
O Parque Tecnológico de Santo André apresenta a nova edição de seu 
INFORME, uma iniciativa SEMESTRAL que trás 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, 
onde podem ser consultadas informações e resultados alcançados no ano 
de 2021 e as expectativas para as próximas entregas. 

Neste informe será apresentado o resultado de cada um dos programas 
que compõe o portfólio de ação do Parque Tecnológico, atualmente 
divididos em 10 programas estruturados, eventos realizados e 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 na implantação de programas estratégicos específicos para área de 
qualificação (CapacitaTech) e Promoção de Inovação (Ambientes de Inovação), assim como a 
continuação dos programas já existentes e garantia da liberação dos recursos para o C.I.T.E. 
Todos os programas constam na seção “Resultados Operacionais” deste Informe. 

 

RESUMO ANO DE 2021 

No 1º semestre de 2022 será dada prioridade à estruturação do C.I.T.E, o Centro de Inovação 
do Parque Tecnológico. Recurso já consta autorizado pela Caixa Econômica, e as próximas 
fases são o processo licitatório da obra, aquisição de mobiliários e equipamentos, e definição 
dos modelos de governança e organizacionais para viabilização da participação privada e 
cooperada no espaço. 

O segundo programa prioritário é o “ConectCidades, que já possui estruturas mínimas 
instaladas para coleta e trânsito de dados para Cidades Inteligentes, em que neste semestre 
serão desenvolvidos os sistemas de monitoramento em si para acesso aos dados. 

Visando priorizar o fortalecimento dos programas já existentes, não se pretende o lançamento 
de novos serviços neste 1º semestre 2022 

NOSSOS PRÓXIMOS PASSOS 
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DIVULGADOS REALIZADOS/ APOIADOS 
BENEFICIADOS: 1.583 

EVENTOS 

RESULTADOS OPERACIONAIS ǀ ano de 2021 

SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS 

São atualmente 152 serviços credenciados, 
disponibilizados por meio de 15 instituições que 
compõe a estrutura do Bureau. As entidades 
credenciadas para oferta de serviços são: 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, por meio de 80 entidades 
parceiras, com 42 oportunidades de certificação 
profissional na área de TI&C. 
 
No período foram 39.492 acessos à página do 
programa, e 1.468 reações no Facebook da 
Prefeitura, 3.474 curtidas no Instaram do Prefeito e 
143 reações no Linkedin do Parque nas postagens 
correspondentes ao programa. Foram realizadas 2 
novas adesões no período: empresas Qlik e SAGA. 

DEMONSTRATIVO 

INOVAÇÃO 

Realizado em outubro de 2021, contou com 
palestras, mostra de projetos das instituições de 
ensino e reconhecimento aos melhores projetos. 
Foram 552 participantes em 5 dias, com a 
participação dos seguintes parceiros: FEI, SENAC, 
SENAI, São Judas, ESAGS, ETEC, FSA, Anhanguera, 
IAR e SABINA. 

INOVAÇÃO 

ABERTA 

Foram realizadas 3 chamadas em 2021: Mercedes 
Benz, Rota Challenge Ferramentarias mais 
competitivas FUNDEP e COFIP (16 empresas do Pólo 
Petroquímico ABC). Considerando a chamada 
Prometeon do ano anterior, já são um total de 20 
desafios de inovação aberta promovidos pelo HUB. 
 
Desde 2020 o programa teve 22 proponentes de 
soluções, sendo 10 universidades/ instituições de 
pesquisa e 12 startups, no total de 7 projetos de 
parceria já efetivamente iniciados.  

QDE EVENTOS: 23 

- 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 
- Anúncio de investimentos conjuntos de Fapesp e Sebrae em startups de base 
científica e tecnológica – FAPESP 
- 11º Fórum da Internet do Brasil – NICBR 
- 18th FAPESP PIPE HIGH TECH-ENTREPRENEURIAL PROGRAM – FAPESP 
- Rota Challenge - Ferramentarias Competitivas – FUNDEP 
- REDE INOVAÇÃO - 5º Semana de Talentos- FSA 
- Edital FAPESP SEBRAE: O que preciso saber? – FAPESP 
- Antene-se: Conectividade e Empreendedorismo – ABRINTEL 
- O Impacto do Marco Legal no Dia a Dia das Startups – FIESP 
- REDE INOVAÇÃO - III Congresso UFABC – UFABC 
- 9º congresso Brasileiro de Inovação da Indústria – SEBRAE 
- REDE INOVAÇÃO - Sistema de Logística Reversa – CIESP 
- REDE INOVAÇÃO - Os Impactos da LGPD no RH – CIESP 
- REDE INOVAÇÃO - O Ecossistema Brasil 5.0 – CIESP 
- 3º Seminário Estadual de APLs - GOVERNO DE SP 
- Rota 2030 Fundep – Vitrine Tecnológica - FUNDEP 
 

- 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 
- PARQUE TECNOLÓGICO - O Marco Regulatório e seu impacto no 
Desenvolvimento. 26/08, às 17 horas, ACISA. Participantes: 105 
- PARQUE TECNOLÓGICO – Parque Tecnológico e sua Atuação. 02/09, às 
17 horas, ACISA. Participantes: 104 
- PARQUE TECNOLÓGICO – Desafios para o Setor de Ferramentaria – 
SMABC. 16/09, às 18 horas, Virtual. Participantes: 371 
- PARQUE TECNOLÓGICO – ABC VALLEY – Corporate Venture Capital ABC 
Valley. 28/10, às 18 horas, Virtual. Participantes: 86 
- PARQUE TECNOLÓGICO – ABC VALLEY – Tração - ABC Valley. 11/11, às 
18 horas, Virtual. Participantes: 102 
- PARQUE TECNOLÓGICO – UFABC – Aspectos da gestão de inovação 
tecnológica: transformação digital e desenvolvimento de negócios 
baseados em hard science. 12/11, às 11 horas, Virtual. Participantes: não 
contabilizado 
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RESULTADOS OPERACIONAIS ǀ ano 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 solicitações realizadas pelas empresas, visando 
identificar falhas procedimentais e de análise. 
Em desenvolvimento módulo de licenciamento 
automático, visando dar maior agilidade ao 
processo, garantindo a segurança das estruturas e a 
segurança jurídica do processo. 

No período foi instalada Árvore Solar em projeto 
junto à Patriani e SEMASA, e estruturas da American 
Tower por meio de cessão onerosa de uso de 
espaços públicos, como pilotos de mobiliário público 
conectado para coleta e disseminação de dados para 
Smart Cities. 
 
Próxima fase: início do 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, com divulgação 
no Portal Parque Tecnológico 
 
Por meio do programa, o Parque Tecnológico de 
Santo André conta hoje com 05 coworkings, 02 
aceleradoras  e 02 promotores de Inovação. 

Lançado no 1º Semestre em parceria com a 
Metodista, o perfil LinkedIn do Parque Tecnológico 
foi estrategicamente estruturado como principal 
canal de comunicação com o Ecossistema Local de 
Inovação. 
 
Em poucos meses são quase 700 seguidores ao 
perfil, fechando o ano com 121 publicações, mais de 
2 mil reações e mais de 50 mil impressões às 
publicações do perfil. 
 

Etapas em fase de conclusão: 
 
- Liberado recurso de R$ 27 milhões pela Caixa 
Econômica, por meio do Ministério de 
Desenvolvimento Regional, em projeto de R$ 29 
milhões.  
- Desenvolvimento dos critérios do Termo de 
Referência para licitação da obra 

INCENTIVOS 

FISCAIS 
Publicado o Decreto Regulamentador e formulários 
de requerimento 
 
Primeiro pedido protocolado pela Prometeon 
(Pirelli). O incentivo fiscal foi de R$ 738.834,38, 
em que a empresa realizará investimentos na 
ordem de R$ 20.193.820,00 para modernização e 
ampliação fabril, com geração de  150 novos 
empregos diretos.  
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