
O Parque Tecnológico de Santo André apresenta o INFORME PARQUE 

TECNOLÓGICO DE SANTO ANDRÉ, uma iniciativa SEMESTRAL que traz 

resultados, dados, análises e estratégias que serão adotadas para 

promoção da inovação e da competitividade em Santo André e região. 

Este informe é uma versão sintetizada do relatório completo da SDGE, em 

que podem ser consultadas informações e resultados alcançados no 1º 

semestre de 2021 e as expectativas para as próximas entregas. 

Neste informe será apresentado o resultado de cada um dos programas 

que compõem o portfólio de ação do Parque Tecnológico que é, 

atualmente, dividido em 10 programas estruturados, eventos realizados 

pelo Parque e eventos apoiados pelo Parque. 

Boa leitura! 

A estratégia do Parque Tecnológico para o período foi acompanhar e mobilizar a Rede e 

empresas da cidade em relação às iniciativas das agências de fomento, em vista aos impactos 

da pandemia do COVID-19 na economia. 

Já nas operações o foco foi no fortalecimento do HUB de inovação aberta, ConectCidades, CITE 

e Bureau de Serviços, e o lançamento de projetos prioritários como o CapacitaTech e o 

credenciamento dos ambientes de inovação, para potencializar os ambientes e os serviços de 

suporte à inovação. 

 

RESUMO 1º SEMESTRE 

No 2º semestre de 2021 será dada prioridade ao atendimento das 17 novas empresas 

credenciadas no HUB de Inovação Aberta, refinando a articulação entre empresas, startups e 

ICTs da Rede. 

O “ConectCidades” é um programa de ampliação de tecnologias habilitadoras, que já conta 

com as bases necessárias para o início da fase de ampliação da infraestrutura e de sistemas. 

O CITE é o investimento prioritário, que se buscará a definição dos modelos de governança e 

participação privada. Os impactos estão previstos para o médio prazo. 

NOSSOS PRÓXIMOS PASSOS 
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ACESSE O PORTAL  

PARQUE TECNOLÓGICO 



Edital Estruturação de Centros de Tecnologia e Inovação 
Aplicadas em Materiais Avançados – FINEP 

Como alavancar recursos para sua startup – SEBRAE e 
EMBRAPII 

Chamada de Propostas do Centro de Pesquisas de Engenharia 
em Plasticultura – FAPESP 

Agronegócio, pesquisa e inovação no Brasil – caminhos para o 
futuro da produção de alimentos – FUNDEP 

Workshop – Incentivo à Inovação para Startups – FIESP e 
EMBRAPII – FIESP e EMBRAPII 

Webinar- O que minha empresa realmente ganha com a 
Industria 4.0? – ABIMAQ 

Petrobras Conexões – Módulo Startups – SEBRAE e Petrobras 

Conecta Rota - FUNDEP 

DIVULGADOS 

REDE INOVAÇÃO - Smart Testbed – UFABC. 28/04, às 09:00 horas, Virtual. 
Participantes: 64 

REDE INOVAÇÃO - 1º Seminário Internacional sobre Cooperação 
Universitária: Tecnologias, Empreendedorismo e Inovação para o 
Desenvolvimento Sustentável – USCS. 24/05, às 08:30 horas, Virtual. 
Participantes: 178 

PARQUE TECNOLÓGICO - Workshop FAPESP - Como Conseguir Recursos 
Para Empreender, Inovar e Crescer Durante a Pandemia. 26/05, às 17:30 
horas, Virtual. Participantes: 196 

PARQUE TECNOLÓGICO – Especial Dia da Indústria – ACISA. 27/05, às 
17:00 horas, Virtual. Participantes: 81. 

REDE INOVAÇÃO – e-live: F1 Schools e Robocar Race- FATEC. 09/06, às 
19:00 horas, Virtual. Participantes: 221 

PARQUE TECNOLÓGICO - 1º Encontro Radar da Inovação- Trilha de 
Encontros – ITESCS. 22/06, às 17:30 horas, Virtual. Participantes: 75 

REALIZADOS/ APOIADOS 
BENEFICIADOS: 815 
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RESULTADOS OPERACIONAIS - 1º semestre de 2021 

SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS 

São atualmente 152 serviços credenciados, em que 
foram realizados 4 atendimentos neste período. São 
15 entidades credenciadas para oferta de serviços: 
SEBRAE, UFABC, IMT, FEI, SENAC, SENAI, 
SEST/SENAT, USCS, ACISA, São Judas, Pentágono, 
Metodista, CIESP, ESAGS, ETEC e FSA. 

CAPACITAÇÃO 

TI&C 
São atualmente mais de 7 mil cursos credenciados, 
em sua maioria gratuitos, de 80 entidades 
parceiras, com 42 oportunidades de certificação 
profissional na área de TI&C. 
 
No período foram: 21.386 acessos à  página do 
programa, 1.000 reações Facebook Prefeitura, 
2.140 curtidas no Instaram do prefeito e 58 
reações no LinkedIn do Parque. Foi realizada 1 
nova adesão no período, da empresa: Qlik 

DEMONSTRATIVO 

INOVAÇÃO 

Editais para credenciamento dos projetos 
ganhadores e para palestras que serão ofertadas 
pelo Ecossistema já publicados. 
 
Expectativa de participação de projetos de TCC de: 
UFABC, IMT, SENAC, SENAI, São Judas, Pentágono, 
Metodista, ESAGS, ETEC, FATEC e FSA. 

INOVAÇÃO 

ABERTA 

Foram realizadas 2 Rodadas do programa HUB de 
Inovação Aberta, com participação das empresas 
Prometeon Pirelli que apresentou 7 desafios e 
Mercedes Benz, com 5 desafios.  
 
Participaram com respostas aos desafios 19 
organizações, dentre elas 4 startups e as demais 
ICT´s : UFABC, SENAI, IPT, FEI e IMT. No período 5 
projetos de parceria já foram elaborados por 
intermédio do HUB de Inovação. 
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RESULTADOS OPERACIONAIS - 1º semestre de 2021 

C.I.T.E. 
CENTRO DE 
INOVAÇÃO 

INSERÇÃO 

MÍDIA CIDADE 
LABORATÓRIO 

INFRA 
TELECOMUNICAÇÕES 

AMBIENTES 

INOVAÇÃO 

No período estão sendo acompanhados os protocolos 
das solicitação realizadas pelas empresas, visando 
identificar falhas procedimentais e de análise, tornar 
o processo mais célere. A partir deste 
monitoramento será indicado novo projeto 
legislativo e eventuais melhorias no fluxo do 
processo. 

No período foi instalada Árvore Solar em projeto 
junto à Patriani e SEMASA, como piloto de mobiliário 
público conectado para coleta e disseminação de 
dados para Smart Cities. 
 
O Programa pretende, em múltiplas iniciativas, criar 
uma infraestrutura para sensoriamento, coleta e 
tráfego de dados para aplicações em IoT, IA, Smart 
Cities entre outros.   

Lançado edital para início do credenciamento de 
ambientes de inovação para integração formal ao 
Ecossistema do Parque Tecnológico. 
 
As atividades para credenciamento são: 
incubadoras, co-workings, investidores anjo, 
aceleradoras, crowdfounding e ICT´s. 

Lançado no 1º Semestre em parceria com a 
Metodista, o perfil LinkedIn do Parque foi 
estrategicamente estruturado como principal canal 
de comunicação com o Ecossistema Local de 
Inovação. 
 
Em poucos meses são mais de 300 seguidores ao 
perfil, com número crescendo mês a mês de forma 
consistente. 
 

Etapas em fase de conclusão: 
 
-Aprovação pela Secretaria do Tesouro Nacional 
para contratação pela CEF dos recursos de R$ 29 
milhões (já aprovado pelo Ministério de Des. 
Regional),  
- Desenvolvimento dos projetos arquitetônicos 
internos, e finalização do projeto executivo 

INCENTIVOS 

FISCAIS 

No período foi publicado o Decreto Regulamentador 
e formulários de requerimento, que permite as 
empresas formalmente solicitarem análise para 
incentivo a investimentos. 
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