube.com/watch?v=zO5V7b8a9Pg).
Em 10 de julho de 2020 o tema foi Blockchain como oportunidade de negócio
(https://www.youtube.com/watch?v=W7CfiS_YAGA).
Já em 17 de julho de 2020, o assunto escolhido foi Vendas de TI por canais digitais
(https://www.youtube.com/watch?v=8MPhHaDc3oY).
Os clusters envolvidos na organização e divulgação destes eventos foram:
• Parque Tecnológico São José dos Campos;
• APL TI de Marília;
• APETI de São José do Rio Preto;
• PoloIn de Presidente Prudente;
• PISO de Ribeirão Preto;
• Softex de Campinas;
• Software By Maringá;
• Igassu IT de Marechal Cândido Rondon;
• APL de TI de Limeira.

A2. Estabelecer agenda comum:
AERO
No dia 25 de junho, participamos do 1º Web do APL Energias Renováveis cujo tema foi “APL como
fator de competitividade e produtividade”. Participaram, representando o Parque Tecnológico de São
José dos Campos o coordenador dos APLs AERO e TIC, o Ministério da Economia, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado de SP e o Sebrae, com a participação do Deputado Federal
Vitor Lippi, responsável pela condução e criação do APL em Sorocaba, o objetivo é a utilização da
capacidade fabril e de engenharia do APL AERO na modernização e fabricação de componentes e
peças para o setor, já que muitos destes componentes utilizam materiais metálicos alumínio e titânio
e com engenharia complexa com necessidade de CNC de 4 e 5 eixos, além de materiais compósitos
com grau de confiabilidade e resistência similar ao aplicado em muitas peças aeroespaciais .
APL TIC
Agenda com a Rede de APL’s
O primeiro webinário promovido foi em 5 de junho de 2020, onde Questões Trabalhistas para
Empresas de TI, foi o assunto (https://www.youtube.com/watch?v=Ao01Q82jo00).
Após este, em 10 de junho de 2020, Cenários e Estratégias de Mercado no Novo Normal, foi o tema
da conversa (https://www.youtube.com/watch?v=IoisAjW2fsc).
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Escolhendo plataformas em nuvem foi o próximo conteúdo, abordado em 19 de junho de 2020
(https://www.youtube.com/watch?v=bMJe8uemg-w).
No dia 26 de junho de 2020 foi abordado o tema Oportunidades no mercado de Privacidade e
Cibersegurança (https://www.youtube.com/watch?v=zO5V7b8a9Pg).
Em 10 de julho de 2020 o tema foi Blockchain como oportunidade de negócio
(https://www.youtube.com/watch?v=W7CfiS_YAGA).
Já em 17 de julho de 2020, o assunto escolhido foi Vendas de TI por canais digitais
(https://www.youtube.com/watch?v=8MPhHaDc3oY).

A3. Consolidar acordos de cooperação e metas de trabalho:
AERO
No que diz respeito a formalização de uma parceria junto ao APL de Energias Renováveis, até o
presente momento não houve tratativas definitivas para tal ação.
APL TIC
Nenhum novo termo assinado no período.

Status de Execução da Meta/Indicador
Status: 0 acordos de cooperação para o período.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.6: Ampliar a capacidade competitiva dos arranjos produtivos, diagnosticando
e priorizando ações de resultados concretos e sustentáveis para esse propósito, como a
capacitação dos empreendimentos e seus recursos humanos, em gestão de empresas,
gestão da inovação, de negócios e empreendedorismo.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (4.6.2)

Realizar anualmente Oficina de Planejamento Participativo – OPP junto aos
residentes, associados dos arranjos produtivos locais e incubados.

Indicadores
Relatório da Oficina de Planejamento Participativo – OPP.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Preparar, convocar e realizar a OPP (de constituição e/ou de revisão):
NEXUS – HUB DE INOVAÇÃO E CENTROS EMPRESARIAIS
Sem ações para o período.
AERO
Sem ações para o período.
APL TIC
Está previsto para o 3º quadrimestre a realização de uma revisão na OPP do APL TIC, com a
participação das empresas associadas, apresentando as ações já realizadas e validando o
planejamento para as futuras.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.6: Ampliar a capacidade competitiva dos arranjos produtivos, diagnosticando
e priorizando ações de resultados concretos e sustentáveis para esse propósito, como a
capacitação dos empreendimentos e seus recursos humanos, em gestão de empresas,
gestão da inovação, de negócios e empreendedorismo.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (4.6.3)

Realizar anualmente Diagnósticos de Maturidade Empresarial junto a
parceiros (MAEI, PAE e PME).

Indicadores
Resultados dos Diagnósticos.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Preparar, convocar e realizar os diagnósticos:
•

Nexus Growth Tech

MAEI – Método de Acompanhamento de Empresas Incubadas
A cada trimestre realizamos uma avaliação de desempenho nas empresas incubadas para identificar
os potenciais de melhoria em diversas áreas.
O objetivo do Método de Acompanhamento de Empresas Incubadas é avaliar os principais processos
de uma empresa incubada que, além de acompanhar a evolução competitiva do negócio por meio de
indicadores, identifica o momento ideal para a graduação.
A Tabela abaixo lista cada uma das avaliações realizadas no período de maio a agosto.
EMPRESAS
PLANTEM
BREAKDOWN
OTBIO
PAIX MEDICAL
HARPIA
SUBITER
MFSIM
2B8
EXPECTOR

DATA DE AVALIAÇÃO
12/08
12/08
12/08
12/08
12/08
12/08
13/08
13/08
13/08
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DYNAMOTECH
ID-SUBSEA
BONGO UP
SMARTWAY
MARIA SAUDE INTELIGENTE
EXTREMUS SMART SURFACE
E3 METAIS
CAEX
MEG - SOCIENT INTELIGENCIA
GEOGRAFICA
•

13/08
13/08
13/08
13/08
18/08
18/08
18/08
18/09
18/08

Nexus Growth Digital

MAIA – Método de Acompanhamento das Ideias Aceleradas
A avaliação MAIA é aplicada bimestralmente nas Startups que são aceleradas dentro do Nexus Hub,
para identificar seu desenvolvimento. As Startups recebem relatórios individuais de avaliação
baseados nos eixos de Produto, Mercado, Canais, Organização e Capital. Estas avaliações identificam
como elas estão se desenvolvendo, seus pontos fortes e fracos e são indicados pontos de melhoria de
seu desenvolvimento.
A finalidade do Método de Acompanhamento das Ideias Aceleradas é avaliar os cinco principais eixos
de desenvolvimento de uma Startup acelerada, identificando sua curva de desenvolvimento, desde a
ideação até sua entrada no mercado, tornando-se competitiva, consequentemente levando a sua
graduação do processo de aceleração.
A Tabela abaixo lista cada uma das avaliações realizadas no período de maio a agosto.
EMPRESAS
DATA DE AVALIAÇÃO
DIGGYTECH
12/08
VÍNCULO SOCIAL
12/08
KONTRATE.ME
12/08
ANYDOCTOR
13/09
POLÍTICA +
13/09
LEGADO CIRCULAR
13/09
PLENAVI
13/09
SEU TANAKA
13/09
V2PRO TECH
13/09
ZAPWEDDING
17/08
NICK SAÚDE
17/08
EASY 2 TECH
17/08
BOA RESERVA
17/08
KMALEON
17/08
EDUKKAS
18/08
131

ISPA
MUB.EE
HI
AGYLI DIGITAL
DIGIFILAS
SR INVEST
TG CATS
EMANDA
APP GUARDIAN
•

18/08
18/08
18/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08

Nexus Scale-up

PAE – Programas de Acompanhamento de Empresas
Para startups e empresas de base tecnológica em fase de tração e escala, cujos objetivos e o projeto
principal visam o seu crescimento. O headquarter da empresa estará localizado no PqTec. As empresas
desta vertical são prioritariamente PMEs que buscam: a Consolidação do portfólio de produtos e/ou
serviços; o Desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços inovadores; o Desenvolvimento de
novos métodos de produção inovadores; o Acesso a novos mercados;
Assim o objetivo final é que as empresas alcancem maturidade em gestão e possua um portfólio de
produtos e serviços e uma carteira de clientes. O PAE do segundo semestre de 2020 está previsto para
acontecer em setembro/outubro.
• Nexus PDI
PAI – Programa de Acompanhamento de Inovação
Para empresas de base tecnológica consolidadas que desejam estabelecer um centro de pesquisa,
desenvolvimento e inovação com foco em novas tecnologias, produtos e serviços. Outra característica
é que o headquarter da empresa é fora do PqTec, assim o que estará localizado no PqTec é um setor
de P,D&I.
O PAI 2020 foi realizado por 9 empresas participantes do Programa Nexus PDI nos meses de janeiro e
fevereiro de 2020.
• Nexus Base
PAS – Programa de Acompanhamento de Serviços Estratégicos
Empresas e instituições, incluindo as de ensino e pesquisa que se posicionam no PqTec como uma
unidade de negócio ou para agregar ao ambiente de sinergia e colaboração entre vários atores que
buscam a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Prioritariamente
participam empresas prestadoras de serviços ou de base tecnológica que não se enquadrem nos
demais programas.
O PAS 2020 foi realizado por 14 empresas/instituições participantes do Programa Nexus Base nos
meses de janeiro e fevereiro de 2020.
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Status de Execução da Meta/Indicador
Durante o período foram realizados 18 MAEI’s com cada startups; 43 MAIA’s com 24 startups;
O PAE do segundo semestre de 2020 está planejado para acontecer nos meses de setembro/outubro
de 20;
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.7: Gerenciar e expandir os programas e a estrutura física das Incubadoras sob
gestão do Parque Tecnológico, de modo a ampliar significativamente o número de empresas
graduadas, bem como a taxa de continuidade dos negócios e a permanência das empresas
no Parque, no seu entorno e na região após a graduação.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (4.7.1)

Graduar em 4 anos, no mínimo 9 startups, com os seus produtos e/ou
serviços desenvolvidos e principalmente atuando no mercado alvo.

Indicadores
Número de empresas graduadas na Incubadora do PqTec.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Acompanhar os projetos e empresas:
Reuniões Mensais:
Encontros realizados mensalmente para os residentes do Nexus. A reunião mensal possui três temas
que se alternam a cada mês, são eles:
•

Pitch Perfeito – Esta ação visa a apresentação de todas as startups/empresas do Nexus, cada
uma tem até três minutos para se apresentar e treinar seu Pitch.

•

Você é o cara em quê? – Compartilhamento de conhecimentos, experiências e competências
entre as empresas e parceiros do Nexus sobre um tema específico que ele domina. Reunião
com total interação entre os participantes.

•

Brainstorming de Soluções – Visa o compartilhamento de demandas e soluções em conjunto
entre as startups/empresas residentes e parceiros do NEXUS e tem como objetivo reunir e
utilizar a diversidade de pensamentos e experiências para gerar soluções inovadoras,
sugerindo pensamentos ou ideias a respeito do tema tratado.

Pitch Stop Lab
Encontro criado para as startups participantes do programa Nexus Lab. Uma vez ao mês elas se
encontram e se apresentam em formato de pitch de evolução, com objetivo de compartilhar pontos
positivos e negativos, em que fase se encontra o projeto naquele mês, com intuito de receber
feedbacks e preparar as startups para apresentarem seus projetos para potenciais clientes e
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investidores.
Durante o período, o encontro Pitch Stop foi realizado 3 vezes, somando um total de 38 participantes.
Software de Gestão
Durante o período o software de gestão das Incubadoras foi atualizado com todas as
informações referentes as empresas/projetos incubados, indicadores, ações de sensibilização,
capacitação e atendimentos efetuados.
Acesso: www.pantone300.com/acesso
Usuário: nexus@pqtec.org.br

A2. Oportunamente, participar de missões, feiras e eventos com referência ao tema:
Sem ações específicas no período.

A3. Acompanhar a evolução das empresas por método desenvolvimento de
acompanhamento das empresas incubadas (MAEI):
Entre maio e agosto, realizamos o acompanhamento das empresas incubadas, totalizando 18
atendimentos. (detalhada meta 4.6.3).
Também foi realizado um ciclo do método de acompanhamento das ideias aceleradas, totalizando 24
atendimentos.
Em agosto, foi realizado cinco novos Planos de Graduação com as startups:
- CAEX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA;
- EXTREMUS SMART SURFACE;
- CYTRIX MARIA SAUDE INTELIGENTE;
- E3 METAIS;
- MEG - SOCIENT INTELIGENCIA GEOGRAFICA.

A4. Apoiar às atividades meio (consultorias específicas):
Sem ações específicas no período.

Status de Execução da Meta/Indicador
Nenhuma graduação no período.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.7: Gerenciar e expandir os programas e a estrutura física das Incubadoras sob
gestão do Parque Tecnológico, de modo a ampliar significativamente o número de empresas
graduadas, bem como a taxa de continuidade dos negócios e a permanência das empresas
no Parque, no seu entorno e na região após a graduação.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Disponibilizar ambiente propício a continuidade dos negócios e a
permanência das empresas no PqTec, no seu entorno ou na região após a
Meta (4.7.2)
graduação. Manter pelo menos 50% das graduadas no ano no PqTec, no
entorno ou na região.

Indicadores
Números de empresas graduadas sob a gestão do PqTec que permaneceram no PqTec, no seu entorno
na região.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Disponibilizar ambiente propício a continuidade de empresas graduadas na incubadora
no Núcleo no PqTec em áreas de pós incubação e centros empresariais:
O ambiente de Pós-Incubação encontra-se no Centro Empresarial I, é composto por salas de
aproximadamente 50 m², foi designado para as empresas que se graduam do Growth Tech
(incubadora), mas que ainda não estão prontas para seguirem solo nos Centros Empresariais do
Parque Tecnológico.
Já ocupam estes espaços as empresas IMEDICAL e XRPROJ;
E no período vieram as empresas SCI VALE e 3D TECNOLOGIA.

A2. Gerir o programa de acompanhamento adequado de evolução das empresas:
Os Programas de Acompanhamento de Empresas possuem o objetivo de medir a evolução e o
desenvolvimento das empresas participantes do programa Nexus Scale Up do Parque Tecnológico São
José dos Campos. O programa de acompanhamento de empresas (PAE) do programa Nexus Scale-Up
está planejado para ser realizado nos meses de setembro e outubro de 2020, conforme descrito no
item 4.6.3.

Status de Execução da Meta/Indicador
Nenhuma graduação no período.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 4: Promover o adensamento de competências inovadoras e
competitivas nas áreas de P&D&I de atuação do Parque Tecnológico, buscando
o fortalecimento das empresas tecnológicas de pequeno porte.
Enunciado 4.7: Gerenciar e expandir os programas e a estrutura física das Incubadoras sob
gestão do Parque Tecnológico, de modo a ampliar significativamente o número de empresas
graduadas, bem como a taxa de continuidade dos negócios e a permanência das empresas
no Parque, no seu entorno e na região após a graduação.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (4.7.3)

Expandir a estrutura física da Incubadora do PqTec, com aumento da oferta
de 8 novos módulos, em 4 anos (*).

Indicadores
Números de novos módulos ofertados, nos relatórios de gestão a serem apresentados conforme
Contrato de Gestão.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Mapear a estrutura disponível:
Finalizada 1° fase da expansão do Coworking – acrescentando 4 novos módulos, salas de reunião e
novo espaço Coworking (parcial), com capacidade para 6 novos postos de trabalho. Previsão de início
de ocupação para o próximo mês de setembro 2020.
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Fase 1 – Realizado em laranja
Seguimos aguardando início da 2° fase para finalização do Coworking, no CE 1 – Nexus PD&I – no
momento permanece em aberto o recebimento do valor referente a Emenda Parlamentar, já citada
Requisito 1.

Fase 2 – Previsto em cinza
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Fase 3 – Previsto em verde.

A2. Realizar estudo e elaborar projeto de expansão:
Estudo realizado, finalizada 1ª fase do projeto e aguardando liberação de verba para realizar novas
fases faltantes para a conclusão do projeto.

A3. Captar fontes de recursos e investimentos:
Seguimos no mesmo cenário anterior, ou seja:
1º. Recurso (parcial) aprovado junto a Prefeitura e Fase 1 executada;
2º. Recurso aprovado, Emenda Parlamentar Deputado Sérgio Victor - Aguardando liberação do
numerário.
Pretendemos realizar a Fase 2 do projeto.
Recurso da Emenda Parlamentar Deputado Castello Branco – sem sucesso.

A4. Expandir 8 novos módulos:
Expansão realizada no Nexus Lab (40 postos de trabalho) e somada com novos espaços do novo
Coworking CE I, apresentado acima.

Status de Execução da Meta/Indicador
Projeto em andamento, 1° Fase do Coworking finalizada.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 5: Estimular e incrementar a interação dos setores Acadêmico,
Público, Empresarial e Mercado/Sociedade (Quádrupla Hélice), sempre com
foco na inovação e no desenvolvimento econômico.
Enunciado 5.1: Apoiar e estimular a participação das empresas residentes e associadas em
projetos inovadores, de impacto e relevância para a cidade.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Apresentar pelo menos 8 ideias de projetos inovadores em 4 anos. A
Meta (5.1) contratação e efetivação do desenvolvimento destes projetos dependerão
de interesse e decisão posterior da PMSJC.

Indicadores
Número de ideias de projetos apresentados.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Realizar estudo e levantar o estado da arte em projetos inovadores para a cidade:
Programa de Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas
O mundo está mudando cada vez mais rápido como consequência de um desenvolvimento
tecnológico acelerado. Diariamente empresas do mundo inteiro investem em inovação/novas
tecnologias com o objetivo de criar respostas para as necessidades presentes no mercado.
As novas tecnologias fazem parte desse processo, e mais do que abrir diferentes oportunidades de
negócios, elas proporcionam uma verdadeira revolução na sociedade, possibilitando ações antes
inimagináveis e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Somando a esta tendência e necessidade, no ano de 2020 o Brasil ainda enfrenta uma grande
pandemia causada pela Covid-19, que leva a adoção de medidas de distanciamento social, alterando
o funcionamento e as operações de todas as empresas significativamente. Com uma previsão de
convivência com essas medidas por até 2 anos (Board of Innovation, 2020), surge o conceito de low
touch economy onde a tecnologia é o grande facilitador entre pessoas e negócios.
Estas alterações impactam diretamente o pequeno negócio, o grande motor da economia brasileira.
Micro e Pequenas empresas correspondem a 99% do total de empresas do país e geram 54% dos
empregos, que sofrem com os efeitos negativos da pandemia: 58,9% interromperam as atividades
temporariamente e outros 31% experimentam mudanças no funcionamento (SEBRAE, 2020).
Diante disso, a transformação digital pode ser uma saída para vencer esta crise, entretanto esta pode
ainda ser um grande desafio em especial para as pequenas empresas. Ao que se sabe, pequenos
negócios tem uma especial dificuldade técnica e de conhecimento para estabelecer estratégias,
necessitando de auxílio e suporte.
A APTSJC é uma instituição focada no desenvolvimento e promoção de tecnologia, inovação e
empreendedorismo, dispondo de diversos programas para realizar este fim. Um destes programas é
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o Arranjo Produtivo Local de Tecnologia de Informação (APL) e Comunicação, o TIC Vale. Este arranjo
é composto por 81 empresas do setor de TI de todo o Vale do Paraíba, Alto Tietê e São Paulo.
Com seu know how e expertise o APL TIC espera levar às empresas o Programa de Transformação
Digital, oferecendo através de uma metodologia própria e das melhores e mais modernas
ferramentas, o acesso as pequenas organizações às tecnologias e práticas de comercialização por
canais digitais, possibilitando a criação de novos canais de vendas, promovendo novas maneiras de
se relacionar com seus públicos, através do uso de mídias sociais e marketplaces.
O Programa de Transformação Digital terá como resultado, CNPJs transformados e prontos
digitalmente para o cenário atual e preparados para o futuro. Para as empresas buscaremos juntos
resultados como:
• Acesso a novas ferramentas de acesso ao mercado;
• Ampliação e fidelização da rede de relacionamentos;
• Redução dos custos de marketing e vendas;
• Imagem mais atual e profissional da empresa;
• Domínio sobre os novos serviços permitidos pela tecnologia;
• Entre outros.
Atualmente o APL TIC está rodando um MVP do Programa de Transformação Digital que contempla o
atendimento a 6 empresas do Programa Galerias do Empreendedor, e pretende estar pronto ainda
no próximo mês para escalar estes atendimentos chegando a 4mil empresas transformadas nos
próximos 24 meses.
Cidades Inteligentes
O APL TIC, iniciará também, no próximo quadrimestre, um levantamento de projetos inovadores para
Cidades Inteligentes.

A2. Realizar encontros com secretários da PMSJC para identificar demandas e
oportunidades:
Sem ações específicas no período. Os encontros estão previstos para acontecer no próximo
quadrimestre.

A3. Mapear e estimular demandas de interesse da PMSJC com a participação de empresas,
associadas, residentes e incubadas:
Sem ações específicas no período.

Status de Execução da Meta/Indicador
1 projeto/piloto em desenvolvimento. Atividades em andamento.

141

Acompanhamento de Metas
Requisito 5: Estimular e incrementar a interação dos setores Acadêmico,
Público, Empresarial e Mercado/Sociedade (Quádrupla Hélice), sempre com
foco na inovação e no desenvolvimento econômico.
Enunciado 5.2: Apoiar a PMSJC, em conjunto com as empresas residentes, as associadas e
as integrantes dos APLs, na manutenção, ampliação e desenvolvimento de novas
funcionalidades do projeto Cidade Inteligente, tornando São José dos Campos uma
referência, e na difusão de sua expertise e competência para outros municípios.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Apresentar a PMSJC as oportunidades identificadas e realizar encontros
relativos ao projeto cidade inteligente, podendo ser na modalidade
virtual/digital.
Meta (5.2) Identificar e fomentar as oportunidades de ampliação das competências,
ações e soluções incrementais do Programa Cidades Inteligentes e
apresentar à PMSJC, preferencialmente para a instalação e execução
destas soluções no ambiente PqTec.

Indicadores
Relatório com oportunidades apresentadas.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Realizar encontros anuais para identificar demandas e oportunidades:
Apresentação de Soluções Tecnológicas
Está previsto para o dia 20 de outubro a realização de uma Rodada de Negócios em que
aproximadamente 10 empresas com soluções tecnológicas para cidades poderão se apresentar para
prefeituras convidadas, incluindo a Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

A2. Identificar eventuais ideias e projetos de interesse da PMSJC:
O APL TIC, iniciará no próximo quadrimestre um levantamento de projetos inovadores para Cidades
Inteligentes.

A3. Preparar proposta de projeto para PMSJC:
Dentro do planejamento do próximo período há a previsão se apresentações de soluções para a
PMSJC.

A4. Avaliar possibilidade de oferta destas ideias em outros municípios:
Apresentação de Soluções Tecnológicas
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Está previsto para o dia 20 de outubro a realização de uma Rodada de Negócios em que
aproximadamente 10 empresas com soluções tecnológicas para cidades poderão se apresentar para
prefeituras convidadas.

A5. Levantar possibilidades de outras fontes de financiamento, inclusive PPPs:
Sem ações específicas no período.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 5: Estimular e incrementar a interação dos setores Acadêmico,
Público, Empresarial e Mercado/Sociedade (Quádrupla Hélice), sempre com
foco na inovação e no desenvolvimento econômico.
Enunciado 5.3: Apoiar a interação entre a PMSJC e as empresas residentes, institutos de
ensino e de pesquisa, para a identificação de oportunidades e a criação de soluções, para
demandas levantadas pela municipalidade ou seus munícipes.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Apresentar propostas conforme demandas de projetos inovadores. A
contratação
e efetivação do desenvolvimento destes projetos dependerão
Meta (5.3)
de interesse e decisão posterior da PMSJC.

Indicadores
Relatório apresentando as demandas e o grau de atendimento.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Oportunamente, realizar encontros com secretários da PMSJC para identificar
demandas e oportunidades:
Apresentação de Soluções Tecnológicas
Está previsto para o dia 20 de outubro a realização de uma Rodada de Negócios em que
aproximadamente 10 empresas com soluções tecnológicas para cidades poderão se apresentar para
prefeituras convidadas, incluindo a PMSJC.

A2. Mapear e estimular demandas de interesse da PMSJC com a participação de empresas,
associadas, residentes e incubadas:
Apresentação de Soluções Tecnológicas
Está previsto para o dia 20 de outubro a realização de uma Rodada de Negócios onde
aproximadamente 10 empresas com soluções tecnológicas para cidades poderão se apresentar para
prefeituras convidadas, incluindo a PMSJC.

A3. Levantar possibilidades de fontes de financiamento:
Sem ação para o período.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 6: Assessorar a Prefeitura, observados as condicionantes e
competências legais, na formulação de critérios e requisitos para parcelamento
e uso do solo no entorno do Parque, para a constituição de um ambiente
atrativo e fortalecedor de sua própria perenidade e acolhedor para as
empresas e instituições que, com afinidades consoantes ou necessárias, sejam
atraídas para suas circunvizinhanças.
Enunciado 6.1: Apoiar a PMSJC no desenvolvimento de alternativas de mobilidade urbana,
a serem implantadas inicialmente para a ligação do Parque Tecnológico com o centro da
cidade, e posteriormente ampliado para as áreas do município onde houver demanda.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Identificar juntamente com os órgãos municipais e apresentar sugestões
Meta (6.1) de mobilidade urbana condizente com o Planejamento Municipal e o perfil
das demais existentes.

Indicadores
Relatórios quadrimestrais de acompanhamento.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Prospectar e propor modelos de negócio a ser apresentado para a PMSJC de forma a
validar o projeto a ser implementado, preferencialmente utilizando tecnologias
desenvolvidas pelas instituições vinculadas ao PqTec:
A Mobilidade Urbana é um dos aspectos primordiais da atuação da Prefeitura Municipal de São José
dos Campos (PMSJC), e esse fator encontra ressonância direta no Parque Tecnológico de São José dos
Campos, em que novos projetos podem ser iniciados e desenvolvidos de acordo com as premissas de
tecnologia necessárias. Com base nesse preâmbulo, foi iniciado o Projeto Mobilidade, em parceria
com a Toyota Mobility Foundation (TMF) em maio de 2020.
Reconhecer as demandas reais dos frequentadores do PqTec foi o principal objetivo inicial, de acordo
com o público específico existente no PqTec, entre empresas e universidades, fundamental para o
reconhecimento das capacidades de implementação de novas iniciativas de mobilidade urbana na
região.
Para isso, o primeiro passo foi a elaboração da Pesquisa Mobilidade, cujo desenvolvimento inicial foi
efetuado a partir do trabalho em conjunto dos times de especialistas da Pennsylvania State University
(PSU), Universidade Estadual Paulista (UNESP), TMF e PqTec.
Esse desenvolvimento foi crucial para entender aspectos do comportamento desses frequentadores
e quais são as relações de cada um com os aspectos de mobilidade urbana presentes e utilizados. Essa
pesquisa tem o custeio subsidiado pela TMF, em que são necessários além da mão de obra
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especializada de profissionais do setor para a elaboração da pesquisa, também o software que
garanta a eficácia dela.
Após a finalização do processo de elaboração, software e implementação, a pesquisa foi veiculada a
partir dos meios de comunicação oficiais do PqTec para o público de frequentadores. Importante
destacar que mesmo em um momento delicado de saúde pública, e com uma pesquisa que busca ser
completa ao abordar o tópico de mobilidade urbana.
Essa análise, pode identificar fatores importantes de mobilidade urbana para a cidade, cuja
possibilidade de resultados concretos em termos de novas iniciativas de mobilidade urbana, que estão
sendo analisadas em paralelo, possam ser empregadas. A fase de aquisição de dados para a pesquisa,
contou em especial com o trabalho do time do PqTec e Unesp para buscar novos participantes, dentro
da janela de abertura da pesquisa, entre os dias 15 e 31 de agosto de 2020.
A participação foi eficiente para que a análise de resultados tenha início a partir de setembro de 2020.
Com essa base fundamental, e que deve ter sequências de avaliação conforme novas
implementações, devem proporcionar um fomento nesse setor de extrema importância para a
sociedade, e que encontra dentro do PqTec o Centro de Desenvolvimento Tecnológico necessário,
com o intuito de auxiliar a PMSJC, com novas iniciativas de Mobilidade Urbana, de acordo com a
demanda do público, com estratégias e implementações com aderências regionais, nacionais e
internacionais.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 6: Assessorar a Prefeitura, observados as condicionantes e
competências legais, na formulação de critérios e requisitos para parcelamento
e uso do solo no entorno do Parque, para a constituição de um ambiente
atrativo e fortalecedor de sua própria perenidade e acolhedor para as
empresas e instituições que, com afinidades consoantes ou necessárias, sejam
atraídas para suas circunvizinhanças.
Enunciado 6.2: Apoiar a PMSJC e URBAM na sua participação no desenvolvimento do Plano
Diretor para garantir que o Zoneamento das áreas de propriedade do Parque e da URBAM,
bem como as de propriedade privada dentro do Perímetro do PqTec (Lei de Zoneamento),
estejam consoantes e adequadas ao plano de desenvolvimento estratégico do parque.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (6.2)

Analisar para a PMSJC propostas de projetos no Perímetro do PqTec (Lei
de Zoneamento), verificando se estas se adequam aos objetivos do PqTec.

Indicadores
Relatório de avaliação da ação demandada pela PMSJC.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Realizar análise sob demanda da PMSJC:
Atividade Concluída (1º quadrimestre ano 3). Entretanto a APTSJC está à disposição da PMSJC para
eventuais demandas. Sem atividades específicas no período.

Status de Execução da Meta/Indicador
Meta concluída. À disposição da PMSJC.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 6: Assessorar a Prefeitura, observados as condicionantes e
competências legais, na formulação de critérios e requisitos para parcelamento
e uso do solo no entorno do Parque, para a constituição de um ambiente
atrativo e fortalecedor de sua própria perenidade e acolhedor para as
empresas e instituições que, com afinidades consoantes ou necessárias, sejam
atraídas para suas circunvizinhanças.
Enunciado 6.3: Apoiar a implementação de projetos imobiliários para o Perímetro do PqTec
(Lei de Zoneamento).
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Realizar 2 vezes ao ano a divulgação em meios de comunicação para atrair
Meta (6.3) novos empreendimentos imobiliários e/ou investidores no entorno do
Núcleo do PqTec.

Indicadores
Evolução quadrimestral das ações e seus resultados.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Promover ambiente adequado e divulgar oportunidade para atrair empreendimentos
imobiliários e/ou clientes/investidores:
Divulgação da Cidade Tecnológica na Coluna Tecnologia e Inovação da TV Band Vale, com reportagem
exibida em 14/7 que pode ser assistida neste link:
https://youtu.be/a1B_LdAzBs4
Divulgação da Cidade Tecnológica nas redes sociais do PqTec:
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Status de Execução da Meta/Indicador
Pelo menos 2 divulgações no período. Atividades em andamento.

Acompanhamento de Metas
Requisito 7: Administrar, gerenciar, operacionalizar e realizar a manutenção
das áreas, bens e equipamentos públicos, cujo uso lhe seja cedido.
Enunciado 7.1: Oferecer infraestrutura, facilidades e serviços profissionais de classe
mundial, equivalentes ao que existe de mais moderno e inovador disponíveis no mercado,
e sempre que possível estimulando soluções provenientes de residentes, membros dos
APL’s e do mercado local.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (7.1.1)

Conservar minimamente por 4 anos a infraestrutura existente;

Indicadores
Relatórios quadrimestrais de acompanhamento com relação a conservação da infraestrutura existente;

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Gerir atividades de segurança patrimonial, segurança do trabalho, limpeza, manutenção
e conservação predial e de equipamentos, jardinagem, manutenção de facilidades
operacionais do PQTEC:
Atividades de Segurança Patrimonial:
Atualmente a empresa contratada para realizar os serviços de Segurança Patrimonial é a SECURITY,
responsável pelo controle do acesso de visitantes, residentes e prestadores de serviços ao PqTec.
Realizam rondas internas em pontos estratégicos e essas rondas são conferidas através de um software
específico. Abaixo segue um exemplo da tela de controle.
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A empresa é responsável também por organizar e manter a ordem nos estacionamentos, receber as
encomendas e separá-las para os devidos destinos nos Centros Empresariais. Também é responsável
pelas recepções.
A qualidade dos serviços é mensurada mensalmente através de relatório de avaliação de qualidade
realizado pelo Departamento de Infraestrutura do PqTec, conforme exemplos abaixo:

O Sistema de Segurança nas dependências do PqTec é feito através de Câmeras e IP que gravam as
imagens através de movimentos, 24 horas por dia. Neste período avançamos no projeto de
modernização do sistema com a troca de várias câmeras, além do aumento no número das mesmas.
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A Segurança nas Galerias do empreendedor (Putim e Campo dos Alemães) é realizada também por
Sistema de Câmeras ligadas com uma central de operações de uma empresa contratada e as ocorrências
reportadas ao Departamento de Infraestrutura do PqTec.

No período, reiteramos vulnerabilidade das cercas perimetrais, com mourões quebrados e furos grandes
nas cercas, que necessitam de investimentos para manutenção corretiva e implantação de sistema de
segurança perimetral no entorno do Núcleo do PqTec. Neste período solicitamos recursos juto à PMSJC.
Visão hoje:
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Atividades de Segurança do Trabalho:
Integração de Segurança do Trabalho:
• PRESTADORES DE SERVIÇO: as integrações no PqTec são realizadas semanalmente,
contabilizando 48 prestadores de serviço integrados no período; e foram realizadas 6
integrações para colaborados do Parque Tecnológico
Brigadas de Emergências:
• TREINAMENTOS: Não tivemos treinamentos e reuniões neste período por conta dos últimos
Decretos e restrições relativos à Covid-19.
Inspeções de equipamentos de combate a incêndio:
• EXTINTORES: o PqTec possui 290 extintores. Foram realizadas 672 inspeções nestes
equipamentos no período;
• HIDRANTES: o PqTec possui 82 hidrantes, foram realizadas 226 inspeções nestes equipamentos
no período;
• ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS: o PqTec dispõe de um DEA (Desfibrilador Externo
Automático) e um monitor de pressão arterial. Os atendimentos em que este monitor de
pressão arterial é utilizado são devidamente anotados, contabilizando 3 atendimentos neste
período.
• GESTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS (Lâmpadas Fluorescentes usadas) e RESÍDUOS SÓLIDOS
(Caçambas). Emissão de MTR no momento da coleta e destinação dos Resíduos.

ATIVIDADES ROTINEIRAS:
• Verificação diária das Centrais e equipamentos de Combate a Incêndio;
• Avaliações de riscos;
• Acompanhamentos de movimentações de risco (carga e descarga nos Centros Empresariais, que
possam gerar algum tipo de risco aos residentes);
• Acompanhamento das atividades de risco em obras, trabalhos em altura, ar quente etc.;
152

•
•
•
•
•
•
•

Condicionamento do sistema hidráulico de combate a incêndio para atividades nas obras
(drenagem, isolamento e pressurização da rede);
Monitoramento das empresas terceirizadas do PqTec quanto ao fornecimento e correta
utilização dos EPIs;
Avaliação e arquivamento de todos os documentos de integração;
Delimitação das áreas com atividades de risco com isolamentos e informações de segurança;
Acompanhamento das empresas de Desinfecção (Coronavírus), Dedetização e Desratização a
fim do cumprimento da legislação vigente;
Acompanhamento e monitoramento do plano de ação referente ao combate à Dengue nas
vistorias de possíveis pontos de acúmulo de água parada;
Vistorias Rotineiras de Segurança na utilização dos Bolsões de Estacionamentos.

Atividades de Serviços de Limpeza:
O PqTec, manteve de forma recorrente as atividades de limpeza e jardinagem nas áreas comuns,
buscando atender aos padrões de qualidade.
Desde o último trimestre, iniciamos uma série de protocolos para intensificar o processo de limpeza das
áreas comuns. Estes protocolos estão publicados no site do PqTec.

Realizamos com a empresa contratada, CONECTA SERVIÇOS GERAIS, no período desse relatório, com
rotina de intervalo de 15 dias, atividades de desinfecção das áreas comuns do PqTec com produto a base
de quaternário de amônia na Prevenção contra o Coronavírus.
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Foram realizados os serviços de Dedetização contra insetos rasteiros, Desratização e tratamento
específico para controle de escorpião pela empresa MULTISERVIÇOS AGREGUE em 26/07/2020.

Mantivemos a gestão de Limpeza nas Galerias dos Empreendedores do Putim e Campo dos Alemães
com a empresa CARPELAVA:
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Mantivemos as atividades de Jardinagem, com serviços executados pela empresa CAVAZZA para
atender as áreas verdes do PqTec.

Atividades de Manutenção:
Durante o período, realizamos e/ou acompanhamos diversas manutenções preventivas, corretivas e de
melhorias, sendo que as manutenções corretivas receberam maior foco. Dentre manutenções de
melhorias, podemos destacar os seguintes projetos:
•

Modernização do sistema elétrico com instalação de software para monitoramento e
controle/Concluído no período anterior, porém testado e validado neste período;
- Este projeto teve como objetivo dar maior confiança, segurança e confiabilidade ao sistema de
Energia Elétrica do PqTec e foi divido em 3 etapas distintas:
1. Modernização da cabine primária
- Nesta etapa foram substituídos os equipamentos da cabine de entrada por equipamentos
mais modernos, possibilitando o religamento a distância, dando assim maior segurança aos
operadores do sistema:
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2. Seletividade das proteções nos transformadores
- Nesta etapa foram instalados relés de proteção nos transformadores melhorando assim
nosso sistema de proteção tornando os níveis de proteção setoriais e não mais único como
anteriormente operávamos:
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3. Instalação de software e equipamentos para controle de demanda e gestão de qualidade
de energia
- Nesta última etapa realizamos a instalação de equipamentos que nos dão maior controle
de nossa demanda contratada junto a concessionária, bem como nos possibilitou a geração
de dados afim de analisarmos constantemente a qualidade da energia que nos é fornecida:
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•

Melhorias e modernização no sistema de iluminação do Laboratório CDM, Hall de eventos,
corredor Unesp, Laje de serviços, escadaria recepção principal, corredor CE1 e Hall CE1;
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NO &ORDERS FOR InNOVaTION

INOVAÇÃO SEM LIMITES
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NO &ORDERS FOR InNOVaTION

INOVAÇÃO SEM LIMITES
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•

Reforma painel poço artesiano;

•

Diante das ocorrências contabilizadas anteriormente ao período de pandemia, em que
apontavam a necessidade de melhoria no sistema de cobertura do sinal de internet em toda
as áreas do PQTEC, priorizamos melhorar este sistema, conforme descrito abaixo:
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1. Gerenciamento Sistema Wi-fi
Instalação de mais 12 antenas Wi-fi Unifi para atender o crescimento da demanda dos acessos a
Rede PQTEC VISITOR e cobertura de todas as salas de reuniões e Halls nos Centros Empresariais.
Com a instalação das 12 chegamos a 30 antenas, as quais fazem todo gerenciamento da nossa rede
VISITOR e REDE Corporativa.
Todo gerenciamento das antenas é feito através de um Dashboard que nos permite ter informações
em tempo real de tudo o que está acontecendo em nossa rede PQTEC VISITOR. Para que o visitante
possa ter acesso a rede VISITOR é necessário um cadastro único, através do e-mail e senha, liberando
o acesso à rede.

Atualmente temos em nossa base de cadastro mais de 5 mil visitantes, categorizados por idade, sexo e
nacionalidade.

Conseguimos ter informações de consumo de banda por aparelho de cada visitante, além do consumo
realizado em cada antena instalada.
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Temos um relatório diário e mensal que nos mostra a quantidade de aparelhos conectados em
determinado dia.

Acompanhamento do tráfego na rede Corporativa e Visitor.
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•

Criação Rede Internet Wi-fi NEXUS Residentes e NEXUS Visitantes

Interligação dos dois ambientes, NEXUS (Incubadora), já existente, com NEXUS (Centro Empresarial) 1)
através de uma rede Ótica, provendo o compartilhamento de Internet de 150Mbps entre os dois
espaços, realizando o provisionamento das antenas unificando num único sistema de gerenciamento.
A Rede NEXUS conta atualmente com 10 antenas Wi-fi, possibilitando aos incubados a mobilidade entre
ambos prédios sem perder a sua conexão.
O Novo espaço conta com 5 Antenas UNIFI, cada antena com capacidade de gerenciamento de 80
usuários. As antenas foram distribuídas dentro do espaço de acordo com o alcance do seu sinal.
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Todo gerenciamento de acesso é feito através da plataforma da própria UNIFI.
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•

Gerenciamento Remoto de Temperatura e Umidade dos CPD's
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Realizada a instalação de controles de temperatura nos seguintes CPD´s:
• Centro Empresarial 2;
• Administração.
Com esta instalação passamos a gerenciar 4 controladores, sendo dois já instalados anteriormente.
O Controle é feito através dos termômetros da Prodigital que envia e-mail sempre que a umidade ou
temperatura estiver fora da configuração realizada no sistema.
Controle de Temperatura Administração

Controle de Temperatura Centro Empresarial 2

Tela de gerenciamento Controle de Temperatura.
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• LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados
Com a aprovação, em 2018, da Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, fica ainda mais evidente a
urgência do assunto e necessidade de atenção da sociedade como um todo para o tratamento de dados
pessoais coletados no dia a dia.
Antes mesmo da entrada em vigor da Lei, em agosto de 2020, o Parque Tecnológico já estava criando
mecanismos de mitigação de risco, através dos seguintes documentos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamento de Risco;
Descrição Tratamento de Risco;
Check List Segurança da Informação;
Tabulação Tratamento de Risco;
Controle de Acesso à Rede;
Norma da Tecnologia da Informação;
Indicador de atendimento Técnico;
Categoria Service Desk.

Todo trabalho está sendo acompanhado por um especialista em segurança da Informação.
•

Restruturação Rede de Dados

Temos um Rack em ambiente/ local específico responsável por receber nosso Anel Ótico, bem como
equipamentos que fazem o gerenciamento das antenas e a rede de dados do Departamento de Eventos.
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Estamos realocando este Rack e realizando a troca de toda estrutura de rede de dados de CAT5 para
CAT6, criando estrutura para passagem de todos cabeamentos.
Todo serviço está sendo realizado com mão de obra interna.
Estrutura que será desmontada e realocada.

Rack sendo montado para recebimento dos Equipamentos.
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Estrutura de eletrocalhas para passagem dos cabeamentos de rede e ótico.
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Estrutura do Novo espaço para recebimento do Rack.

A2. Contratar as empresas prestadoras destes serviços com qualidade adequada dentro da
disponibilidade orçamentaria:
Destacamos as seguintes empresas prestadoras de serviços no período:
➢ Jardinagem / CAVAZA;
➢ Segurança PqTec / SECURITY;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Purificadores de água / AMY REFRIGERAÇÃO;
Segurança Galerias / SCORPION;
Limpeza Galerias / CARPELAVA;
Análise de água potável / H2O;
Extintores / AEROTEX;
Limpeza PqTec / MilClean;
Multiserviços Agregue / Desinsetização, Desratização e Controle de Escorpião;
Conecta Serviços Gerais/Desinfecção dos Ambientes contra Corona Vírus;
Sistema de alarme de detecção de Incêndio/Easy Solution;
Gerenciamento de resíduo sólidos/Valle Ambiental Engenharia e resíduos limitados;
Gerenciamento de resíduos Perigosos Lâmpadas Fluorescentes usadas/Bubbles;
Gestão da internet/NipBr;
Locações de impressoras/Foccus Laser;
Gestão de telefonia móvel/Claro;
Gestão de processos/Fenix Dynamique;
Gestão de Residentes/Pantone;
Sistema ERP/CIS-ERP Office 365;
Microsoft Gestão Antivírus Bitdefender/LANIAQ;
Software de Agendamento/Calendly;
Hospedagem de Sites/Locaweb;
Registro Dominios /Registro.Br;
Sistema de Mailling /Mailchimp;
Gestão de Redes Sociais/MLABS;
Adobe App Cloud/Adobe;
Manutenção dos elevadores/Atlas Schindler;
Manutenção da plataforma elevatória/Thyssenkrupp.

A3. Administrar estes contratos:
A APTSJC conta com uma equipe destinada a este fim. Atividade concluída para o período.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 7: Administrar, gerenciar, operacionalizar e realizar a manutenção
das áreas, bens e equipamentos públicos, cujo uso lhe seja cedido.
Enunciado 7.1: Oferecer infraestrutura, facilidades e serviços profissionais de classe
mundial, equivalentes ao que existe de mais moderno e inovador disponíveis no mercado,
e sempre que possível estimulando soluções provenientes de residentes, membros dos APLs
e do mercado local.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (7.1.2)

Atender aos projetos elencados no plano de adequação/melhorias de
infraestrutura do PqTec – Projeto de Melhoria – Infraestrutura e Serviços e
aprovados pela SIDE (*).

Indicadores
Relatórios de acompanhamento de cada projeto aprovado;
Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A4. Levantar anualmente as necessidades de adequação da infraestrutura do PqTec e de
possíveis soluções provenientes de empresas vinculadas ao PqTec ou do mercado local,
visando ao aprimoramento dos serviços de manutenção e preservação das instalações:
No período anterior, foi apresentado orçamento para 4 novos projetos de melhorias (citados no
relatório anterior), porém seguimos aguardando liberação de orçamento pela Prefeitura – Carta
007/2020, são eles:
• Interligação da Fossa Séptica Visiona/FEV à Rede de Esgoto;
• Cobertura do acesso ao corredor externo do CE I, a partir do Auditório 1;
• Reforma de alambrado do perímetro do PqTec;
• Passarela com cobertura para acesso ao Estacionamento superior / SETOR G.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividade em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 7: Administrar, gerenciar, operacionalizar e realizar a manutenção
das áreas, bens e equipamentos públicos, cujo uso lhe seja cedido.
Enunciado 7.2: Criar ambientes com design e arquitetura inteligente e que estimulem e
propiciem o trabalho flexível, a inovação aberta e criatividade, e que permitam o uso de
tecnologias de informação e comunicação de ponta. A arquitetura destas áreas deve
manifestar os valores e ethos do Parque, e deve simbolizar a sua cultura e aquilo que
significa e representa, fator fundamental para a atração de empresas e de suas equipes
qualificadas.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Elaborar programa de ações para execução dos projetos aprovados pela
Meta (7.2) SIDE (*);

Execução do Projeto (*).
Indicadores
Relatório de acompanhamento;
Projeto Executado (*)

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Levantar custos dos projetos aprovados:
Conforme já informado no relatório anterior concluímos o novo coworking no CE I e devemos ter o
primeiro morador em setembro 2020.
Aguardamos a liberação de novos recursos para a conclusão da obra.
Neste período, adquirimos novos mobiliários, melhorando ainda mais a beleza do espaço, conforme
fotos abaixo:
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A2. Identificar fontes de recursos ou de negócios que possibilitem o atendimento dos
requisitos de 7.2 a 7.6:
• Prefeitura Municipal da cidade;
• Emendas Parlamentares.

A3. Revisão anual dos projetos e programas de ações:
Projetos em execução e/ou desenvolvimento, sendo revisados e atualizados periodicamente.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 7: Administrar, gerenciar, operacionalizar e realizar a manutenção
das áreas, bens e equipamentos públicos, cujo uso lhe seja cedido.
Enunciado 7.3: Contratar e desenvolver projetos arquitetônico e construtivo, para implantar
nova área de convivência ampla, moderna, confortável e convidativa para estimular a
criatividade, o convívio e a interação entre os residentes e visitantes.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Elaborar programa de ações para execução dos projetos aprovados pela
Meta (7.3) SIDE (*);
Execução do Projeto (*).

Indicadores
Relatório de acompanhamento;
Projeto Executado (*).

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Levantar custos dos projetos aprovados:
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•

Início do projeto de revitalização do corredor Centro I – Nexus. Trata-se do aproveitamento do
corredor de conexão entre o CE 1 / Nexus / área de alimentação, com objetivo de dar vida a
esta passagem, além de ser criado ambientes de convivência no decorrer deste corredor.
Seguem fases atuais do projeto:
• Projeto aprovado pelo comitê Nexus Living e Patrocinadores;
• Orçamento de elétrica: aprovado, feito e concluído;
• Pintura de piso e parede: aprovado e em andamento;
• Display de acrílico p/ marcas patrocinadas: aprovado e em andamento;
• Em andamento. Instalação de luminárias em toda a extensão do corredor.
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•

Obras restaurante Bem-te-vi na laje da Unesp. Deslocamento do quiosque para
melhorar a estrutura quanto a interferência do tempo, que incomodou bastante no
antigo local.
Durante

180

Finalizado
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•

Obras Café TOV

Trata-se de um grande marco para o Parque no aspecto de conveniência. Localizado num
ponto estratégico e com uma arquitetura de alto padrão. Seguem fotos ilustrando a
evolução das obras neste período:
Junho/2020

Agosto/2020
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•

Considerando o Decreto Municipal 18.479, de 23 de março de 2020 e Decreto
Estadual 64.881, de março de 2020 que suspendeu o consumo local em restaurantes
e, com o fechamento dos serviços de alimentação dentro do PqTec, bem como
regras de distanciamento social, visando o interesse e necessidade dos residentes,
foi necessário, prover alternativas para alimentação. Neste sentido, reorganizamos
mesas e cadeiras individuais em áreas abertas e espaços já existentes, respeitando
o limite de distanciamento e disponibilizamos micro-ondas para aquecimento de
refeições. Mantivemos um dos serviços estratégicos - Recanto Bem-te-vi disponibilizando marmitas, e assim estamos buscando atender a população do
PqTec.

Hall Piso Superior – Saída para a Lage Técnica

Hall de Eventos 1
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Hall de Eventos 2

Hall de Eventos 3
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A2. Identificar fontes de recursos ou de negócios que possibilitem o atendimento dos
requisitos de 7.2 a 7.6:
•
•

Prefeitura Municipal;
Residentes e parceiros /Patrocínio;
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A3. Revisão anual dos projetos e programas de ações:
Projetos em execuçã .

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 7: Administrar, gerenciar, operacionalizar e realizar a manutenção
das áreas, bens e equipamentos públicos, cujo uso lhe seja cedido.
Enunciado 7.4: Implantar ou ampliar e gerir programas de sustentabilidade ambiental nos
domínios do parque, como eficiência energética, gestão de resíduos, reuso de águas
pluviais, entre outros.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Elaborar programa de ações para execução dos projetos aprovados pela
Meta (7.4) SIDE (*);
Execução do Projeto (*).

Indicadores
Relatório de acompanhamento;
Projeto Executado (*).

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Levantar custos dos projetos aprovados:
•
•
•

•

Seguimos com ações de melhorias em nossa estação de tratamento ETE;
Também seguimos com a negociação com a parceira MONERA para assessoria em projetos
relacionados ao tema ambiental;
Seguimos em parceria com a empresa Eco tecno para recolhimento de resíduos eletroeletrônicos
e contratamos a empresa Bulbless para fazer o Tratamento correto das Lâmpadas Fluorescentes
usadas atendendo legislação.
Abaixo fotos dos pontos de coletas posicionados no Centro Empresarial 1 e Certificado de
Descontaminação e Destinação de Lâmpadas Fluorescentes usadas:
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•

Os resíduos sólidos têm a destinação correta atendendo legislação Vigente;

•

Monitoramento diário do padrão de potabilidade de água para consumo Humano com emissão de
relatório
mensal
pela
empresa
H2O
atendendo
a
Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 28 de setembro de 2017, Anexo XX no(s)
parâmetro(s) Coliformes Totais, Cor Aparente, Escherichia coli, Gosto, Odor, Turbidez.

•

Ainda pendente a interligação da rede de esgoto do prédio onde está instalado a empresa Visiona.
Valor levantado e apresentado para Prefeitura Municipal. Aguardando liberação de recursos;
Projeto sem novas informações de implantação de painéis energéticos (captação solar) nos vidros
do auditório 2 pela provedora de energia elétrica EDP. Aguardando os próximos passos.

•
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A2. Identificar fontes de recursos ou de negócios que possibilitem o atendimento dos requisitos
de 7.2 a 7.6:
•
•
•
•

Monera;
Eco Tecno;
EDP;
Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

A3. Revisão anual dos projetos e programas de ações:
Revisões periódicas.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividade em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 7: Administrar, gerenciar, operacionalizar e realizar a manutenção
das áreas, bens e equipamentos públicos, cujo uso lhe seja cedido.
Enunciado 7.5: Garantir e gerenciar a segurança do patrimônio público, privado e dos
cidadãos modernizando os sistemas de acesso e monitoramento de todo o Núcleo do Parque
Tecnológico.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Elaborar programa de ações para execução dos projetos aprovados pela
Meta (7.5) SIDE (*);
Execução do Projeto (*).

Indicadores
Relatório de acompanhamento;
Projeto Executado (*).

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Levantar custos dos projetos aprovados:
Atividades de Segurança Patrimonial:
A empresa SECURITY, contratada para realizar serviços de Segurança Patrimonial, é responsável pelo
controle do acesso de visitantes, residentes e prestadores de serviços ao PqTec. Realizam rondas
internas em pontos estratégicos e essas rondas são conferidas através de software específico,
conforme exemplo de tela de controle abaixo:

São responsáveis também por organizar e manter a ordem nos estacionamentos, receber as
encomendas e separá-las para os devidos destinos nos Centros Empresariais.
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A qualidade dos serviços é mensurada mensalmente através de relatório de avaliação de qualidade
realizado pelo Departamento de Infraestrutura do PqTec.

O Sistema de Segurança eletrônica nas dependências do PQTEC é feito através de Câmeras (Projeto de
modernização) e IP que gravam as imagens através de movimentos, 24 horas por dia, e são
administradas pelo Departamento de Tecnologia de informação e facilites, inclusive com acesso nos
celulares dos responsáveis pelo Departamento de Infraestrutura (Coordenador e Facilities).
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No período, reiteramos vulnerabilidade das cercas perimetrais, com mourões quebrados e furos
grandes nas cercas, que necessitam de investimentos para manutenção corretiva e implantação de
sistema de segurança perimetral no entorno do Núcleo do PqTec.
Visão hoje:

A2. Identificar fontes de recursos ou de negócios que possibilitem o atendimento dos
requisitos de 7.2 a 7.6:
Contrato de gestão

A3. Revisão anual dos projetos e programas de ações:
Revisões periódicas.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividade em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 7: Administrar, gerenciar, operacionalizar e realizar a manutenção
das áreas, bens e equipamentos públicos, cujo uso lhe seja cedido.
Enunciado 7.6: Implantar novo projeto paisagístico, aproveitando e eventualmente
revitalizando as áreas arborizadas, jardins e canteiros existentes, criando novas áreas verdes
e de convívio para residentes e visitantes.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Elaborar programa de ações para execução dos projetos aprovados pela
Meta (7.6) SIDE (*);
Execução do Projeto (*).

Indicadores
Relatório de acompanhamento;
Projeto Executado (*).

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Levantar custos dos projetos aprovados:
Custos apresentados no relatório protocolado junto a Prefeitura em 18 de dezembro de 2017 (APTSJC
741/2017) denominado Projeto de Melhorias, porém ainda não aprovados.
Estudo sendo iniciado para aproveitamento do entorno da café TOV, onde temos uma bonita área
verde.

A2. Identificar fontes de recursos ou de negócios que possibilitem o atendimento dos
requisitos de 7.2 a 7.6:
Identificado as seguintes fontes até o momento:
• Contrato de gestão PMSJC
• Patrocínio – Projeto Nexus Living

A3. Revisão anual dos projetos e programas de ações:
Revisões periódicas.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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Acompanhamento de Metas
Requisito 7: Administrar, gerenciar, operacionalizar e realizar a manutenção
das áreas, bens e equipamentos públicos, cujo uso lhe seja cedido.
Enunciado 7.7: Gerenciar, administrar, operacionalizar e realizar a manutenção dos Mini
Shoppings Castelli e Campos dos Alemães. Gestão do espaço ECO Terminal Jardim Mariana.
Ações/Atividades 21 de maio a 31 de agosto de 2020 – 1º quadrimestre – 4º ano
Meta (7.7)

Realizar limpeza e segurança noturna das Unidades permissionadas à APTSJC,
por 4 anos.

Indicadores
Relatório de acompanhamento das ações/atividades.

Relatório das Ações/Atividades Realizadas
A1. Contratar serviços de segurança e limpeza das galerias dentro da disponibilidade
orçamentária:
A Segurança nas Galerias do empreendedor (Putim e Campo dos Alemães) também é feita através de
Sistema de Câmeras ligadas com uma central de operações de uma empresa contratada Scorpions e as
ocorrências reportadas ao Departamento de Infraestrutura do PqTec.

Mantivemos a gestão de Limpeza nas Galerias dos Empreendedores do Putim e Campo dos Alemães com
a empresa CARPELAVA:
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A2. Realizar pequenos reparos das galerias dentro da disponibilidade orçamentária:
Realizados reparos diversos nas galerias:
Entre alguns reparos, podemos citar:
• Trocas de lâmpadas realizadas no Mini Shopping Castelli:

•

Realizadas podas de mini bambus (arecas) e gramado, galeria do Campos dos Alemães:

•

Realizada manutenção na infraestrutura aparente dos sistemas de CFTV, Mini Shopping Castelli:
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A3. Realizar editais de seleção de empreendedores das galerias e do ECO Terminal:
O último edital, aconteceu no segundo semestre de 2019, foi realizado para preencher duas vagas no Mini
Shopping Castelli.
Os projetos aprovados foram:
• Valéria Bernardo Alves dos Santos - Salão de beleza;
• Sonia Maria Cardenuto – Ateliê de Corte e Costura.

A4: Acompanhar a evolução das empresas residentes das galerias:
•

Ocupação – Unidades Campo dos Alemães e Putim

- O Programa Galerias do Empreendedor possui 20 boxes nas 02 unidades com 100% de ocupação.

Ocupação - Campo dos Alemães maio a agosto de 2020
Ocupação - Campo dos Alemães Maio a agosto 2020
100%

100%

100%

100%

mai/20

jun/20

jul/20

ago/20
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Ocupação - Putim maio a agosto de 2020
Ocupação - Putim Maio a agosto 2020
100%
100%

mai/20

•

jun/20

100%

100%

jul/20

ago/20

Manejo Comportamental

As avaliações comportamentais integram o processo seletivo e o acompanhamento periódico dos
residentes. No acompanhamento periódico, acontecem quadrimestralmente e têm como objetivo,
avaliar/acompanhar e desenvolver questões comportamentais dos empreendedores. Por meio desta ação,
é possível traçar o perfil dos candidatos/empreendedores e propor ações voltadas a evolução
empreendedora, tornando assim o ambiente das galerias mais empreendedor. São avaliados (com notas
de 0 - 10):
• Necessidade de Realização;
• Trabalho em grupo;
• Otimismo;
• Ética;
• Autoconfiança;
• Independência;
• Liderança;
• Talento;
• Qualidade e eficiência;
• Ousadia - Correr riscos calculados;
• Perseverança;
• Comprometimento;
• Pró - Atividade;
• Capacidade de tomada de decisão;
• Orientação para resultados futuros.

Mini Shopping Campo dos Alemães
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Avaliação Comportamental - Alekson Marsal
Loja 1 / Campo dos Alemães - Rádio
Necessidade de…
Trabalho em grupo 10
Orientação para…
8
Otimismo
Capacidade de…
6
4
Ética
Pró-atividade
2
0
Autoconfiança
Comprometimento

Set a Dezembro 2019
jan a maio 2020
maio a agosto 2020

Independência

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos…
Qualidade e…

Avaliação Comportamental - Daiane de Souza
Loja 2 / Campo dos Alemães - Digital Service
Trabalho em grupo

Necessidade de…
8
Orientação para…
6

Otimismo

Capacidade de…

4
Ética

2
0

Autoconfiança
Independência

Pró-atividade
jan a maio de 2020
Comprometimento

maio a Agoto 2020

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos…
Qualidade e…
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Avaliação Comportamental - William Clayton
Loja 3 / Campo dos Alemães - Ótica
Trabalho em grupo

Necessidade de…
8
Orientação para…
6

Otimismo

Capacidade de…

4
Ética

2
0

Autoconfiança

Pró-atividade
Comprometimento

Set a Dezembro 2019
jan a maio 2020
maio a agosto 2020

Independência

Perseverança

Liderança

Correr riscos…
Qualidade e…

Talento

Avaliação Comportamental - Antonio Celso
Loja 4 / Campo dos Alemães - Produtos
Naturais
Trabalho em grupo

Necessidade de…
8
Orientação para…
6

Otimismo

Capacidade de…

4
Ética

2
0

Autoconfiança

Pró-atividade
Comprometimento

Set a Dezembro 2019
jan a maio 2020
maio a agosto 2020

Independência

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos…
Qualidade e…
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Avaliação Comportamental - Nicanor Ferreira
Loja 5 / Campo dos Alemães - Bolaria e
Confeitaria
Necessidade de…
Trabalho em grupo 10
Orientação para…
8

Otimismo

6
4

Ética

Capacidade de…
Pró-atividade

2

0

Autoconfiança

Comprometimento

Set a Dezembro 2019
jan a maio de 2020
maio a agosto 2020

Independência

Perseverança

Liderança

Correr riscos…
Qualidade e…

Talento

Avaliação Comportamental - David
Aparecido Lopes
Loja 6 / Campo dos Alemães - Lanchonete e
Marmitaria
Necessidade de…
Trabalho em grupo 8
Orientação para…
6
Otimismo
Capacidade de…
4
Ética
Autoconfiança

2
0

Pró-atividade
Comprometimento

Set a Dezembro 2019
jan a maio de 2020

maio a agosto 2020
Independência
Liderança
Talento

Perseverança
Correr riscos…
Qualidade e…
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Avaliação Comportamental - Thamires Alves
Santos Ferreira - Loja 7 / Campo dos Alemães
- Thamires Presentes
Necessidade de…
Trabalho em grupo 10
Orientação para…
8
Otimismo
Capacidade de…
6
4
Ética
Pró-atividade
2
0
Autoconfiança
Comprometimento

Set a Dezembro 2019
jan a maio de 2020
Maio a agosto 2020

Independência

Liderança
Talento

Perseverança

Correr riscos…
Qualidade e…

Avaliação Comportamental - Jonathan
Rafael Carpinetti dos Santos - Loja 8 /
Campo dos Alemães - Jhow Modas
Necessidade de…
Trabalho em grupo 10
Orientação para…
8
Otimismo
Capacidade de…
6
4
Ética
Pró-atividade
2
0
Autoconfiança
Comprometimento

Set a Dezembro 2019
jan a maio 2020
maio a agosto 2020

Independência
Liderança
Talento

Perseverança
Correr riscos…
Qualidade e…
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Avaliação Comportamental - Vinicius
Almeida
Loja 9 / Campo dos Alemães - Tatoo
Necessidade de…
Trabalho em grupo 8
Orientação para…
6
Otimismo
Capacidade de…
4
Ética
Autoconfiança

2
0

Pró-atividade
Comprometimento

Set a Dezembro 2019
jan a maio 2020
maio a agosto 2020

Independência

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos…
Qualidade e…

Avaliação Comportamental - Julia Patricia
Loja 10 / Campo dos Alemães - Salão de
Beleza
Necessidade de…
Trabalho em grupo 8
Orientação para…
6
Otimismo
Capacidade de…
4
Ética
Autoconfiança

2
0

Pró-atividade
Comprometimento

Set a Dezembro 2019
jan a maio 2020
maio a agosto 2020

Independência
Liderança
Talento

Perseverança
Correr riscos…
Qualidade e…
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Mini Shopping do Putim

Avaliação Comportamental - Fátima
Aparecida Coutinho Souza
Loja 1 / Putim - Nosso Cantinho
Necessidade de…
Trabalho em…10
Orientação…
8
Otimismo
Capacidade de…
6
4
Ética
Pró-atividade
2
0
Autoconfiança
Comprometime…

Maio a Agosto 2019
Set a Dezembro 2019
jan a maio 2020

Independência
Liderança
Talento

Perseverança
Correr riscos…
Qualidade e…

Avaliação Comportamental - Débora da
Costa Silva
Loja 2 / Putim - Art Phones
Necessidade de…
Trabalho em…10
Orientação para…
8
Otimismo
Capacidade de…
6
4
Ética
Pró-atividade
2
0
Autoconfiança
Comprometime…
Independência
Liderança
Talento

Perseverança

Set a Dezembro 2019
Janeiro a Maio 2019
jan a maio 2020

Correr riscos…
Qualidade e…
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Avaliação Comportamental - Jair Pinheiro
Ribeiro
Loja 3 / Putim - Barbearia JJ
Necessidade de…
8
Trabalho em grupo
Orientação para…
6

Otimismo

Capacidade de…

4

Ética

Pró-atividade

2
0

Autoconfiança

Comprometimento

Set a Dezembro 2019
jan a maio 2020
maio a agosto 2020

Independência

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos…
Qualidade e…

Avaliação Comportamental - Tamires de
Araújo Rocha - Loja 4 / Putim - Poder
Feminino
Necessidade de
realização
Trabalho em grupo 10
Otimismo

5
Ética
Autoconfiança

Orientação para
resultados futuros
Capacidade de
tomada de decisão
Pró-atividade

0

Independência

Comprometimento

Set a Dezembro
2019
jan a maio 2020

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos
calculados
- Ousadia
Qualidade
e
eficiência

maio a agosto 2020
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Avaliação Comportamental - Amabili
Coelho Lemes - Loja 5 / Putim Distribuidora de produtos de Higiene
Necessidade de…
8
Trabalho em grupo
Orientação para…
6
Otimismo
Capacidade de…
4
Ética

2
0

Autoconfiança

Pró-atividade
Comprometimen…

Set a Dezembro 2019
jan a maio 2020

maio a agosto 2020
Independência

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos…
Qualidade e…

Avaliação Comportamental - Diana
Loja 6 / Putim - Loja de Roupa
Necessidade de…
Trabalho em… 10
Orientação para…
8
Otimismo
Capacidade de…
6
4

Ética

Pró-atividade

2
0

Autoconfiança
Independência

Comprometimen…

Out a Novembro 2019
jan a maio 2020

maio a agosto 2020

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos…
Qualidade e…
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Avaliação Comportamental - Valeria
Bernado Alves dos Santos - Loja 8 / Putim Toda bonita
Necessidade de…
Trabalho em grupo 8
Orientação para…
6
Otimismo
Capacidade de…
4
Ética

2
0

Autoconfiança
Independência

Pró-atividade
jan a maio de 2020
Comprometimento

maio a agosto 2020

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos…
Qualidade e…

Avaliação Comportamental - Sonia Maria
Cardenuto - Loja 9 / Ateliê de costura
Trabalho em grupo

Necessidade de…
8
Orientação para…
6

Otimismo

Capacidade de…

4
Ética

2

0

Autoconfiança
Independência

Pró-atividade
jan a maio 2020
Comprometimento

maio a agosto 2020

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos…
Qualidade e…
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Avaliação Comportamental - Flavia Pereira
Loja 10 / Putim - Pet Shop
Necessidade de…
Trabalho em… 8
Orientação para…

6

Otimismo

Capacidade de…

4
Ética

2
0

Autoconfiança
Independência

Pró-atividade

Comprometime…

Set a Novembro 2019
jan a maio 2020
maio a agosto 2020

Perseverança

Liderança
Talento

Correr riscos…
Qualidade e…

FASE – Adaptação
100% dos projetos
FASE – Graduação
Sem graduação no período.
• Faturamento e Lucro
Abaixo estão compilados o Faturamento e o Lucro obtido pelas empresas que estavam nas Galerias no
período de janeiro a maio de 2020.
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Média de faturamento e Lucro das Empresas
- Mini Shopping Campo dos Alemães R$25.000,00

R$22.892,18

R$20.000,00
R$15.000,00
R$10.000,00
R$3.567,62

R$5.000,00
R$maio a agosto 2020

Total Vendas

Total Lucro

R$45.000,00

Média de faturamento e Lucro das Empresas

R$40.000,00

- Mini Shopping Castelli -

R$35.000,00
R$30.000,00
R$25.000,00
R$20.000,00
R$15.000,00

R$14.444,43

R$10.000,00
R$3.552,75

R$5.000,00
R$Total Vendas jan/20

Com o atual cenário e o forte impacto da pandemia e suas consequências observamos a redução do
faturamento no período do Programa Galerias do Empreendedor. Como estratégia de apoio, o PqTec vem
firmando parcerias, com destaque no período com o SEBRAE e TIC Vale, para a busca de soluções e
oportunidades.
No período reforçamos ações e oportunidades voltadas a melhoria de gestão e vendas on-line.

Ações realizadas decorrentes da Pandemia Covid – 19
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•

Com o atual cenário, dedicamos força total para apoiar os empreendedores das Galerias.

Em maio, aconteceram as Rodadas de Negócios Virtuais com a parceria
do SEBRAE-SP.
Os empreendedores tiveram a oportunidade de expor os produtos das
lojas e interagir.

•

Retomada: Em junho, começamos a dar os primeiros passos para a retomada das atividades,
contamos com o apoio do SEBRAE-SP em diversas lives no link:
https://www.youtube.com/sebraesaopaulo para a conscientização da retomada segura.

•

O SEBRAE-SP junto a Cielo disponibilizaram link das Live(s) para os empreendedores aprenderem a
tornar os produtos digitais para ajudar no cenário atual.
https://www.youtube.com/watch?v=Kwl2xOQe55g

https://www.youtube.com/watch?v=Kwl2xOQe55g
Em julho divulgamos oportunidade de uma Live sobre Inteligência Emocional nos Negócios. O objetivo foi
discutir e trazer alternativas aos empreendedores para compreender e reconhecer as emoções, e utilizálas a favor de melhores resultados frente à gestão dos negócios em cenários adversos.
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Dos dias 20 a 23 de Julho os empreendedores
acompanharam uma série de especialistas em
marketing digital, e-commerce e marketplace, com
conteúdos sobre performance, resultados e caminhos
para divulgação e e visibilidade para aumento das
vendas.

Dia 27 de julho a coordenadora Giane Santos, realizou atendimentos online sobre MEI - Tempo de
contribuição
X
Benefícios.
Os empreendedores tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre
contribuições e benefícios.

•

Em agosto/20 demos início
ao
Programa
de
Transformação Digital para
o Pequeno Negócio, uma
parceria
entre
o
TIC
VALE
PQTEC
&
GALERIAS
DO
EMPREENDEDOR.
É um programa voltado para auxiliar pequenas empresas a darem seu primeiro passo em vendas
por canais digitais.
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Foram selecionadas 6 empresas das Galerias do Empreendedor para rodar um projeto piloto. As atividades
tiveram início em 10/08 e tem previsão de acabarem dentro de aproximadamente um mês, dependendo
das alterações que surjam durante os testes.
Neste piloto, as empresas receberão todos artefatos de comunicação para
redes sociais ou Marketplace, conforme escolha do empreendedor e do perfil
do seu negócio. Eles também contarão com todo suporte para incluir estes
materiais e produtos na internet e criar artes para serem postadas.
Com este trabalho, é esperado que as empresas desenvolvam novos
mercados, aumentem seu faturamento e consigam uma presença digital com
uma imagem atual e profissionalizada.
As empresas selecionas foram:
o
o
o
o
o
o

•

Poder Feminino - Roupas e Acessórios;
Higilimpe - Distribuidora de Descartáveis, Embalagens, Higienes e Limpezas;
Ótica Diamante;
Felix Cakes;
Digital Service;
Óticas Clélia- GRADUADA.

Em cumprimento aos decretos estaduais e municipais que restringiram as atividades empresariais
e sociais, paralisando temporariamente as atividade de grande parte dos negócios inseridos no
Programa Galerias dos Empreendedor, cuja flexibilização foi recentemente permitida, em parceria
com o SEBRAE, realizaremos dos dias 31 de agosto à 04 de setembro, um Programa de Retomada,
com foco na reestruturação, recomposição e retomada de cada empresa com estratégias para
aumento das vendas e gestão estratégica.
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O Projeto contemplará os 4 pilares do SEBRAE – SP: Gestão, Acesso a Crédito, Acesso a Mercado e
Tecnologia.
O Projeto inclui ainda, 1 hora de mentoria online para cada participante e acesso a créditos (linhas
empreenda rápido do Banco do Povo); aplicativo ou plataforma de acesso a mercado (Help - pertinho de
casa e MagaLu).
Os cursos fortuitamente presenciais serão realizados nas próprias galerias com os portões fechados e o
PqTec irá disponibilizar a infra necessária e coffee break, cumprindo todos os protocolos.

(Unidade Campo dos Alemães)
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(Unidade Putim)

O Programa Descomplique do SEBRAE atua com empreendedores que querem abrir seus negócios,
entretanto, numa proposta de escopo em sinergia nos foi disponibilizado o Programa para integrar parte
do PROJETO RETOMADA DO PROGRAMA GALERIAS DO EMPREENDEDOR, em especial com a grade para
alavancar vendas.
Também, ofereceu a oportunidade de interação e oportunidade para empresários instalados no entorno
dos mini shoppings e para os empreendedores já graduados dentro do Programa Galerias do
Empreendedor.
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Toda "encomenda" das fases 1 a 5 foi focada no REPLANEJAR, e substituímos o último dia (legislação) por
uma grade de vendas digitais.
Após os 05 dias de curso, o projeto contempla uma mentoria aos participantes, o empreendedor tem
disponibilizada a oportunidade de inserir seu negócio no APP HELPIE! e com o seu modelo de negócio
replanejado e com novas metas claras e calculadas se beneficia com a oportunidade de crédito a juros zero
através de instituições (Banco do Povo) parceiro do SEBRAE.

•

Ao decorrer no período a empresa âncora da Galeria do Campo dos Alemães, Radio Alternativa,
cuja contrapartida é informar, noticiar em assuntos diversos do município e região, divulgar
oportunidades e dar visibilidade ao Programa Galerias do Empreendedor, teve uma sequência de
entrevistas com importantes nomes da Prefeitura de São José dos Campos, em especial provendo
informações e notícias sobre o COVID-19, entre eles com o Prefeito Felício Ramuth e Secretários
do Governo Municipal. As entrevistas foram focadas em saúde, educação, reabertura dos
comércios e protocolos de retomada de algumas atividades.

No dia 06/08, foi realizada uma entrevista com o Senhor Devair
Petraroia, Secretário de Proteção ao Cidadão. Na ocasião o
secretário falou sobre os protocolos de reabertura do comércio,
autuações, aglomeração de pessoas nos ‘fluxos’ e sobre a patrulha
da mulher.
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No dia 08/08, aconteceu uma entrevista com o senhor Felício Ramuth, prefeito
da cidade de São José dos Campos sobre os temas saúde, economia, educação,
segurança e protocolos da fase amarela do Município.

No dia 11/08, aconteceu uma entrevista com o senhor Ricardo Minoru,
Secretário de Manutenção, onde abordamos temas e chamamos atenção, em
especial, quanto ao lixo e entulhos descartados atrás do mini Shopping do
Campo dos Alemães.

No dia 12/08, foi realizada uma entrevista com o
Senhor Danilo Stanzani, Secretário da Saúde de São José, onde abordamos
temas como prevenção ao contágio do corona vírus, contatos para atendimento
médico, tratamento de pacientes que estão em casa, debates sobre o volta às
aulas, construção do Hospital de Retaguarda, dicas de cuidados etc.

No dia 14/08, foi realizada uma entrevista com a Senhora Cristine D’Angelis,
Secretária da Educação, na ocasião foi falado sobre as atividades dos
alunos, segurança dos professores e volta às aulas.

Também no dia 14/08, foi realizada a entrevista com o Senhor Marcos Manara,
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, nesta oportunidade foi
esclarecido sobre a nova lei de zoneamento, diretrizes do Plano Diretor da
Cidade, vantagens da abertura do MEI na Sala empreendedor e vantagens dos
empréstimos no Banco do Povo.

Algumas das contribuições de informações, divulgação do Programa, notícias de ações realizadas pela
municipalidade a partir de denúncias e solicitações de munícipes/ouvintes e demais ações neste sentido,
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foram suspensas a partir de 15 de agosto (três meses antes das eleições municipais), em respeito ao novo
Calendário Eleitoral 2020, instituído pela Emenda Constitucional 107/2020, em que se fazem vedadas
diversas condutas a agentes públicos.

Status de Execução da Meta/Indicador
Atividades em andamento.
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ANEXO II

DETALHAMENTO DE DESPESAS

DETALHAMENTO DESPESAS – PMSJC
Fornecedor

ALMEIDA, PORTO ASSOCIADOS LTDA

Descrição

Data do
Pagamento

Valor Pago

01/06/2020 12.571,76

L F RIBEIRO EXTINTORES

CONTABILIDADE COMP 05/2020 - PC: 769. RC: 1691
MANUTENCAO PREVENTIVA EXTINTORES COMP 04/2020 - PC: 737. RC:
1772

MAGAZINE LUIZA S/A

EQUIPAMENTO (TV) OBRA COWORKING NEXUS PDI - CE-I -PC:939

01/06/2020 5.970,00

NELSON CABRAL

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (F1 No221)

01/06/2020 486,00

SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO

REPASSES COOPERATIVA - PAGAMENTO SALARIAL - COMPT 05/2020

01/06/2020 1.182,70

ALEX PAULO DE SIQUEIRA 18562392847

SERRALHEIRA PARA OBRA COWORKING NEXUS - CEI - PC: 817. RC: 1856

02/06/2020 2.812,50

CARREFOUR COM E IND LTDA

EQUIPAMENTOS - MICROONDAS (F1 No235)

02/06/2020 1.796,00

ELETRO MECANICA UNIVERSO

MATERIAIS DE MANUTEÇÃO (F1 No 200)

02/06/2020 171,73

FOCCUS LASER

03/06/2020 4.365,00

FOCCUS LASER

CONTRATO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COMP 05/2020 - PC: 21. RC: 100
SERVICO DE MANUTENCAO IMPRESSORAS - COMP 05/2020 - PC: 21. RC:
100

S.A. DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (F1 No207)

04/06/2020 1.211,10

2S SOLUTIONS LTDA EPP

SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO COMPT 05/2020 - PC: 695. RC: 1653

05/06/2020 120,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/06/2020 17.432,58

CIS-ERP SOLUCOES GERENCIAIS LTDA

FGTS FOPAG CG COMPT 05/2020
SISTEMA ERP COMPT 05/2020 - Numero do pedido: 772. Numero da
solicitacao: 1793

CONNECTA SERVICOS GERAIS LTDA.

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (F1 No222)

05/06/2020 915,16

M2 GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (F-1 233)

1. CARTORIO DE NOTAS SAO JOSE DOS CAMPOS

DEVOLUCAO DE PGTO INDEVIDO

05/06/2020 153,43
08/06/2020 1,16

CARLOS EDUARDO SILVA ME

MATERIAIS DE TIC (F1 No 193)

08/06/2020 880,28

CARLOS EDUARDO SILVA ME

MATERIAIS DE TIC (F1 No228)

08/06/2020 939,16

CARLOS EDUARDO SILVA ME

SERVIÇO DE TIC (F1 No228)

08/06/2020 871,56

SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (F1 No 227)
MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CHILLERS COMPT 05/2020 - PC: 803. RC:
1787
MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CHILLERS COMPT 04/2020 - PC: 803. RC:
1787

08/06/2020 975,00

LUXY ENGENHARIA LTDA

MANUTENCAO ELETRICA PREVENTIVA ANUAL - PC: 820. RC: 1844

09/06/2020 25.207,53

01/06/2020 1.352,61

03/06/2020 385,00

05/06/2020 3.060,50

09/06/2020 5.650,37
09/06/2020 5.650,37

LUXY ENGENHARIA LTDA

SERVICO DE MANUTENÇÃO - PC: 819. RC: 1842

09/06/2020 12.105,92

T L Q DA SILVA TRANSPORTES ME

MOTOBOY COMP 05/2020 - PC: 694. RC: 1435

09/06/2020 1.176,00

H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP

SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMP 04/2020 - PC: 114. RC: 365

10/06/2020 1.046,64

H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP

SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMP 05/2020 - PC: 114. RC: 365

10/06/2020 1.046,64

LANIAQ SOLUCOES EM COMPUTACAO EIRELI

SOFTWARE ANTI VIRUS - PC: 824. RC: 1868

10/06/2020 6.940,00

LEONAN MOTA NUNES 35913083822

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (F1 234)

10/06/2020 120,00

AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI
ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PC: 788. RC: 1756

12/06/2020 2.358,75

ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS CG COMPT 06/2020

12/06/2020 26.022,68

BANCO DO BRASIL

TARIFAS BANCÁRIAS

12/06/2020 14,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

12/06/2020 386,58

ALEXANDRE SERAO RIBEIRO - ME

CORREIOS COMPT 05/2020
MANUTENCAO PREVENTIVA BEBEDOUROS COMPT 05/2020 - PC: 850. RC:
1889

CARLOS EDUARDO SILVA ME

EQUIPAMENTOS CFTV - PC: 935

15/06/2020 17.900,00

CLARO S.A.

TELEFONE MOVEL (CLARO) COMPT 05/2020

15/06/2020 1.931,60

DE BIASI AUDITORES INDEPENDENTES

15/06/2020 6.757,20

FABIO DELGADO ALVES - ME

AUDITORIA 2020 - PARC 01/07 -PC: 818. RC: 1852
SERVICO LIMPEZA E CONSEVACAO GALERIAS COMP 05/2020 - PC: 762. RC:
1688

MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA

SUPORTE TECNICO TIC MENSAL - COMPT 05/2020 - PC: 836. RC: 1899

15/06/2020 2.900,00

MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA

15/06/2020 390,00

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

SERVICO DE BACKUP EM NUVEM COMPT 05/2020 - PC: 821. RC: 1866
SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL MENSAL COMPT 05/2020 - PC: 837.
RC: 1886

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

SERVICO DE LIMPEZA MENSAL COMPT 05/2020 - PC: 834. RC: 1885

15/06/2020 29.844,55

NIP TELECOM TELECOMUNICACOES EIRELI

SERVICOS DE TELEFONIA PABX COMPT 05/2020 - PC: 835. RC: 1898

15/06/2020 206,35

RADIO E TV TAUBATE LTDA - TV BAND VALE

CAMPANHA PUBLICITARIA ANUAL - PC: 775. RC: 1790

15/06/2020 8.666,66

SCORPION MONITORAMENTO LTDA

SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO COMPT 05/2020 - PC: 760. RC: 1685

15/06/2020 3.430,00

SCORPION MONITORAMENTO LTDA

SEGURANCA EXTRA GALERIA COMPT 05/2020 - PC: 760. RC: 1685
SERVICOS DE PORTARIA, RECEPCAO E SEG DO TRABALHO COMP 05/2020 PC: 839. RC: 1888

15/06/2020 6.293,39

SECURITY SEGURANCA LTDA
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP.
TRABALHO
VALE DA PROTE SOLDA EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO LTDA
VALE LOCACOES - COMERCIO E LOCACAO DE
FERRAMENTAS
VALE LOCACOES - COMERCIO E LOCACAO DE
FERRAMENTAS

SEGURANCA PATRIMONIAL NUCLEO COMP 05/2020 - PC: 838. RC: 1887
CONVENIO ODONTOLOGICO (REEMBOLSO FUNCIONARIOS CG) COMPT
05/2020

15/06/2020 41.513,33

EPIS PARA DESIFECCAO DE AMBIENTES (F1 No223)

15/06/2020 241,50

SERVICO DE MANUTENCAO (F1 No225)

15/06/2020 100,00

SERVICO DE MANUTENCAO (F1 No225)

15/06/2020 477,00

VERTICAL COMERCIAL LTDA.

MATERIAL DE MANUTENÇÃO (F1 No 243)

15/06/2020 1.761,21

SECURITY FACILITIES LTDA

15/06/2020 480,80

15/06/2020 917,49

15/06/2020 32.809,25

15/06/2020 28.566,60

15/06/2020 389,70

CAVAZZA PAISAGISMO LTDA

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPT. 05/2020

18/06/2020 3.738,00

AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI

IRRF RETIDO NFS-E 464

19/06/2020 25,00

ALMEIDA, PORTO ASSOCIADOS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 4229

19/06/2020 622,89

ALMEIDA, PORTO ASSOCIADOS LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 4789

19/06/2020 200,93

IRRF RETIDO NFS-E 47

19/06/2020 102,30

INSS RETIDO NFS-E 47

19/06/2020 750,20

CARLOS EDUARDO SILVA ME

ISSQN RETIDO NFS-E 932

19/06/2020 28,44

CAVAZZA PAISAGISMO LTDA

INSS RETIDO NFE-E 222

19/06/2020 462,00

CONNECTA SERVICOS GERAIS LTDA.

IRRF RETIDO NFS-E 1249

19/06/2020 11,39

CONNECTA SERVICOS GERAIS LTDA.

INSS RETIDO NFS-E 1249

19/06/2020 125,28

CONNECTA SERVICOS GERAIS LTDA.

ISSQN RETIDO NFS-E 1249

19/06/2020 34,16

CONSTRUTORA DEVINI

INSS NF 53

19/06/2020 80,50

CONSTRUTORA DEVINI

ISS NF 53

19/06/2020 27,67

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 12362

19/06/2020 130,77

H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP

IRRF RETIDO NFS-E 127

19/06/2020 16,73

H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP

CSRF RETIDO NFS-E 127

19/06/2020 51,86

H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP

IRRF RETIDO NFS-E 135

19/06/2020 16,73

H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP

IRRF RETIDO NFS-E 136

19/06/2020 16,73

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS FOPAG FUNCIONARIOS CG COMPT 05/2020

19/06/2020 71.966,20

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 22949

19/06/2020 361,53

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

INSS RETIDO NFS-E 22949

19/06/2020 3.181,49

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 22949

19/06/2020 1.681,14

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 22949

19/06/2020 1.084,59

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 22950

19/06/2020 535,71

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

INSS RETIDO NFS-E 22950

19/06/2020 5.892,79

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 22950

19/06/2020 2.491,04

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 22950

19/06/2020 1.607,12

MINISTERIO DA FAZENDA

IR FOPAG FUNCIONARIOS CG COMPT 05/2020

19/06/2020 24.255,47

MINISTERIO DA FAZENDA

IRRF S/ FERIAS ANDERSON SOARES - 8/12 AVOS

19/06/2020 140,09

PAULO ALVES DE SOUZA

ISSQN RETIDO NFS-E 567

19/06/2020 6,60

SCORPION MONITORAMENTO LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 835

19/06/2020 70,00

SCORPION MONITORAMENTO LTDA

INSS RETIDO NFS-E 882

19/06/2020 656,77

SCORPION MONITORAMENTO LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 882

19/06/2020 141,84

SECURITY FACILITIES LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 11715

19/06/2020 355,53

SECURITY FACILITIES LTDA

INSS RETIDO NFS-E 11715

19/06/2020 3.910,80

SECURITY FACILITIES LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 11715

19/06/2020 1.653,20

SECURITY FACILITIES LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 11715

19/06/2020 1.066,58

SECURITY SEGURANCA LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 3622

19/06/2020 516,66

SECURITY SEGURANCA LTDA

INSS RETIDO NFS-E 3622

19/06/2020 5.683,22

SECURITY SEGURANCA LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 3622

19/06/2020 2.402,46

SECURITY SEGURANCA LTDA
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL

ISSQN RETIDO NFS-E 3622

19/06/2020 1.549,96

IRRF RETIDO NFS-E 79

19/06/2020 146,25

CSRF RETIDO NFS-E 79

19/06/2020 453,38

IRRF RETIDO NFS-E 80

19/06/2020 25,31

CSRF RETIDO NFS-E 80

19/06/2020 78,48

IRRF RETIDO NFS-E 84

19/06/2020 45,00

CSRF RETIDO NFS-E 84

19/06/2020 139,50

IRRF RETIDO NFS-E 87

19/06/2020 60,00

CSRF RETIDO NFS-E 87

19/06/2020 186,00

IRRF RETIDO NFS-E 88

19/06/2020 33,75

CSRF RETIDO NFS-E 88

19/06/2020 104,63

THYSSENKRUPP ELEVADORES AS

CSRF RETIDO NSF-E 4356

19/06/2020 32,32

UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PC: 932

19/06/2020 3.005,60

M2 GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

22/06/2020 214,60

NIP TELECOM TELECOMUNICACOES EIRELI

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (F1 237)
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANTENAS DE WI-FI) 27 PONTOS DE ACESSO
COMPT 05/2020 - Numero do pedido: 835. Numero da solicitacao: 1898

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

MOVEIS PARA OBRA COWORKING NEXUS PDI (F1 No224)

23/06/2020 1.039,98

KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA
PINHEIRO CARRENHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

MATERIAIS DE ESCRITORIO (F1 No 232)

23/06/2020 174,90

ASSESSORIA JURIDICA - PC 2/2

23/06/2020 4.800,00

WW.COM COMUNICACAO VISUAL LTDA

SERVIÇOS DE IMPRESSÕES (F1 No 236)

24/06/2020 908,00

B2W COMPANHIA DIGITAL

EQUIPAMENTO DE TIC (F1 No 247)

25/06/2020 1.117,48

22/06/2020 2.430,00

MINISTERIO DA FAZENDA

PIS FOPAG FUNCIONARIOS CG RT COMPT 05/2020

25/06/2020 104,51

MINISTERIO DA FAZENDA

PIS FOPAG FUNCIONARIOS CG COMPT 05/2020
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REALIZADO EM
11/05/2020

25/06/2020 2.085,38
26/06/2020 70,90

MAGAZINE LUIZA S/A
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
MATERIAIS PARA OBRA COWORKING CEI - PC:938
LTDA

29/06/2020 7.941,99

ALVES ALVES FERRAGENS LTDA
ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (F1 No 252)

29/06/2020 420,00

PAGAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS CG COMPT 06/2020

29/06/2020 27.728,90

BANCO DO BRASIL
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

TARIFAS BANCÁRIAS
MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CHILLERS COMPT 06/2020 - PC: 848. RC:
1915

29/06/2020 56,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (F1 No 250)

29/06/2020 1.118,47

CONSTRUTORA DEVINI

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - PC: 827. RC: 1872

29/06/2020 7.165,84

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

MANUT PREVENTIVA ELEVADORES - COMPT 06/2020 - PC: 849. RC: 1891
SERVICO LIMPEZA E CONSEVACAO GALERIAS COMP 04/2020 - PC: 762. RC:
1688
MANUTENCAO PREVENTIVA EXTINTORES COMP 05/2020 - PC: 737. RC:
1772

29/06/2020 2.864,07

MATERIAIS DE TIC (F1 No230)

29/06/2020 421,59

RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS

ASSESSORIA JURIDICA - PC 4/4

29/06/2020 13.750,00

ALMEIDA, PORTO ASSOCIADOS LTDA

CONTABILIDADE COMPT 06/2020 - PC: 847. RC: 1913

01/07/2020 12.571,76

DE BIASI AUDITORES INDEPENDENTES

AUDITORIA 2020 - PARC 02/07 -PC: 818. RC: 1852

02/07/2020 4.504,80

SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

REEMBOLSO CAMPANHA VACINAÇÃO - PAGAMENTO SALARIAL (F1 No 241)

02/07/2020 126,00

VACINAR

02/07/2020 90,00

FOCCUS LASER

REEMBOLSO CAMPANHA VACINAÇÃO - PAGAMENTO SALARIAL (F1 No 242)
SERVICO DE MANUTENCAO IMPRESSORAS - COMP 06/2020 - PC: 21. RC:
100

FOCCUS LASER

CONTRATO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COMP 06/2020 - PC: 21. RC: 100

03/07/2020 4.365,00

2S SOLUTIONS LTDA EPP

SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO COMPT 06/2020 - PC: 695. RC: 1653

06/07/2020 120,00

CARLOS EDUARDO SILVA ME

06/07/2020 624,00

EASY SOLUTIONES E SERVICOS LTDA

MATERIAIS DE TIC (F1 No246)
SISTEMA ERP COMPT 06/2020 - Numero do pedido: 772. Numero da
solicitacao: 1793
MANUT. PREVENTIVA SISTEMA ALARME DE INCENDIO - COMP 05/2020 PC: 795. RC: 1677

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS FOPAG CG COMPT 06/2020

07/07/2020 5.003,59

SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO

REPASSES COOPERATIVA - PAGAMENTO SALARIAL - COMPT 06/2020

07/07/2020 690,20

T L Q DA SILVA TRANSPORTES ME

MOTOBOY COMP 06/2020 - PC: 694. RC: 1435

07/07/2020 1.190,00

TELLES FREITAS LTDA

SERVIÇOS DE TIC (F1 No 253)

07/07/2020 850,00

FRIOSHOPPING AR CONDICIONADO

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (F1 No 249)

08/07/2020 1.677,00

FABIO DELGADO ALVES - ME
L F RIBEIRO EXTINTORES
MALIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS
TECNICAS LTDA

CIS-ERP SOLUCOES GERENCIAIS LTDA

29/06/2020 5.650,37

29/06/2020 837,12
29/06/2020 1.352,61

03/07/2020 465,00

06/07/2020 3.259,75
06/07/2020 2.500,00

UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (F1 No244)

08/07/2020 996,61

AGS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

FRETE NOBREAK CAMARA ANECOICA (F1 No 262)

09/07/2020 781,25

B A SANTOS DAMAS - ME

REFIS DE FILTROS PARA BEBEDOUROS (F1 No 248)

09/07/2020 790,40

UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PC: 941

10/07/2020 2.312,74

DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA.

ANUIDADE HOSPEDAGEM SITE RMVALETI - PC: 858. RC: 1922

13/07/2020 235,08

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CORREIOS COMPT 06/2020

13/07/2020 864,24

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO (F1 No 273)

13/07/2020 184,75

PH BORGES SILVA SOLUCOES EM PLASTICOS LTDA

MATERIAIS DE CONSUMO (F1 No 272)

13/07/2020 63,22

ALVES ALVES FERRAGENS LTDA
ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (F1 No 268)

14/07/2020 500,00

ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS CG COMPT 07/2020

14/07/2020 23.979,62

BANCO DO BRASIL

TARIFAS BANCÁRIAS

14/07/2020 10,50

PANTONE300 SISTEMAS LTDA - ME

SOFTWARE DE GESTAO DAS EMPRESAS - COMP 05/2020 - PC: 371. RC: 1022

14/07/2020 830,00

PANTONE300 SISTEMAS LTDA - ME
ALEXANDRE SERA O RIBEIRO - ME - AMY
REFRIGERACAO

SOFTWARE DE GESTAO DAS EMPRESAS - COMP 06/2020 - PC: 371. RC: 1022
MANUTENCAO PREVENTIVA BEBEDOUROS COMPT 06/2020 - PC: 850. RC:
1889

14/07/2020 830,00

ALLCOR GRAFICA

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PC: 830. RC: 1877

15/07/2020 911,00

BBS PARTNER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RC: 829. PC: 1818

15/07/2020 508,97

CLARO S.A.

15/07/2020 1.932,08

FABIO DELGADO ALVES - ME

TELEFONE MOVEL (CLARO) COMPT 06/2020
SERVICO LIMPEZA E CONSEVACAO GALERIAS COMP 06/2020 - PC: 762. RC:
1688

LWT SISTEMAS LTDA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (F1 No 266)

15/07/2020 2.030,00

MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA

SUPORTE TECNICO TIC MENSAL - COMPT 06/2020 - PC: 836. RC: 1899

15/07/2020 2.900,00

MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA

SERVICO DE BACKUP EM NUVEM COMPT 06/2020 - PC: 821. RC: 1866

15/07/2020 390,00

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

SERVICO DE LIMPEZA MENSAL COMPT 06/2020 - PC: 834. RC: 1885
SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL MENSAL COMPT 06/2020 - PC: 837.
RC: 1886

15/07/2020 29.844,55

NIP TELECOM TELECOMUNICACOES EIRELI
PAULO FERNANDES SOLUCOES ARQUITETONICAS
LTDA

SERVICOS DE TELEFONIA PABX COMPT 06/2020 - PC: 835. RC: 1898

15/07/2020 200,80

MOVEIS PARA OBRA COWORKING NEXUS PDI (F1 No213)

15/07/2020 3.110,00

POWERBLADE SOLUCOES EM TI LTDA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (F1 No 263)
PATROCINIO BAND CIDADE ED COLUNA TECNOLOGICA E INOVACAO
06/2020 - Numero do pedido: 853. Numero da solicitacao: 1919

15/07/2020 720,00

15/07/2020 3.601,50

SECURITY FACILITIES LTDA

SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO COMPT 06/2020 - PC: 760. RC: 1685
SERVICOS DE PORTARIA, RECEPCAO E SEG DO TRABALHO COMP 06/2020 PC: 839. RC: 1888

SECURITY SEGURANCA LTDA

SEGURANCA PATRIMONIAL NUCLEO COMP 06/2020 - PC: 838. RC: 1887

15/07/2020 41.513,33

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RADIO E TV TAUBATE LTDA - TV BAND VALE
SCORPION MONITORAMENTO LTDA

15/07/2020 512,10

15/07/2020 6.697,80

15/07/2020 32.809,25

15/07/2020 8.666,66

15/07/2020 28.566,60

UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP.
TRABALHO
COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA.
COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA.
EASY SOLUTIONES E SERVICOS LTDA
PAULO FERNANDES SOLUCOES ARQUITETONICAS
LTDA

CONVENIO ODONTOLOGICO (REEMBOLSO FUNCIONARIOS CG) COMPT
06/2020
SOFTWARE DE ASSINATURA ELETRONICA (SUPORTE TECNICO) - COMPT
07/2020 - PC: 843. RC: 1862
SOFTWARE DE ASSINATURA ELETRONICA - COMPT 07/2020 - PC: 843. RC:
1862
MANUT. PREVENTIVA SISTEMA ALARME DE INCENDIO - COMP 06/2020 PC: 795. RC: 1677

15/07/2020 77,94
16/07/2020 184,00
16/07/2020 736,00
16/07/2020 2.500,00

MOVEIS PARA OBRA COWORKING NEXUS PDI - PC: 933

16/07/2020 4.500,00

PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP

EQUIPAMENTO PARA AREA DE CPD (F1 No 254)

16/07/2020 1.396,00

R. VIEIRA ENG E AR CONDICIONADO LTDA.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (F1 No 251)

16/07/2020 3.000,00

CAVAZZA PAISAGISMO LTDA

ITENS DE JARDINAGEM (F1 No 239)

17/07/2020 380,00

AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI

CSRF RETIDO NFS-E 464

20/07/2020 116,25

ALMEIDA, PORTO ASSOCIADOS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 4789

20/07/2020 622,89

ALMEIDA, PORTO ASSOCIADOS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 5341

20/07/2020 200,93

BBS PARTNER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 167

20/07/2020 14,28

IRRF RETIDO NFS-E 48

20/07/2020 102,30

INSS RETIDO NFS-E 48

20/07/2020 750,20

CSRF RETIDO NFS-E 48

20/07/2020 317,13

CSRF RETIDO NFS-E 47

20/07/2020 317,13

IRRF RETIDO NFS-E 52

20/07/2020 102,30

IRRF RETIDO NFS-E 51

20/07/2020 20,25

INSS RETIDO NFS-E 52

20/07/2020 750,20

INSS RETIDO NFS-E 51

20/07/2020 148,50

CSRF RETIDO NFS-E 52

20/07/2020 317,13

CSRF RETIDO NFS-E 51

20/07/2020 62,78

CAVAZZA PAISAGISMO LTDA

20/07/2020 462,00

CAVAZZA PAISAGISMO LTDA

INSS RETIDO NFS-E 248
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPT. 06/2020 - PC: 855. RC:
1920

CONNECTA SERVICOS GERAIS LTDA.

CSRF RETIDO NFS-E 1249

20/07/2020 52,96

CONSTRUTORA DEVINI

INSS RETIDO NFS-E 61

20/07/2020 267,75

CONSTRUTORA DEVINI

ISSQN RETIDO NFS-E 61

20/07/2020 216,41

DDTEL COMERCIAL EIRELI

INSS RETIDO NFS-E 2113

20/07/2020 132,00

DDTEL COMERCIAL EIRELI

ISSQN RETIDO NFS-E 2113

20/07/2020 60,00

DE BIASI AUDITORES INDEPENDENTES

IRRF RETIDO NFS-E 821

20/07/2020 72,00

20/07/2020 3.738,00

DE BIASI AUDITORES INDEPENDENTES

IRRF RETIDO NFS-E 784

20/07/2020 108,00

DE BIASI AUDITORES INDEPENDENTES

CSRF RETIDO NFS-E 784

20/07/2020 334,80

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 13931

20/07/2020 139,67

FABIO DELGADO ALVES - ME

INSS RETIDO NFS-E 215

20/07/2020 50,32

FABIO DELGADO ALVES - ME

INSS RETIDO NFS-E 213

20/07/2020 55,15

FABIO DELGADO ALVES - ME

ISSQN RETIDO NFS-E 215

20/07/2020 27,44

FABIO DELGADO ALVES - ME

ISSQN RETIDO NFS-E 213

20/07/2020 30,08

H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP

CSRF RETIDO NFS-E 136

20/07/2020 51,86

H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP

CSRF RETIDO NFS-E 135

20/07/2020 51,86

INDUSTRIA ROMI S.A.

KIT PNEUMATICO MAQUINA ROMI (F1 No 256)

20/07/2020 2.683,65

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS FOPAG FUNCIONARIOS CG COMPT 06/2020

20/07/2020 21.616,30

LEANDRO PASQUALLI DO NASCIMENTO EIRELI

EQUIPAMENTOS - CELULAR (F1 No 269)

20/07/2020 1.428,00

LUXY ENGENHARIA LTDA

INSS RETIDO NFS-E 28

20/07/2020 2.770,90

LUXY ENGENHARIA LTDA

INSS RETIDO NFS-E 27

20/07/2020 528,00

LUXY ENGENHARIA LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 28

20/07/2020 871,57

LUXY ENGENHARIA LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 27

20/07/2020 166,08

M2 GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (F-1 245)

20/07/2020 667,50

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 23188

20/07/2020 408,33

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 23187

20/07/2020 361,53

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

INSS RETIDO NFS-E 23188

20/07/2020 4.491,62

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

INSS RETIDO NFS-E 23187

20/07/2020 3.181,49

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 23188

20/07/2020 1.898,73

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 23187

20/07/2020 1.681,13

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 23188

20/07/2020 1.224,98

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 23187

20/07/2020 1.084,59

MINISTERIO DA FAZENDA

20/07/2020 3.872,23

NIP TELECOM TELECOMUNICACOES EIRELI

IR FOPAG FUNCIONARIOS CG COMPT 06/2020
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INTERNET COMPT 06/2020 - PC: 835. RC:
1898

SCORPION MONITORAMENTO LTDA

INSS RETIDO NFS-E 930

20/07/2020 656,77

SCORPION MONITORAMENTO LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 930

20/07/2020 141,84

SCORPION MONITORAMENTO LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 948

20/07/2020 70,00

20/07/2020 2.430,00

SECURITY FACILITIES LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 12027

20/07/2020 355,53

SECURITY FACILITIES LTDA

INSS RETIDO NFS-E 12027

20/07/2020 3.910,80

SECURITY FACILITIES LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 12027

20/07/2020 1.653,19

SECURITY FACILITIES LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 12027

20/07/2020 1.066,58

SECURITY SEGURANCA LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 3669

20/07/2020 516,66

SECURITY SEGURANCA LTDA

INSS RETIDO NFS-E 3669

20/07/2020 5.683,22

SECURITY SEGURANCA LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 3669

20/07/2020 2.402,45

SECURITY SEGURANCA LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 3669

20/07/2020 1.549,96

KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

MATERIAIS DE ESCRITORIO (F1 No 267)

21/07/2020 617,20

KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

MATERIAIS DE ESCRITORIO (F1 No 264)

21/07/2020 63,55

ALAN DA SILVA DIAS
MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA
LTDA

FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/10/2018 A 01/10/2019 (8/12 AVOS)

23/07/2020 2.770,04

EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO (F1 No 259)

23/07/2020 2.658,54

MINISTERIO DA FAZENDA
PIS FOPAG FUNCIONARIOS CG COMPT 06/2020
MULTICARD - IDENTIFICACOES E CONTROLE ACESSO
LTDA
MATERIAIS DE CONSUMO (F1 No 177)

24/07/2020 625,45

SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI
APS COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZDOS EM
NOBREAK
APS COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZDOS EM
NOBREAK

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (F1 No 261)

24/07/2020 222,50

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - PC: 841. RC: 1900

27/07/2020 2.000,00

PECAS PARA MANUTENCAO NOBREAK- PC: 841. RC: 1900

27/07/2020 10.552,00

SPRINGER CARRIER LTDA
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL

EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - PC: 945

27/07/2020 10.905,40

CONSULTORIA MAEI- PC: 857. RC: 1909

28/07/2020 6.100,25

DDTEL COMERCIAL EIRELI

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (F1 No 265)
MANUTENCAO PREVENTIVA EXTINTORES COMP 06/2020 - PC: 737. RC:
1772

29/07/2020 1.008,00

PAGAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS CG COMPT 07/2020

30/07/2020 29.438,20

BANCO DO BRASIL

TARIFAS BANCÁRIAS

30/07/2020 56,00

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACAO GRAFICA
LTDA
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA S/A

MANUT PREVENTIVA ELEVADORES - COMPT 07/2020 - PC: 849. RC: 1891

30/07/2020 2.864,07

MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO INTERNA (F1 N. 189)

30/07/2020 2.081,83

ANUIDADE SOFTWARE OFFICE 365 - PC: 846. RC: 1904

30/07/2020 19.702,72

A.S.G. MUNFORD MOREIRA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (F1 No 260)

03/08/2020 2.500,00

DE BIASI AUDITORES INDEPENDENTES

AUDITORIA 2020 - PARC 03/07 -PC: 818. RC: 1852

03/08/2020 4.504,80

2S SOLUTIONS LTDA EPP

FONTE PARA O RELOGIO DE PONTO PQTEC (F1 No 276)

05/08/2020 285,00

2S SOLUTIONS LTDA EPP

SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO COMPT 07/2020 - PC: 695. RC: 1653

05/08/2020 120,00

L F RIBEIRO EXTINTORES
ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

24/07/2020 135,00

29/07/2020 1.352,61

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS FOPAG CG COMPT 07/2020

07/08/2020 5.175,65

R. VIEIRA ENG E AR CONDICIONADO LTDA.

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - PC: 852. RC: 1907

07/08/2020 2.100,00

SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO

REPASSES COOPERATIVA - PAGAMENTO SALARIAL - COMPT 07/2020

07/08/2020 690,20

BRUNO GRILLO CASTELLO 32706503882

CONSULTORIA APLICACAO DO MAIA - PC: 856. RC: 1912

10/08/2020 3.840,00

FOCCUS LASER

CONTRATO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COMP 07/2020 - PC: 21. RC: 100
ANUIDADE HOSPEDAGEM DO SITE BRAZILIAN AEROSPACE CLUSTER - PC:
864. RC: 1930

10/08/2020 4.365,00

TAXA CREA CONFORME CONTRATO - PC: 825. RC: 1874
MANUT. PREVENTIVA PLATAFORMA ELEVATORIA - PC 01/04 - PC: 825. RC:
1874
MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CHILLERS COMPT 07/2020 - PC: 848. RC:
1915

10/08/2020 155,38

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (F1 No 258)

11/08/2020 598,95

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CORREIOS COMPT 07/2020

11/08/2020 952,50

T L Q DA SILVA TRANSPORTES ME

MOTOBOY COMP 07/2020 - PC: 694. RC: 1435
SERVICO DE MANUTENCAO IMPRESSORAS - COMP 07/2020 - PC: 21. RC:
100
MAT INFORMATICA PARA LIGACAO MIKROTIK NEXUS C/ COWORKING CE-I E
INSTALACAO MESA SALA DE CONFERENCIA (F1 No 257)

11/08/2020 1.151,00

ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS CG COMPT 08/2020

14/08/2020 70.466,26

BANCO DO BRASIL
ALEXANDRE SERA O RIBEIRO - ME - AMY
REFRIGERACAO

TARIFAS BANCÁRIAS
MANUTENCAO PREVENTIVA BEBEDOUROS COMPT 07/2020 - PC: 850. RC:
1889

14/08/2020 73,50

ALMEIDA, PORTO ASSOCIADOS LTDA

17/08/2020 12.571,76

CIS-ERP SOLUCOES GERENCIAIS LTDA

CONTABILIDADE COMPT 07/2020 - PC: 847. RC: 1913
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPT. 07/2020 - PC: 855. RC:
1920
SISTEMA ERP COMPT 07/2020 - Numero do pedido: 772. Numero da
solicitacao: 1793

CLARO S.A.

TELEFONE MOVEL (CLARO) COMPT 07/2020

17/08/2020 1.934,18

CLX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI-EPP

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (F1 No 292)
SOFTWARE DE ASSINATURA ELETRONICA - COMPT 08/2020 - PC: 843. RC:
1862
SOFTWARE DE ASSINATURA ELETRONICA (SUPORTE TECNICO) - COMPT
08/2020 - PC: 843. RC: 1862
MANUT. PREVENTIVA SISTEMA ALARME DE INCENDIO - COMP 07/2020 PC: 795. RC: 1677
SERVICO LIMPEZA E CONSEVACAO GALERIAS COMP 07/2020 - PC: 762. RC:
1688

17/08/2020 335,00

17/08/2020 1.070,78

MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA

SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMP 06/2020 - PC: 851. RC: 1890
SUPORTE TECNICO TIC MENSAL - COMPT 06/2020 - PC: 836. RC: 1899 E 6
DIAS DE PRO RATA

MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA

SERVICO DE BACKUP EM NUVEM COMPT 07/2020 - PC: 821. RC: 1866

17/08/2020 390,00

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

SERVICO DE LIMPEZA MENSAL COMPT 07/2020 - PC: 834. RC: 1885

17/08/2020 29.844,55

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
THYSSENKRUPP ELEVADORES AS
THYSSENKRUPP ELEVADORES AS
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

FOCCUS LASER
MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA
ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

CAVAZZA PAISAGISMO LTDA

COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA.
COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA.
EASY SOLUTIONES E SERVICOS LTDA
FABIO DELGADO ALVES - ME
H2O SOLUCOES EM AGUA LTDA EPP

10/08/2020 805,37

10/08/2020 662,68
11/08/2020 5.650,37

12/08/2020 367,10
13/08/2020 1.253,54

17/08/2020 512,10

17/08/2020 3.738,00
17/08/2020 3.259,75

17/08/2020 736,00
17/08/2020 184,00
17/08/2020 2.500,00
17/08/2020 6.697,80

17/08/2020 3.480,00

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
NIP TELECOM TELECOMUNICACOES EIRELI

SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL MENSAL COMPT 07/2020 - PC: 837.
RC: 1886

17/08/2020 32.809,25
17/08/2020 288,80

NIP TELECOM TELECOMUNICACOES EIRELI

SERVICOS DE TELEFONIA PABX COMPT 07/2020 - PC: 835. RC: 1898
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INTERNET COMPT 07/2020 - PC: 835. RC:
1898

SCORPION MONITORAMENTO LTDA
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP.
TRABALHO

SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO COMPT 07/2020 - PC: 760. RC: 1685
CONVENIO ODONTOLOGICO (REEMBOLSO FUNCIONARIOS CG) COMPT
07/2020

17/08/2020 3.601,50

PANTONE300 SISTEMAS LTDA - ME

SOFTWARE DE GESTAO DAS EMPRESAS - COMP 07/2020 - PC: 371. RC: 1022

18/08/2020 830,00

ALMEIDA, PORTO ASSOCIADOS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 5850

20/08/2020 200,93

ALMEIDA, PORTO ASSOCIADOS LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
BIOTEC SOLUCAO AMBIENTAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 5341

20/08/2020 622,89

IRRF RETIDO NFS-E 61

20/08/2020 102,30

IRRF RETIDO NFS-E 60

20/08/2020 10,84

INSS RETIDO NFS-E 61

20/08/2020 750,20

INSS RETIDO NFS-E 60

20/08/2020 79,52

CAVAZZA PAISAGISMO LTDA

INSS RETIDO NFS-E 270

20/08/2020 462,00

DE BIASI AUDITORES INDEPENDENTES

IRRF RETIDO NFS-E 892

20/08/2020 72,00

DE BIASI AUDITORES INDEPENDENTES

CSRF RETIDO NFS-E 821

20/08/2020 223,20

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 15009

20/08/2020 139,67

FABIO DELGADO ALVES - ME

INSS RETIDO NFS-E 233

20/08/2020 402,60

FABIO DELGADO ALVES - ME
IMPEX S.M. DOS SANTOS COM. E
IMPERMEABILIZACAO-ME

ISSQN RETIDO NFS-E 233

20/08/2020 219,60

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (F1 No 281)

20/08/2020 235,00

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS FOPAG FUNCIONARIOS CG COMPT 07/2020

20/08/2020 23.278,14

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 23426

20/08/2020 361,53

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 23427

20/08/2020 408,33

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

INSS RETIDO NFS-E 23426

20/08/2020 3.181,49

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

INSS RETIDO NFS-E 23427

20/08/2020 4.491,62

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 23426

20/08/2020 1.681,14

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 23427

20/08/2020 1.898,73

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 23426

20/08/2020 1.084,59

MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 23427

20/08/2020 1.224,98

MINISTERIO DA FAZENDA

IRRF S/ FERIAS ALAN DA SILVA DIAS - 8/12 AVOS

20/08/2020 20,73

MINISTERIO DA FAZENDA

IR FOPAG FUNCIONARIOS CG COMPT 07/2020

20/08/2020 4.130,40

17/08/2020 2.430,00

17/08/2020 77,94

SCORPION MONITORAMENTO LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 1126

20/08/2020 73,50

SECURITY FACILITIES LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 12332

20/08/2020 355,53

SECURITY FACILITIES LTDA

INSS RETIDO NFS-E 12332

20/08/2020 3.910,80

SECURITY FACILITIES LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 12332

20/08/2020 1.653,19

SECURITY FACILITIES LTDA

ISSQN RETIDO NFS-E 12332

20/08/2020 1.066,58

SECURITY SEGURANCA LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 3715

20/08/2020 516,66

SECURITY SEGURANCA LTDA

INSS RETIDO NFS-E 3715

20/08/2020 5.683,22

SECURITY SEGURANCA LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 3715

20/08/2020 2.402,46

SECURITY SEGURANCA LTDA
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL

ISSQN RETIDO NFS-E 3715

20/08/2020 1.549,96

IRRF RETIDO NFS-E 105

20/08/2020 97,50

CSRF RETIDO NFS-E 105

20/08/2020 302,25

SAP BRASIL LTDA

LICENCA DE SOFTWARE SAP - PC: 860. RC: 1918

21/08/2020 7.658,16

EH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

MOVEIS PARA OBRA COWORKING NEXUS PDI (F1 No218)

24/08/2020 2.940,00

CARLOS EDUARDO SILVA ME

MATERIAIS DE TIC (F1 No291)

25/08/2020 250,00

MINISTERIO DA FAZENDA

PIS FOPAG FUNCIONARIOS CG COMPT 07/2020

25/08/2020 649,43

SECURITY SEGURANCA LTDA

SEGURANCA PATRIMONIAL NUCLEO COMP 07/2020 - PC: 838. RC: 1887

27/08/2020 43.713,53

AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI
ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PC: 862. RC: 1892

28/08/2020 3.007,88

PAGAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS CG COMPT 08/2020

28/08/2020 85.929,03

BANCO DO BRASIL

TARIFAS BANCÁRIAS

28/08/2020 122,50

CAMILA GOUVEA BICALHO

PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO HIGOR SILVA BICALHO

28/08/2020 954,56

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

MANUT PREVENTIVA ELEVADORES - COMPT 08/2020 - PC: 849. RC: 1891
MANUTENCAO PREVENTIVA EXTINTORES COMP 07/2020 - PC: 737. RC:
1772
TAXA DE LICENCA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE
2020

28/08/2020 2.864,07

TAXA DE RECURSOS HIDRICOS PC 01DE05 - PC: 868. RC: 1940
SERVICOS DE PORTARIA, RECEPCAO E SEG DO TRABALHO COMP 07/2020 PC: 839. RC: 1888

28/08/2020 785,24

L F RIBEIRO EXTINTORES
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DOS CAMPOSS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE
SECURITY FACILITIES LTDA
Total

28/08/2020 1.352,61
28/08/2020 704,67

28/08/2020 26.150,93
1.428.335,57

DETALHAMENTO DESPESAS – CONTRAPARTIDA
Fornecedor

Descrição

Data do
Pagamento

VISA VALE - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

VALE REFEICAO COMPT 06/2020

25/05/2020

VISA VALE - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

VALE COMBUSTIVEL COMPT 06/2020

25/05/2020

DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

E-CPF DIRETORIA - PC: 822. RC: 1865

01/06/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CUSTAS DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL Y-TECNOLOGIAS

01/06/2020

CARIMBOS E CHAVES ESTORIL

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

02/06/2020

G.R. OFICINA MECANICA LTDA - ME

SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO

02/06/2020

G.R. OFICINA MECANICA LTDA - ME

MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO

02/06/2020

RSL ELETRICA E FERRAGENS LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

02/06/2020

VALENTE FERRAMENTAS E EQUIP DE SEGURANCA
LTDA ME

SERVICO DE MODELAGEM DE CHAVE

02/06/2020

WELLINGTON MOREIRA

REEMBOLSO DE DESPESA (CONVENIO MEDICO) COMPT 05/2020

02/06/2020

7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

03/06/2020

ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

03/06/2020

VALENTE FERRAMENTAS E EQUIP DE SEGURANCA
LTDA ME

SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES

03/06/2020

BANCO DO BRASIL

TARIFA BANCARIA

05/06/2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS FOPAG COMPT 05/2020

05/06/2020

1. CARTORIO DE NOTAS SAO JOSE DOS CAMPOS

DESPESAS CARTORÁRIAS

08/06/2020

PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

ATENDIMENTO EMERGENCIAL (AMBULANCIA) COMPT 05/2020

08/06/2020

ELETRO MECANICA UNIVERSO

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

09/06/2020

NELSON FALANDES S J CAMPOS ME

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

09/06/2020

SERGIO LUIZ VICTOR JUNIOR

MOVEIS E EQUIPAMENTOS

09/06/2020

BANCO SANTANDER BRASIL SA

TARIFA SCP BASICO CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO

10/06/2020

BANCO SANTANDER BRASIL SA

ANUIDADE CARTAO CREDITO CORPORATIVO

10/06/2020

MAILCHIMP

MENSALIDADE SOFTWARE PARA MALA DIRETA - COMP. 05/2020

10/06/2020

MAILCHIMP

IOF S/ INVOICE MAILCHIMP

10/06/2020

MAURICIO AMBROZIO DA SILVA ME

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

10/06/2020

SERGIO WASHINGTON

CUSTAS PROCESSUAIS AMX

10/06/2020

Valor Pago
26.793,90
16.082,78
692,00
125,51
35,00
50,00
65,00
112,00
25,00
984,33
4,99
28,00
32,00
203,25
5.611,08
1,16
963,47
37,00
6,00
4.200,00
7,55
21,50
1.087,60
65,44
85,00
98,83

ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS COMPT 06/2020

12/06/2020

BANCO DO BRASIL

TARIFA BANCARIA

12/06/2020

AUTO POSTO SANTA INES

ABASTECIMENTO VEICULO

15/06/2020

NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

15/06/2020

SP TRIBUNAL DE JUSTICA

CUSTAS JUDICIAIS - STC NEW VALE

15/06/2020

1. CARTORIO DE NOTAS SAO JOSE DOS CAMPOS

DESPESAS CARTORÁRIAS

16/06/2020

LEROY MERLIN

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

16/06/2020

NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

16/06/2020

PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

GASTOS COM ASSISTENCIA MÉDICA (F1 No 255)

17/06/2020

FCLI EMBALAGEM EIRELI

CONSUMO COPA

19/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS FOPAG COMPT 05/2020

19/06/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

IRRF S/ FERIAS JULLIANE PEREIRA

19/06/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

IRRF S/ FERIAS ANDERSON SOARES - 4/12 avos

19/06/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

IR FOPAG COMPT 05/2020

19/06/2020

NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

19/06/2020

PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 12016

19/06/2020

PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 13684

19/06/2020

COMERCIAL REIMEL GUARATINGUETA LTDA EPP

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

20/06/2020

ANTONIO GILSON PALMEIRA SJCAMPOS - ME

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

22/06/2020

MLABS SOFTWARE LTDA

LICENCA 1 ANO SOFTWARE DE COMUNICACAO - PC: 826. RC: 1879

22/06/2020

CLAUDIO DA SILVA CORREA

FERIAS PERIODO AQUISITIVO 07/07/2019 A 06/07/2020

24/06/2020

VISA VALE - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

VALE REFEICAO COMPT 07/2020

24/06/2020

VISA VALE - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

VALE COMBUSTIVEL COMPT 07/2020

24/06/2020

WELLINGTON VENANCIO

FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 02/10/18 A 01/10/2019

24/06/2020

WELLINGTON VENANCIO

PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO

24/06/2020

DOUGLAS SOUZA DA SILVA

PAGAMENTO SALARIAL (AJUSTE)

25/06/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

PIS FOPAG COMPT 05/2020

25/06/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

PIS S/ 13oSALARIO ANDERSON SOARES

25/06/2020

SUL AMERICA

CONVENIO ODONTOLOGICO -COMPT 06/2020

25/06/2020

SUL AMERICA

CONVENIO MEDICO - COMPT 06/2020

25/06/2020

68.903,34
35,00
120,01
72,85
16,00
193,50
143,38
2,00
210,00
17,00
18.885,80
28,57
70,05
11.341,50
177,20
48,64
15,40
12,00
68,00
309,60
12.323,58
25.518,00
15.316,93
6.084,18
2.553,83
9,00
399,79
26,16
2.439,30
71.156,60

JOSENILDO LIMA DE ANDRADE MATERIAL DE
CONTRUCAO ME

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

26/06/2020

LEROY MERLIN

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

26/06/2020

COMERCIAL REIMEL GUARATINGUETA LTDA EPP

CONSUMO COPA

27/06/2020

ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

PAGAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS COMPT 06/2020

29/06/2020

BANCO DO BRASIL

TARIFA BANCARIA

29/06/2020

CONSUMO COPA

29/06/2020

CONSUMO COPA - PC: 940

29/06/2020

LMP FERNANDES DE MAGALHAES - ME

CONSUMO COPA - PC: 942

29/06/2020

CAFE LOURENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LOCACAO MAQUINA DE CAFE - PC: 736. RC: 1766

30/06/2020

OLIVEIRAS TRASLADOS TERRESTRES LTDA ME

DESPESAS COM TRANSPORTE DIVERSOS - COMPT 05/2020 - PC: 833.
RC: 1894

30/06/2020

UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS

MATERIAIS DE CONSUMO

01/07/2020

JOSENILDO LIMA DE ANDRADE MATERIAL DE
CONTRUCAO ME

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

02/07/2020

SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA GRIPE (F1 No 241)

02/07/2020

VACINAR

CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA GRIPE (F1 No 242)

02/07/2020

KAWALE E COM DE FERROS LTDA ME

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

03/07/2020

BANCO DO BRASIL

TARIFA BANCARIA

06/07/2020

SP TRIBUNAL DE JUSTICA

CUSTAS JUDICIAIS - STC NEW VALE

06/07/2020

SP TRIBUNAL DE JUSTICA

CUSTAS JUDICIAIS - STC NEW VALE

06/07/2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS FOPAG COMPT 06/2020

07/07/2020

FLAVIA VAZ DE CAMPOS ZARONI DE PAIVA

FERIAS FLAVIA PERIODO AQUISITIVO 01/11/18 A 31/10/19

07/07/2020

MCM DA SILVEIRA EIRELI - EPP

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

07/07/2020

SERGIO WASHINGTON

CUSTAS JUDICIAIS - ENGTELCO

07/07/2020

SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO

REPASSES COOPERATIVA - PAGAMENTO SALARIAL - COMPT 06/2020

07/07/2020

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL ESTAGIARIO - PC: 845. RC: 1906

08/07/2020

PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

ATENDIMENTO EMERGENCIAL (AMBULANCIA) COMPT 06/2020

08/07/2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS S/ RESCISAO LAIANNE OLIVEIRA SILVA

09/07/2020

LAIANNE OLIVEIRA SILVA

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

09/07/2020

BANCO SANTANDER BRASIL SA

TARIFA SCP BASICO CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO

10/07/2020

CAFE LOURENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INSUMOS COPA - PC: 944

10/07/2020

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA

44,50
50,84
30,00
90.883,37
87,50
98,78
911,00
187,10
430,00
480,00
100,00
14,90
2.047,50
1.462,50
112,00
135,50
16,00
16,00
17.828,59
10.870,85
88,20
471,66
652,70
186,72
908,92
3.094,84
9.673,08
7,55
517,00

MAILCHIMP

MENSALIDADE SOFTWARE PARA MALA DIRETA - COMP. 06/2020

10/07/2020

MAILCHIMP

IOF S/ INVOICE MAILCHIMP

10/07/2020

ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS COMPT 07/2020

14/07/2020

BANCO DO BRASIL

TARIFA BANCARIA

14/07/2020

LAURA DOMINGOS GALANT

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

14/07/2020

VALLE AMBIENTAL, ENGENHARIA E RESIDUOS LTDA

LOCACAO DE CACAMBA COMPT 04 E 05/2020 - PC: 816. RC: 1758

14/07/2020

AUTO POSTO SANTA INES

ABASTECIMENTO VEICULO

15/07/2020

CAFE LOURENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LOCACAO MAQUINA DE CAFE - PC: 736. RC: 1766

15/07/2020

MARGEN MEDICINA DO TRABALHO

EXAME DEMISSIONAL DOUGLAS SOUZA

15/07/2020

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.

CONSUMO COPA - PC: 943

15/07/2020

UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP.
TRABALHO
MIDIAGRAFIC COMERCIO, SERVICO E LOCACAO DE
EQUIP.

REPASSES CONV. ODONTOLOGICO - PAGAMENTO SALARIAL - COMPT
06/2020

15/07/2020

SERVIÇO DE IMPRESSÕES

16/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS FOPAG COMPT 06/2020

20/07/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

IRRF S/ FERIAS W. VENANCIO

20/07/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

IRRF S/ FERIAS CLAUDIO CORREA

20/07/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

IR FOPAG COMPT 06/2020

20/07/2020

PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 13684

20/07/2020

PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 15353

20/07/2020

THALITA PIMENTA CANCAS

FERIAS PERIODO AQUISITIVO 22/06/19 A 21/06/2020

20/07/2020

CARTORIO PEREIRA LIMA

DESPESAS CARTORÁRIAS

21/07/2020

LEROY MERLIN

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

21/07/2020

ALAN DA SILVA DIAS

FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/10/2018 A 01/10/2019 (4/12 AVOS)

23/07/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

PIS S/ ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO W. VENANCIO

24/07/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

PIS FOPAG COMPT 06/2020

24/07/2020

DEPOSITO NILO

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

25/07/2020

JEQUITIBA RESTAURANTE

DESPESAS COM ALIMENTACAO - SERVIÇO EXTRA

26/07/2020

SUL AMERICA

CONVENIO ODONTOLOGICO - COMPT 07/2020

27/07/2020

SUL AMERICA

CONVENIO MEDICO - COMPT 07/2020

27/07/2020

VISA VALE - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

VALE REFEICAO COMPT 08/2020

27/07/2020

VISA VALE - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

VALE COMBUSTIVEL COMPT 08/2020

27/07/2020

1.069,85
65,43
65.113,81
35,00
384,99
1.520,00
233,00
430,00
35,00
692,30
337,74
24,00
66.190,84
231,47
1.558,11
31.728,70
47,74
14,53
1.809,27
75,80
77,36
1.385,01
25,54
1.750,18
41,14
30,00
2.464,98
71.890,78
24.242,10
14.551,09

CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

29/07/2020

ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

PAGAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS COMPT 07/2020

30/07/2020

BANCO DO BRASIL

TARIFA BANCARIA

30/07/2020

MAELI APARECIDA NUNES DOS SANTOS - ME

CONSUMO COPA

30/07/2020

AUTO POSTO SANTA INES

ABASTECIMENTO VEICULO

31/07/2020

KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

31/07/2020

OLIVEIRAS TRASLADOS TERRESTRES LTDA ME

DESPESAS COM TRANSPORTE DIVERSOS - COMPT 06/2020 - PC: 804.
RC: 1769

31/07/2020

M. A. BARUEL CASA DAS PILHAS E BATERIAS LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

03/08/2020

BANCO DO BRASIL

TARIFA BANCARIA

05/08/2020

RSL ELETRICA E FERRAGENS LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

05/08/2020

LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

06/08/2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS FOPAG COMPT 07/2020

07/08/2020

SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO

REPASSES COOPERATIVA - PAGAMENTO SALARIAL - COMPT 07/2020

07/08/2020

BANCO SANTANDER BRASIL SA

ANUIDADE CARTAO CREDITO CORPORATIVO

10/08/2020

BANCO SANTANDER BRASIL SA

TARIFA SCP BASICO CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO

10/08/2020

BETINHO ELETRO ELETRONICOS EIRELI

MATERIAIS PARA EVENTOS (F1 No 285)

10/08/2020

MAILCHIMP

MENSALIDADE SOFTWARE PARA MALA DIRETA - COMP. 07/2020

10/08/2020

MAILCHIMP

IOF S/ INVOICE MAILCHIMP

10/08/2020

PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

ATENDIMENTO EMERGENCIAL (AMBULANCIA) COMPT 07/2020

10/08/2020

SO KABOS COM DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA

MATERIAIS DE TIC

10/08/2020

WESLEY MOREIRA DOS REIS

MATERIAIS DE TIC

10/08/2020

LEROY MERLIN

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

11/08/2020

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PC: 946

11/08/2020

ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS COMPT 08/2020

14/08/2020

LWT SISTEMAS LTDA

MATERIAIS DE CONSUMO - LABORATÓRIO - PC:947

14/08/2020

AUTO POSTO SANTA INES

ABASTECIMENTO VEICULO

17/08/2020

CAFE LOURENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LOCACAO MAQUINA DE CAFE - PC: 736. RC: 1766

17/08/2020

RADIO E TV TAUBATE LTDA TV BAND VALE

CAMPANHA PUBLICITARIA PQTEC COMPT 07/2020 - PC: 853. RC: 1919

17/08/2020

UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP.
TRABALHO

REPASSES CONV. ODONTOLOGICO - PAGAMENTO SALARIAL - COMPT
07/2020

17/08/2020

64,60
84.853,13
84,00
21,60
116,87
20,60
675,00
135,00
135,50
19,90
142,02
16.137,06
652,70
21,50
7,55
230,23
1.090,10
66,03
908,92
195,93
209,93
58,88
476,00
26.935,87
5.590,00
141,98
430,00
8.666,66
337,74

VALEBRAVO EDITORIAL S/A - JORNAL O VALE

PUBLICACAO CONVOCACAO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - PC: 859.
RC: 1923

17/08/2020

2 TABELIAO DE NOTAS

DESPESAS CARTORÁRIAS

18/08/2020

FCLI EMBALAGEM EIRELI

CONSUMO COPA

18/08/2020

LEROY MERLIN

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

18/08/2020

2 OFICIAL DE REGISTRO

DESPESAS CARTORÁRIAS

19/08/2020

BRASWORLD DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (F1 No 278)

19/08/2020

UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

19/08/2020

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS FOPAG COMPT 07/2020

20/08/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

IR FOPAG COMPT 07/2020

20/08/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

IRRF S/ FERIAS FLAVIA PAIVA

20/08/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

IRRF S/ FERIAS ALAN DIAS (4/12 avos)

20/08/2020

PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

IRRF RETIDO NFS-E 17043

20/08/2020

PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CSRF RETIDO NFS-E 15353

20/08/2020

UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

20/08/2020

APS COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZDOS EM
NOBREAK

PEÇAS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ( F1 No 270)

24/08/2020

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL ESTAGIARIO - PC: 865. RC: 1931

24/08/2020

PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP

EQUIPAMENTO PARA AREA DO CHILLER (F1 No 279)

24/08/2020

CARLOS EDUARDO SILVA ME

PEÇAS PARA EQUIPAMENTO CFTV (F1 No288)

25/08/2020

LEROY MERLIN

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

25/08/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

PIS FOPAG COMPT 07/2020

25/08/2020

SUL AMERICA

CONVENIO ODONTOLOGICO - COMPT 08/2020

25/08/2020

SUL AMERICA

CONVENIO MEDICO - COMPT 08/2020

25/08/2020

VISA VALE - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

VALE REFEICAO COMPT 09/2020

25/08/2020

VISA VALE - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

VALE COMBUSTIVEL COMPT 09/2020

25/08/2020

CATERVALE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

26/08/2020

E R DE ELIAS FERRAMENTAS ME

EPI (LUVA PIGMENTADA)

26/08/2020

ELSO ALBERTI

FERIAS PERIODO AQUISITIVO 01/01/2019 A 31/12/2019

27/08/2020

TAKASHI MIDORIKAWA E CIA LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

27/08/2020

WW.COM COMUNICACAO VISUAL LTDA

MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO INTERNA (F1 No 282)

27/08/2020

ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE
DOS CAMP

PAGAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS COMPT 08/2020

28/08/2020

532,00
13,08
43,42
71,70
1.534,56
83,60
16,80
62.596,24
28.544,56
1.295,84
10,37
14,53
45,05
57,99
2.550,00
104,99
1.396,00
1.499,00
98,80
1.656,69
2.567,69
74.090,89
26.155,95
15.699,85
28,00
12,00
23.140,27
39,50
1.125,00
37.945,27

FLUIDAR SISTEMA E EQUIPAMENTOS

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

28/08/2020

AIRPLUS COMPRESSORES LTDA

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (F1 No 308)

31/08/2020

JAT- CLAS

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (F1 No 309)

31/08/2020

OLIVEIRAS TRASLADOS TERRESTRES LTDA ME

DESPESAS COM TRANSPORTE DIVERSOS - COMPT 07/2020 - PC: 804.
RC: 1769

31/08/2020

TOTAL GERAL

24,00
281,00
210,00
540,00
1.155.828,90

Ata de Reunião
Relatório Quadrimestral da Comissão de Avaliação
Contrato de Gestão 135/2017 - Prefeitura de São José dos Campos e Parque
Tecnológico São José dos Campos.
1° Quadrimestre | 4° ano - Período de 21 de maio a 20 de agosto de 2020.
A Comissão designada para a avaliar e acompanhar o Contrato de Gestão n°
135/2017, celebrado com a Associação Parque Tecnológico São José dos
Campos, representada por Ghislaine Fonseca, Luiz Carlos Bonelli, Ronaldo José
de Andrade, José de Mello Corrêa, fez a avaliação individualmente, no mês de
setembro de 2020, para analisar o relatório referente ao 1° Quadrimestre do 4°
ano do Contrato de Gestão. A Associação Parque Tecnológico São José dos
Campos respondeu aos questionamentos da Comissão, por e-mail, em anexo.
A Comissão de Avaliação observou o cumprimento dos resultados apresentados
para o período como visto nos indicadores apresentados no item 4 do relatório,
Tabela de Metas e Indicadores - Referencia Plano de Trabalho 7° Termo Aditivo.
O Sumário Executivo apresentado também contribuiu para verificar o esforço da
APTSJC em manter os programas implantados e os resultados embora tenham
sido duramente impactados pela pandemia COVID-19.
Concluímos pela aprovação do relatório da APTSJC para o período do referido
Contrato, com adaptações conforme repactuado, não sendo registrado nenhum
óbice para a consecução do Piano de Trabalho vigente ainda que estejamos
presenciando um novo cenário cujos impactos são significativos à pesquisa,
Inovação e Empreendedorismo.

São José dos Campos, 05 de outubro de 2020.

Luiz Carlos Bonelli
Diretor - DGE - SG

Ghislaine Fonseca
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Flavia Paiva <flavia.paiva@pqtec.org.br>
sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:49
Ghislaine Fonseca
Ronaldo Andrade; Sadm; Luiz Bonelli; alberto.marques@sjc.sp.gov.br
RES: relatório de prestação de conta maio a agosto de 2020

Prioridade:

Alta

Prezados, boa tarde.

Seguem considerações da APTSJC (Diretoria e Equipe Técnica) em resposta ao levantado pela Comissão.
Permanecemos à disposição.

Diante do atual cenário, ainda com fortes elementos da pandemia, já com impactos significativos no
desenvolvimento e operação das empresas, inclusive as residentes e vinculadas ao PqTec, a APTSJC tem se
deparado com um momento de novos desafios e aprendizagem.

O PqTec não parou. Neste futuro de muitas incertezas, a APTSJC tem agido de forma proativa. Mantivemos
nosso papel de articulador de pesquisa, desenvolvimento e inovação com vistas ao período pandêmico e de
pós-pandemia. Durante todo este período, reestruturar, organizar planos, focar a melhoria das operações
foram as prioridades da APTSJC como associação, revisamos e reforçamos nossas estratégias,
redimensionamos nossas ações e atividades, ajustando contratos, convênios e parcerias junto aos
fornecedores, contratantes, parceiros e associados, prezando por todos os nossos compromissos assumidos.
Temos prospectado oportunidades além PqTec.

Como gestora do PqTec, para apoiar empresas e empreendedores, estamos focando em recursos digitais
para webinars, mentorias customizadas e consultorias que incluem temas desde reposicionamento de
portfólio até a gestão de fluxo de caixa; de apoio e incentivos às empresas vinculadas com conexões com
agentes estratégicos do setor de inovação e apoio a captação de recursos, estimulando o
empreendedorismo e a inovação em todas as frentes.

Seguimos identificando oportunidades para que as empresas possam atuar direta ou indiretamente no
desenvolvimento de tecnologias que possam combater a doença de alguma forma, desde equipamentos
médicos até serviços e processos, buscando oportunidades de fomento para o desenvolvimento destas
tecnologias. Mantivemos nossos editais em andamento e buscando oportunidades e parcerias para as
empresas.
Em 100 dias de pandemia foram mais de:
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Novo levantamento de ações está sendo contabilizado dos 200 dias de pandemia.

Acreditamos que a intensidade dos reflexos da pandemia sobre as empresas e da própria APTSJC vai
depender da efetividade das medidas que foram, tem sido e que serão adotadas em todos os níveis. É um
momento de cooperação.

Futuro - Pós Pandemia:
Percepção - A retomada econômica está parecendo mais lenta e gradual. Desemprego em nível recorde,
diminuição da capacidade produtiva da economia devido ao fechamento de empresas, redução do fluxo de
caixa das empresas e piora das contas públicas devem compor o quadro da economia brasileira após a crise
do coronavírus. Entretanto, apesar de as perspectivas estarem mais baixas a APTSJC acredita que as
empresas e startups que se adaptarem e se reinventarem poderão encontrar promissoras oportunidades. A
palavra-chave para os próximos meses, ou até mesmo anos, é reinvenção. O PqTec que está acompanhando
todos os movimentos de mercado e governo, tem a expectativa que definitivamente haja uma mudança
para que todos possam entender que Pesquisa e Inovação é fundamental para as empresas. As empresas
precisam incrementar suas ações de P&D&I para poderem fazer a diferença.

Neste sentido, integram como estratégia da APTSJC para as empresas buscar e fomentar oportunidades de
financiamento, incentivos e aportes para empresas de base tecnológica, além de iniciativas próprias com
suporte na elaboração e encaminhamento de projetos.

Outro ponto, recentemente a APTSJC realizou pesquisa para a projeção de retorno dos colaboradores das
empresas de modo presencial que indicou que teremos uma população bastante reduzida aqui no PqTec
até o final de 2020. Por outro lado, a operação física e presencial será necessária, neste sentido,
redimensionar os espaços disponíveis, aumentando o número de módulos ofertados em tamanhos
reduzidos adaptando às novas demandas das empresas para adequação de trabalho híbrido (físico e
remoto), já é uma necessidade. Importante destacar que para esta adequação física, caberá reajuste de taxa
associativa, que impactará positivamente para as empresas e será um desafio para a APTSJC.
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Com base neste levantamento também, a APTSJC adequou alguns dos serviços de sua responsabilidade,
ajustando à demanda atual e prospectada com relação ao número de pessoas circulando no PqTec,
otimizando recursos e adotando medidas em caráter temporário que culminaram em redução de custos
operacionais que serão repassados para todas as empresas residentes em desconto especial na taxa
associativa, a ser implementado para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.

Também, insistiremos e já encaminhamos como contribuição para os governos estadual e municipal, para
que os poderes executivos usem do poder de compra de grandes projetos para exigir contrapartida em
P&D&I local e fabricação local.
Ainda, estamos atentos às políticas de governo federal, estadual e municipal para que possamos aplicar as
decisões estratégicas governamentais de apoio as empresas para o PqTec. Assim, temos a intenção de
estabelecer contatos mais próximos com os níveis de governo para identificar o que estes têm de ações para
as empresas e nos prepararmos para implantá-las.

Por fim, reforçamos que a cooperação empresas, PqTec e governo certamente contribuirá para acelerar a
retomada do crescimento econômico e financeiro das empresas.

Flávia Paiva
Assessoria de Planejamento e Controle / Planning and Control Officer
Telefone: +55 (12) 3876-7736
www.pqtec.org.br
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De: Ghislaine Fonseca <ghislaine.fonseca@sic.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 30 de setembro de 2020 11:04
Para: 'Flavia Paiva' <fiavia.paiva@pqtec.org.br>
Cc: 'Ronaldo Andrade' <ronaldo.andrade@sic.sp.gov.br>; 'Sadm' <sadm@sjc.sp.gov.br>; 'Luiz Bonelli'
<luiz.bonelli@sic.sp.gov.br>; alberto.marques@sic.sp.gov.br
Assunto: relatório de prestação de conta maio a agosto de 2020

Prezada equipe do PqTec
Em relação ao relatório apresentado, podemos perceber quão impactante foi a pandemia na dinâmica do Pqtec. O
7° aditivo reflete claramente, no Plano de Trabalho, todas as incertezas futuras, dos novos tempos de pós
pandemia. Isso posto, gostaria de perguntar a vocês, diretoria e equipe técnica, qual a estratégia que a APTSJC
pretende adotar para a acelerar a retomada do crescimento econômico e financeiro, não só da OS mas também de
todas as empresas que de alguma forma estão inseridas nesse complexo Parque Tecnologico.
Atenciosamente,
Ghislaine Fonseca
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