A AGENDE Guarulhos e o Biocant
Park (Parque Tecnológico de Cantanhede em Portugal) assinaram,
no dia 8 de março, um Acordo de
Cooperação Técnica com o propósito de articular novas fontes de
conhecimento e oferecer oportunidades únicas para as empresas
que atuam por meio das instituições, além de contribuir com a
troca de conhecimento e experiências com as organizações educativas com seminários, cursos,
conferências e simpósios.
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EDITORIAL
A presente Revista Panorama é um importante
marco para a AGENDE
Guarulhos e, particularmente, para a minha gestão. A responsabilidade
é enorme, pois esta tão
prestigiosa entidade já
teve como Presidentes
pessoas ilustres como
Aarão Ruben de Oliveira
o Celso Masson, o Luís
Presidente da AGENDE
Mesquita, o combativo
Wilson Arambul e o Daniele Pestelli.

acerto da área do Parque Tecnológico; a mudança
do Centro de formação para um lugar apropriado e
confortável para os nossos alunos; o projeto de instalação dos cinco núcleos na cidade de São Paulo; a
repercussão que as nossas publicações causam na
cidade e no entorno, propiciando informações qualificadas para os tomadores de decisões; os acordos
e missões internacionais que inserem e conferem a
nossa cidade o prestígio merecido de organismos
internacionais eo reconhecimento aos trabalhos
científicos capitaneados pelo Dr. Devanildo, compartilhados por toda equipe. Também, buscou-se
a melhoria de gestão da AGENDE com a descenSinto-me honrado de ser o escolhido para conduzir tralização dos projetos, a valorização do pessoal, o
o processo de ampliação do papel da entidade, de- reforço das parcerias e a conquista de novos assorivada da alteração para agência de inovação, ocor- ciados.
rido em 2011, graças à visão privilegiada do Daniele. Todos os projetos desenvolvidos pela AGENDE GuaLogicamente, este complexo processo demandou e rulhos estão inseridos na perspectiva de oferecer
demanda esforços significativos da equipe técnica valor para os usuários e a sociedade, com benefípara conduzir os projetos do nosso Sistema de Ino- cios reais e baseados em conceitos de sustentabilivação, tais como a Incubadora Tecnológica AGENDE dade econômica, ambiental e social. Não quero ser
Guarulhos, o Parque Tecnológico e os eventos de injusto ao citar nomes, mas, não posso deixar de
articulação. A transição sistematizada de uma eco- citar membros da Diretoria, responsáveis pelo sunomia lastreada em tangíveis para os intangíveis cesso: como o Mauricio Colin do CIESP, do Luciano
(conhecimento) é meritória, mas,
Maciel da ACE, do nosso Cabeça do
também demandante de dedicação
Sindicato e do literalmente grande,
intensa e articulação.
apoiador e atuante, Marchiori, representando a OAB e a ASEC.
Os inúmeros resultados positivos
devem ser compartilhados com a
Diretoria e as entidades associadas,
as quais não medem esforços para
tornar a nossa cidade mais competitiva e forte, lideranças empresariais
e acadêmicas, além da produtiva articulação com o Poder Público, destacando os Secretários e o Prefeito
Almeida.

Os desafios não cessam e agora recarregamos nossas energias para
melhorar a efetividade no novo ciclo, efetivando a qualidade dos nossos cursos do CPT, com gestão por
especialistas e alinhados com o mercado; intensificando a produção de
pesquisas e análises; as melhorias
na infraestrutura e consolidação da
gestão da incubadora; a gestão e esA dinâmica é atrativa e as energias são renomadas
com conquistas expressivas como o apoio e reco- tudos do projeto do Parque Tecnológico; além da
nhecimento ao nosso Sistema de Inovação de figu- qualificação e contínua melhoria de gestão. Tenho
ras renomadas da sociedade como o então Ministro como desejo ampliar ainda mais a participação das
de C&T e I: M.A Raupp, do Professor Marcos Cintra lideranças na AGENDE, formatando um fórum quada SDECTI-SP, do especialista da USP, Dr. Guilherme lificado para alinhamento de demandas e expecAri Plonski; os inúmeros credenciamentos e elogios tativas da sociedade e busca do desenvolvimento
para a nossa Incubadora Tecnológica; a definição e inovativo, econômico e social.
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AGENDE assina Acordo de Cooperação Técnica com
Parque Tecnológico de Portugal - Biocant
uma porta de entrada na Europa
para os empresários de Guarulhos”,
declarou o Doutor João Moura, presidente do Biocant Park.

Da esquerda para direita: Josinaldo Barros (STIMMMEG), Celso Masson (Prefeitura
de Guarulhos/SETCESP), Roberto Machado (Incubadora AGENDE), Laudirley Dourado
(FESMA), Devanildo Damião (AGENDE), João Moura (BIOCANT), Aarão Ruben (AGENDE/
ASEC), José Cravo-Roxo (ASEC) e Roberto Marchiori (AGENDE/CIESP-Guarulhos)

A AGENDE Guarulhos e o Biocant
Park (Parque Tecnológico de Cantanhede em Portugal) assinaram no
dia 8 de março, um Acordo de Cooperação Técnica com o propósito
de articular novas
fontes de conhecimento e oferecer
oportunidades únicas para as empresas que atuam por
meio das instituições.

timento e uma estrutura exemplar,
que nos inspirou em nosso projeto
para o Parque Tecnológico de Guarulhos. Percebemos que lá há uma
grande influência do poder público e
da academia nos
projetos de inovação, e dessa
forma queremos
prosseguir em
Guarulhos, para
que o ambiente
de inovação se
crie no municíO evento acontepio”, declarou
ceu na Incubadora
Aarão Ruben de
Tecnológica AGENOliveira, presiDE Guarulhos, emdente da AGENbrião do futuro
Homenagem ao Dia da Mulher
DE.
Parque Tecnológico
da Cidade. Estiveram presentes re“A visita que foi feita em outubro
presentantes da sociedade civil, do
de 2013 ao Biocant Park foi muigoverno municipal, das empresas into importante. Na nossa estratégia
cubadas e da academia local. Inicialdestacamos a importância de haver
mente o professor doutor Devanildo
troca de experiências com outras
Damião, coordenador dos núcleos
instituições que promovem a inovaacadêmico e Parque Tecnológico da
ção. Acima de tudo, temos um granAGENDE, fez uma apresentação sode desafio, de que não seja mais um
bre o Sistema de Inovação de Guaprotocolo de cooperação, mas sim
rulhos.
que haja troca de experiências entre
“Quando estivemos no Biocant Park, os empreendedores de Guarulhos e
em 2013, vimos um grande inves- nossos empreendedores. E que seja
AGENDE PANORAMA GUARULHOS | Edição Maio de 2014

Acompanhado por uma comitiva de
empresários e incentivadores da incubadora, Dr. João Moura conheceu
algumas das empresas incubadas e
ficou surpreso com o avanço tecnológico dos projetos. “Durante essa
visita já identificamos a primeira
oportunidade de intercâmbio, entre
a InGene (empresa de biotecnologia sediada na Incubadora) e um dos
projetos do Biocant, e já acertamos
a ida do Dr. Péricles Hasum (proprietário da InGene) a Portugal para
iniciarmos efetivamente a parceria”,
declarou Antônio Roberto Marchiori, Secretário Geral da AGENDE.

“Esse acordo é um passo fundamental para a caminhada do município
de Guarulhos rumo à implementação
de uma cultura de sociedade do conhecimento na cidade de Guarulhos.
A inovação tecnológica na área de
biomedicina é um passo importante
não apenas para a economia e o desenvolvimento da região, mas principalmente para a sociedade”, afirmou
Doutor Devanildo Damião.
Os Acordos de Cooperação Técnica
visam proporcionar a execução de
projetos produtivos para as empresas, de ambas as regiões, fomen>>
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tarem o incentivo à inovação,
apoiar as atividades das Incubadoras de Empresas Tecnológicas, entre outras demandas.
Além de contribuir com a troca
de conhecimento e experiências
com as organizações educativas
com seminários, cursos, conferências e simpósios.
Esta iniciativa faz parte da política de articulação internacional
através do programa AGENDE Acordo é um passo fundamental para a caminhada
100 Fronteiras. Três Acordos de Guarulhos rumo à sociedade do conhecimento.
já foram assinados: o primeiro
com o Parque Tecnológico de Anda- Parque Científico e Tecnológico de
luzia na Espanha, o segundo com o Pando (PCTP) no Uruguai, o tercei-

ro com o TAGUSPARK em Portugal e
também estão em entendimentos
os Acordos com a França e com o
Parque Tecnológico de Córdoba na
Argentina.

AGENDE Guarulhos participa da apresentação
das novas Câmaras Frias no GRU Airport
armazenamento especial, as câmaras têm agora um volume de 26 mil
metros cúbicos.
A câmara fria de exportação conta
um volume de 1,7 mil m³ com controle de temperatura entre 2°C e 8°C
e capacidade para 220 posições. Já a
câmara de importação tem volume
de 17 mil m³ e capacidade de 1,8 mil
posições, com controle de temperatura entre 16°C e 22°C.

Da esquerda para direita: Marcelo Chueiri (AGENDE), Aarão Ruben (AGENDE), Antônio
Miguel (GRU Airport) e Celso Salgueiro (Representante do SETCESP e Conselheiro da
AGENDE).

O presidente da AGENDE Guarulhos,
Aarão Ruben de Oliveira, e o coordenador técnico da entidade, Marcelo Chueiri estiveram presentes na
apresentação das câmaras frias de
exportação e importação do Aeroporto internacional de Guarulhos,
no dia 28 de março.

De acordo com o presidente no GRU
Airport, Antônio Miguel, o Terminal
de Cargas do GRU investiu na ampliação das câmaras frias de exportação e importação devido às necessidades das empresas que atuam
com comércio exterior. Destinadas a
produtos perecíveis ou que exigem

Com esses investimentos o GRU Airport se prepara para atender com
qualidade ao aumento da demanda
de carga aérea internacional, que
deverá se intensificar ainda mais
com a criação de estrutura para receber aviões cargueiros, inexistente
até agora. Atualmente, mesmo com
a carga só transitando pelos aviões
de passageiros, Cumbica movimenta
34% de toda a carga aérea do Brasil
e 40% da carga aérea internacional.
Entre os principais produtos armazenados nas câmaras frias estão frutas
e medicamentos na área de exportação, e medicamentos, pescados e
hortifruti na de importação.
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Parque Tecnológico Guarulhos viabiliza seu
credenciamento provisório

Da esquerda para direita: Margareth Leal (SDECTI), José Gavinelli (SDECTI), Aarão Ruben (AGENDE), Rodrigo Garcia (SDECTI), Luiz Teodoro (Prefeitura de Guarulhos) e Dr. Devanildo Damião (AGENDE)

No dia 27 de fevereiro, representantes da AGENDE e da Prefeitura
de Guarulhos se reuniram na sede
da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação do Estado (SDECTI) para
viabilizar os documentos referentes
ao Credenciamento Provisório do
Parque Tecnológico Guarulhos, conforme Decreto 54.196/09.
Para obter o credenciamento provisório, o interessado (prefeitura ou
entidade gestora) deve comprovar a
propriedade de uma área de no mínimo 200 mil m², enviar documento
manifestando apoio à implantação
do parque subscrito por empresas locais, bem como centros de
pesquisa e instituições de ensino e
pesquisa, além do projeto básico do
empreendimento, contendo o esboço do projeto urbanístico e estudos
prévios de viabilidade econômica,
financeira e técnico-científica.
Para ser oficializado o credenciamento do Parque Tecnológico de
Guarulhos resta apenas entregar os
documentos de cartório dos terrenos que serão usados para sua construção.

O Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou com o
Prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, o termo de doação de duas
áreas em Cumbica, de 267 mil m²,
para a construção do Parque.
“Os trabalhos técnicos desenvolvidos
pela AGENDE apresentam alta qualidade e nos credenciam para continuar o projeto e desenvolver os demais
estudos” esclareceu o Dr. Devanildo
Damião, coordenador dos núcleos
Acadêmico e do Parque Tecnológico
da AGENDE.
O Presidente da AGENDE, Aarão Ruben de Oliveira, tem se empenhado na plena viabilização do projeto
e identificou que o futuro Parque
tem uma vocação muito forte para
a indústria farmacêutica. “O Parque
Tecnológico Guarulhos possui uma
vertente voltada para a indústria da
saúde e a cidade de Guarulhos tem
uma vocação farmacêutica muito
forte. Fico feliz com o andamento do
projeto e espero começar logo”, disse Aarão.
Na reunião também ficaram definidos os recursos para a Incubadora
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Tecnológica AGENDE Guarulhos,
que envolvem estudos e melhorias
em sua infra-estrutura.
O Secretário Rodrigo Garcia ficou
bastante impressionado e colocou a
estrutura de sua secretaria à disposição dos presentes.
Pela Prefeitura de Guarulhos, esteve
presente o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Carlos Teodoro, que entregou os documentos
ao Secretário Garcia.
Para finalizar o credenciamento
provisório, é necessário enviar
as documentações cartoriais e
também o termo de parceira
com a AGENDE Guarulhos. Os
documentos técnicos já foram
aprovados. O credenciamento provisório permite solicitar
recursos para aprofundar os
estudos e projetos do Parque
Tecnológico, além de ser requisito para as futuras solicitações
de recursos para construção de
obras civis.
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Dr. Devanildo Damião recebe Título de Cidadão
Guarulhense em solenidade na Câmara

Na quarta-feira, 19 de fevereiro, o lho, o homenageado foi prestigiado
Professor Doutor Devanildo Damião por sua família.
recebeu o título de Cidadão Gua“Este título foi concedido por unanirulhense pelas mãos do vereador
midade, o Dr. Devanildo conseguiu os
Geraldo Celestino.
34 votos da casa.
Foram
convidaNa minha sexta ledos à mesa, para
gislatura, este títuhomenageá-lo, o
lo é o que fico mais
vereador Geraldo
feliz em conceder.
Celestino, autor
O Professor Doudo decreto legistor Devanildo poslativo que concesui um currículo de
deu o título, Aarão
grande magnitude
Ruben de Oliveie creio que ainda
ra, presidente da
tem muitos proAGENDE Guarujetos para ajudar
lhos, Daniele Pesa desenvolver a
telli, presidente do Título foi concedido por unanimidade: Dr.
nossa cidade”, deSICETEL, Professor Devanildo conseguiu os 34 votos da Câmaclarou o vereador
ra Municipal de Guarulhos.
Ary Baddini TavaGeraldo Celestino.
res, Pró-reitor Comunitário da FIG-Unimesp e Mário Machado Filho, Mestre e Doutor em Gestão da InoDiretor da Câmara de Guarulhos. vação Tecnológica na USP, pesquisaAlém de amigos e colegas de traba- dor do Núcleo PGT – USP, coordenador do Núcleo
do Parque Tecnológico da AGENDE Guarulhos e
coordenador do
Núcleo
Acadêmico da AGENDE
Guarulhos, Damião contribui de
forma ativa para
Dr. Devanildo [no centro com o filho] e família

o crescimento e desenvolvimento
da cidade de Guarulhos.
“Essa homenagem é mais que justa,
já que o Dr. Devanildo desenvolve
inúmeras ideias para o desenvolvimento tecnológico de Guarulhos.
Uma delas é a criação do Parque
Tecnológico de Guarulhos, o qual o
professor começou a desenvolver na
FAPESP a fim de mostrar o potencial
da nossa cidade”,concluiu Aarão Ruben de Oliveira.
“Sinto-me honrado pelo reconhecimento do trabalho como Professor
e Pesquisador, profissões tão desvalorizadas. Isso mostra a evolução da
Cidade e serve como motivação”, disse o Prof. Dr. Devanildo.
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AGENDE lança nova edição da Revista Análise
Guarulhos no SETCESP

Durante o lançamento, presença de autoridades
e de profissionais ligados ao setor de Transporte.

A AGENDE Guarulhos lançou a nova
edição da Revista Análise Guarulhos,
que conta com um estudo sobre o
setor de Logística & Transporte e sua
evolução dinâmica em Guarulhos,
São Paulo e Brasil. O evento foi realizado dia 11 de março no auditório
do SETCESP (Sindicato das Empresas
de Transporte de Carga de São Paulo
e Região).
A Revista visa proporcionar, através
de estudos em base de dados confiáveis, informações qualificadas sobre os setores da economia em que
Guarulhos tem participação. Em sua
10ª edição analisou o setor de Logística & Transporte com dados obtidos
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, IBGE e INFRAERO, o que proporcionou analisar variáveis como
quantidade de pessoas empregadas
no setor, massa salarial, transporte
de cargas aéreas e rodoviárias e o
desenvolvimento do setor.

to, agradeceu os presentes e anunciou o
lançamento da Revista. Em uma de suas
Análises
ponderou
que é necessário diminuir a burocracia do
setor para que se possa melhorar o seu desempenho. “No Brasil,
tudo é muito burocrático. Precisamos de
agilidade para que a
máquina funcione”,
disse Souza.

A Revista Análise Guarulhos foi comentada pelos autores
Engº Marcelo Chueiri, Coordenador
Técnico da AGENDE e o Dr. Devanildo Damião, Coordenador dos Núcleos Acadêmico e do Parque Tecnológico da AGENDE.
O Dr. Devanildo disse que os modais
de Logística & Transporte em Guarulhos são Aéreo e Rodoviário e que há
uma urgência em integrar estes com
o Ferroviário. “A Cidade tem condições de ampliar sua vantagem logística, a qual, em termos de localização
é insuperável, o desafio é integrar os
modais e agregar Tecnologias de Informação para ampliar a produtividade”, disse o Dr. Devanildo.

Para complementar os dados analisados, há a seção Análise de Mestre que tem como objetivo coletar
dados qualitativos através de uma
entrevista com o Presidente do SETCESP, Manoel de Souza.
Manoel de Souza, anfitrião do evenAGENDE PANORAMA GUARULHOS | Edição Maio de 2014

Nesta edição da Revista Análise Guarulhos
são mostrados aspectos dos setores de
Logística e Transporte comparando Guarulhos com o estado de São Paulo e Brasil

Marcelo Chueiri destacou que Guarulhos é a 3º cidade do Brasil que
mais emprega neste setor, perdendo apenas para São Paulo e Rio de
Janeiro, mas que sua evolução de
empregados entre os anos de 2012
e 2013 foi de 5,4%, enquanto destas
outras duas cidades foram de 2,36%
e 1,03% respectivamente.
Para Chueiri, Guarulhos tem tido
forte crescimento econômico neste
setor, pois a Cidade está ligada a importantes rodovias como a Fernão
Dias, Dutra, Airton
Senna e em breve ao
Rodoanel, além de
importantes Avenidas
Intermunicipais como
a Baquirivu e futuramente a Jacu-Pêssego.
Outro fator decisivo é
o Aeroporto Internacional de Guarulhos
que depois da concessão ao GRU AIRPORT
teve crescimento de

Marcelo Chueiri e Dr. Devanildo Damião

>>
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10% em 2013, enquanto o Brasil
cresceu 2%. A perspectiva é que
quando o Terceiro Terminal estiver
pronto, Cumbica poderá ser um dos
10 maiores aeroportos do mundo.
“Guarulhos cresce no setor de Logística & Transporte por causa da
sinergia entre os modais Aéreo e
Rodoviário, isso é positivo, porém,
este crescimento também traz problemas e a Cidade está demandan-

do um Terminal Logístico Avançado
que organize e reorganize estas atividades”, disse Chueiri.
O Presidente da AGENDE, Aarão
Ruben de Oliveira, falou da importância das Análises feitas (Vocações
de Guarulhos, Indústria, Serviços,
Logística & Transporte) pela AGENDE para situar o desenvolvimento
econômico de Guarulhos. Agradeceu a participação do Sr. Manoel de

A AGENDE Guarulhos reformulou o seu visual gráfico com o desenvolvimento de novos logos e
logomarcas para expressar melhor a sua missão e disseminar a
sua cultura, voltada à inovação e
tecnologia.
Os símbolos ganharam contornos mais modernos e arrojados,
com a utilização de técnicas
gráficas de três Dimensões. Em
relação às cores, prevaleceram
o verde que indica sustentabilidade, mesclado com cores que
remetem à geração de energia
e a vibração como o amarelo,
laranja e vermelho. Desta forma,
simboliza-se o novo momento
da AGENDE Guarulhos, com a
visão de buscar energias para
inovar de forma consciente e
sustentável.
Os procedimentos de proteção
intelectual estão em andamento, sendo que os símbolos estão
sendo submetidos ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial – INPI para proteção.

Souza na revista em sua Análise de
Mestre, pois contribuiu para a qualidade do estudo. Finalizou que além
dos estudos feitos que comprovam
a importância da Cidade para o desenvolvimento Nacional, a AGENDE
também está carregando a bandeira do Parque Tecnológico Guarulhos
para que a Cidade possa passar de
uma sociedade industrial para a do
Conhecimento.

Merecem
destaques
i) o Leão símbolo do Programa de Gestão da Incubadora o
PPV, que foi estilizado e recebeu nomenclatura;
ii) O Logo do Parque Tecnológico, antes caracterizado na cor
laranja, agora tem prevalência
da cor verde, simbolizando a
sustentabilidade do projeto e o
respeito à natureza;
iii) o símbolo do CPT que prestigia um design 3D em vez do
antigo totalmente plano. Suas
cores em vermelho contribuem
para uma imagem de energia e
vibração e;
iv) o símbolo da Incubadora
que ganhou a palavra tecnológica na logomarca.
AGENDE PANORAMA GUARULHOS | Edição Maio de 2014
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Lançamento

Observatório de Guarulhos é lançado oficialmente
tende contar com “observadores”
espalhados pela cidade. “Queremos
nomear observadores em diversas
regiões de Guarulhos com objetivo
de fiscalizar e de cobrar o poder público”, falou.
Para as próximas semanas, o movimento fará o lançamento do endereço eletrônico, www.observatoriodeguarulhos.com.br , além de um
aplicativo para celulares, com objetivo de contar com a participação
da população no levantamento dos
problemas da cidade.

Movimento liderado pela ACE contará com a participação de outras entidades

Sávio Junior/ACE-Guarulhos
As sociedades avançadas apresentam como diferencial a interação
e articulação entre os atores. Esse
movimento leva ao desenvolvimento de instrumentos com a finalidade
de refinar e qualificar as diversas demandas.

e que o movimento não pretende
ser oposição, ao contrário, já que a
ação quer contar com a colaboração
do poder público. “A ideia é a de unir
esforços, pois juntos podemos mais.
Será um lugar de debate onde todos
poderão contribuir”, disse.

Movimento oficializará a Prefeitura
de Guarulhos cobrando a criação
efetiva da ouvidoria
O segundo encontro do Observatório de Guarulhos deliberou o envio
de um ofício ao Prefeito Sebastião
Almeida (PT) solicitando que o Decreto Municipal 20934/00 que cria
a Ouvidoria Municipal seja colocado
em prática na cidade.
O ofício a ser enviado ressalta o gi-

Desta forma, com a presença de lideranças empresariais e representantes do poder público foi lançado
no dia 13 de março, na Associação
Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos), o movimento Observatório de Guarulhos, ação
idealizada com objetivo de discutir e
sugerir mudanças positivas à administração pública.
Coube ao presidente da ACE-Guarulhos, Jorge Taiar, a responsabilidade
de apresentar o funcionamento do
movimento, que vai se pautar pela
observação, sugestão e cobrança
junto ao poder público dos assuntos
debatidos. Temas como mobilidade
urbana, saúde, educação, segurança, entre outros.
Taiar enfatizou o caráter apartidário

Observatório de Guarulhos pede criação efetiva de ouvidoria municipal

O vice-presidente da Facesp, Wilson
Lourenço, que ajudou na construção
do projeto, contou que a ação pre-
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pulação ressaltando, sobretudo, que
os canais existentes são lentos e não
permitem ao prefeito conhecer as
reclamações de forma consolidada
e organizada.
O documento trata do compromisso
assumido por Almeida com a ACE-Guarulhos em criar a Ouvidoria
Municipal, durante a campanha que
o elegeu pela primeira vez prefeito
da cidade.
Segundo Wilson Lourenço, vice-presidente da regional administrativa
Alto Tietê da Facesp, o documento
terá a assinatura do maior número
de entidades possíveis. “Queremos
a assinatura do maior número de
instituições para dar força ao pleito”,
disse.
Jorge Taiar, presidente da ACE, considera proposta imprescindível para
a cidade. “A proposta do observatório não é nova, já que o ouvidor já é
previsto por meio de Decreto Municipal. Por meio deste mecanismo, te-

remos um canal direto com o
poder público”, falou.
O documento estabelece
como critério que o ouvidor
deverá ser escolhido de uma
lista tríplice de nomes indicados pelas entidades e que
o mesmo deve ser morador
da cidade, no mínimo, há
dez anos.
O Presidente da AGENDE,
Aarão Ruben de Oliveira,
destaca que a dinâmica da
Comunicação na sociedade
aproxima as pessoas e que
o Poder Público deve seguir
e apoiar instrumentos nesta
direção. “Hoje, as pessoas
ajudam comunicando sobre
acidentes, condições de trânsito, clima, etc. Elas também
devem ter a oportunidade de
expor as críticas e sugestões
em canais legítimos e idôneos”.

Jorge Taiar, presidente da ACE [no centro da foto],
considera proposta imprescindível para a cidade.
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III MOSTRA DE PROJETOS DA INCUBADO
O evento contou com graduação e

A Incubadora Tecnológica AGENDE
Guarulhos realizou, no dia 9 de abril,
a III Mostra de Projetos da Incubadora, na ACE Guarulhos. O evento teve
como objetivo apresentar os projetos de empresas residentes: PANGU
(aplicativo para busca de alimentos
e/ou restaurantes), Atto (empresa
inovadora em consultoria e capacitação) e Cobert (empresa que produz
coberturas modulares). Os projetos
foram avaliados e representantes das
empresas receberam um feedback

qualificado das lideranças empresariais das principais entidades locais:
Aarão Ruben de Oliveira (Presidente da AGENDE Guarulhos), Roberto
Marchiori (Secretário Geral da AGENDE), Luís Carlos Teodoro (Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico e representante do prefeito
Sebastião Almeida), Marcos Keler
Kremer (Consultor Jurídico e representando do SEBRAE), Mauricio Colin
(Diretor Titular do CIESP Guarulhos) e
Jorge Taiar (Presidente da ACE).

Confira os principais pontos das avaliações
ATTO

COBERT

PANGU

Poucos foram os pontos negativos
levantados: necessidade de ampliação do mercado, novidades em seus
jogos, apresentação dos seus serviços para empresas pequenas e pouca receita até o momento.

Com bastante profissionalismo e
apresentando inovações, a residente Cobert fez uma apresentação
com pontos muito fortes como:
variação estética, site de fácil compreensão, agilidade na localização,
variação e consciência do plano de
negócio, amplo mercado residencial
e comercial e abrangência do Sistema 100% dos estabelecimentos da
Região. Poucas falhas foram vistas e
dadas como dicas para melhorar. Foram elas: a relação entre os sócios,
já que os mesmos são pai e filha;
melhora no catálogo de apresentação; receita em fase de implantação;
exposição de serviços já realizados e
investimento em publicidade.

Com um destaque para a sua interatividade, a residente mostrou bastante inovação. Com um aplicativo
voltado para o cliente e fornecedor,
a Pangu mostrou que a empresa
tem o foco no estabelecimento, o
que muitos aplicativos não fazem,
além de apresentar facilidade na
navegação. Para melhorar e ampliar
ainda mais seu mercado de atuação,
a banca de jurados deu como dicas:
foco para a Copa do Mundo, previsão de recursos financeiros, melhorar visualmente a apresentação,
diminuir linguagens técnicas e um
estudo das concorrentes.

A Atto se destacou por sua organização, clientes diversificados, inovação e preocupação com atendimento a empresas locais. Além disso,
reconheceu-se que a empresa soube aplicar as orientações que foram
propostas pela mesa de jurados em
avaliações anteriores.
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ORA TECNOLÓGICA AGENDE GUARULHOS
apresentação de novas empresas

“Nossa Incubadora tem um nível
muito maior do que muitas outras
instaladas no País. Ficamos muito
felizes em receber mais empresas, já
que agora temos como objetivo expandir ainda mais os atendimentos
da instituição. Acredito que a incubação virtual, na qual as empresas
são incubadas em formato de nuvem, mas possuem o endereço para
emitir nota fiscal, possa aumentar
ainda mais o nosso nicho de empresas”, declarou Aarão Ruben de
Oliveira.
As comemorações começaram com
a abertura do Professor Doutor Devanildo Damião, que fez uma explanação sobre o Sistema de Inovação
do Município e sobre a
amplitude de atuação
da Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos
e o futuro Parque Tecnológico da cidade.

• Siga - Sistema de Informação Para
Garantia da Aposentadoria, que
tem como responsável a senhora
Maria Cristina. O ramo de atuação é
portal previdenciário.

com recursos da web 2.0, pela qual
se acessa um prontuário eletrônico
do paciente, configurável com um
work flow, para todos os departamentos de uma clínica ou hospital.

• Fábrica de Imagens, que é comandada pelo senhor Marco Antônio
e que desenvolve matérias primas
para impressão em 3D.

• GP Inovações Tecnológicas, empresa que trabalha com a compostagem de lixo orgânico.

• Anova Net Work, liderada pelo senhor Marcio Galvão. A empresa faz
o desenvolvimento de tecnologia
em WIFI P e veiculação de anúncios
em área restrita.
• Turma da Alegria, que conta com
o responsável Sidney Alves. A nova
residente trabalha com criação de
personagens para Educação Infantil.
• Cobert Coberturas, empresa que
produz coberturas modulares para
veículos e eventos e conta com o líder Tadeu.
• Dicotech, que faz o desenvolvimento de equipamentos para exames laboratoriais. Seu desenvolvedor foi o senhor Carlos Ernesto
Benzoni.
• Web2 Doctors, liderada pela senhora Márcia Marinho. A empresa
lida com uma interface intuitiva feita

“A transição que a
Incubadora está passando é muito importante, pois traz cada
vez mais empresas e
inovação para nossa
cidade. É gratificante
ver este projeto dando certo e trazendo os resultados que a sociedade
espera”, afirma Luis Carlos Teodoro,
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Guarulhos.
Para o professor Doutor Devanildo
Damião, eventos como este fomentam o tema da inovação na Cidade.
“É fundamental que a inovação ultrapasse os muros das instituições
educacionais e das grandes empresas e indústrias e se faça integral e
funcional na sociedade civil”, declarou.

No mesmo evento ocorreu a graduação da empresa GQuest e a apresentação de oito novas
empresas
Incubadas,
recentemente aprovadas pelo Comitê Técnico para a incubação e a
entrega do certificado e
regulamento. São elas:
AGENDE PANORAMA GUARULHOS | Edição Maio de 2014
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Feiras

Empresas da Incubadora Tecnológica AGENDE
Guarulhos expõem produtos inovadores na Plastshow
Empresas do segmento plástico expuseram e promoveram debates sobre tecnologias e inovações do setor
na 7ª feira PLASTSHOW. O evento
aconteceu entre os dias 01 a 04 de
abril no EXPO CENTER NORTE.
A PLASTSHOW 2014 – Soluções para
a Indústria de Transformação de
Plásticos – profissionais ligados aos
mais variados setores da cadeia produtiva dos materiais plásticos, criando um ambiente propício à comunicação, discussão e disseminação das
tecnologias mais recentes que se
encontram disponíveis para alavancar a competitividade do setor.
Entre os participantes, destaca-se
a presença da MICROINJEÇÃO, que
é uma empresa da Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos que
desenvolve peças e moldes de microinjeção. Na Plastshow a empresa
tem a oportunidade de divulgar seus
produtos inovadores para potenciais clientes e fornecedores, além
de fechar bons negócios, ampliar

sua rede de relacionamento e formar parcerias.
O supervisor de vendas da Microinjeção, Joaquim Rangel, declarou
que “normalmente, 10% dos nossos
contratos advém de participação em
feiras, fato que aumenta de forma
significativa, o nosso market share”.
Para Fabiano Falcone, proprietário
da Microinjeção, ter sua empresa na
Incubadora é importante, pois isso
contribui com a geração de valor em
diversos aspectos de sua empresa
como: Conhecimento, Parcerias, Lucro e Prospecção de Novos Clientes.
“A Incubadora Tecnológica AGENDE
Guarulhos viabilizou nossa participação em quatro feiras e isso tem
dado visibilidade à empresa, gerado
bons negócios e contribuído para
nossa expansão e sustentabilidade”,
disse Falcone.
Nos ambientes inovativos, as feiras
tecnológicas são um importante instrumento de aferição de viabilidade
comercial e tecnológica dos produtos e serviços, permitindo a exposição e a intensa articulação com suas
cadeias produtivas. Estes fatores
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motivaram o Convênio firmado entre o SEBRAE/SP e a AGENDE Guarulhos a um importante acordo que
possibilita a participação das empresas. A parceria já investiu mais de
197 mil reais para que as empresas
tecnológicas e inovadoras nascentes
de Guarulhos e região alojadas na
Incubadora possam expor e lançar
seus produtos em feiras específicas
e atingir seus mercados alvo.
Novas empresas da Incubadora
participam da Plastshow
Além da Microinjeção, dois empreendedores responsáveis por duas
novas empresas recentemente
aprovadas na Incubadora também
participam da Plastshow.
Claudio Passatore, que teve seu projeto de tecnologia de compostagem
e redução de resíduos orgânicos
aprovado pela Incubadora, apresentou na Platshow uma técnica de
desenvolvimento de materiais poliméricos com alto teor de fibra de
madeira cambará (pó de madeira
que se encontra como resíduo em
serrarias).
O projeto é objeto de pesquisa de
seu mestrado na UFABC (Universida>>
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do-o em uma nova madeira que seja
mais barata, mais leve e biodegradável. Se o pó de madeira não for
reutilizado pela técnica proposta,
normalmente, este resíduo das serrarias vão para aterro ou são incinerados, degradando o meio ambiente.

de Federal do ABC), é orientada pelo
Dr. Derval dos Santos Rosa e tem
apoio e fomento do CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da FAPESP
(Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo).

Tecnologia em 3 Dimensões.
O empreendedor Marco Antonio,
participou da feira expondo produtos de suas
impressoras 3D. Ele
atua na área de impressão desde 2004 e com
impressoras 3D, desde
2008. Na Incubadora,
sua proposta de valor
é desenvolver insumos
para impressoras 3D,
que hoje são importados.

Essa técnica tem o objetivo de reutilizar o pó de madeira, transforman-

“Procurei algumas Incubadoras para desenvol-

Claudio Passatore e Derval dos Santos

ver meu projeto, mas a de Guarulhos foi a mais receptiva e ágil nas
respostas. Gostei do programa Pronto Para Viver para fazer com que a
minha empresa seja acompanhada
e se desenvolva de forma sólida.
Estrategicamente, a Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos facilitará a constituição e operação da
empresa com mínimo de imprevisto
possível”, disse Marco Antonio.

Incubadora Tecnológica recebe visita dos alunos de
Doutorado da Universidade Mackenzie

No dia 29 de março de 2014, aconteceu a visita do Grupo de Alunos
de Doutorado da Universidade Mackenzie, curso de Política de Gestão
Ambiental, à Incubadora. A apresentação dos trabalhos da organização
foi realizada pelo Doutor Devanildo
Damião, Coordenador do Núcleo
Acadêmico da AGENDE e do Núcleo
de Estudos do Parque Tecnológico.

Durante a apresentação houveram
questionamentos por parte dos alunos do curso, em torno dos incentivos que a Incubadora recebe para
gerir os projetos, além das parcerias
e incentivos fiscais para as empresas
Incubadas, outra dúvida comum, foi
referente ao processo de adesão de
um projeto para ser incubado. Todos
os questionamentos foram respondidos pelo Doutor Devanildo.

Doutora Gilda Collet Bruna, o grupo fez um tour pelas dependências
da organização, conheceu algumas
empresas residentes, em especial
a empresa Biomedtech do Brasil e
a Lancelette, e pode ver de perto o
trabalho realizado pela Incubadora
Tecnológica AGENDE GUARULHOS.

Acompanhados

A aproximação da academia com a

pela

Professora

Incubadora é parte de um processo
que visa proporcionar a articulação
de projetos e incentivar à inovação,
além de apoiar suas atividades e
contribuir com a troca de conhecimento e experiências com as organizações educativas com seminários,
cursos, conferências e simpósios e
outros.
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Perfil

Mauricio Colin: homem de família e palmeirense.

Arquivo pessoal

de de melhorar as coisas o levaram
a assumir novos papéis administrativos na Empresa. “Sou um apaixonado pela empresa, na qual atuo há
51 anos no mercado de fundição sob
pressão de alumínio, com seu mercado principal, a indústria automotiva”.
A capacidade de articulação o levou
a conviver com outras lideranças,
especificamente na ABIFA (Associação Brasileira de Fundição) como
Diretor Adjunto do Luiz Carlos Koch.
Na ocasião conheceu o irmão Antonio Carlos Koch, que o convidou a
fazer parte da equipe de gestão do
Daniele Pestelli no CIESP.

Nívia e Mauricio Colin

Maurício Colin, Executivo da Daiscast, diretor do CIESP Guarulhos,
Presidente da Comissão da Aluminío da ABIFA, Diretor da AGENDE
Guarulhos, tem se destacado como
grande empresário, liderança e, acima de tudo, um grande ativista da
sociedade. Simpático e humilde,
apesar das importantes e inúmeras
funções, gosta de se entitular como,
simplesmente, um homem de família e palmeirense. Retratamos aqui
um pouco do seu perfil.
Atribui o seu sucesso na parte comercial a uma vocação natural e
relembra: “Sempre gostei de me relacionar com pessoas e, desde bem
pequeno, lidei comercialmente com
o pouco dinheiro, a minha primeira
bicicleta aluguei para ganhar meus
primeiros trocados”.
Neste momento, ele retoma a infância bem simples, mas rica em valo-

res e referências dos pais e avós. O
trabalho sempre foi um valor e objetivo, “trabalhei em banca de jornal,
mercadinho, fui cobrador em perua
de lotação e em rodízio de pizza”.
A formação técnica prenunciava a
futura importância no Sistema S,
“segui os passos de meu pai para
área técnica e me formei Técnico em
Mecânica pelo Senai”. Com a entrada
no mercado de trabalho, conseguiu
recursos para tornar-se engenheiro
e, posteriormente, especialista em
Segurança no Trabalho pela FAAP.
A competência técnica aliada ao talento comercial o levou a Daicast,
num ano especial para a vida pessoal, o ano do seu casamento. O sucesso das iniciativas, e os resultados
motivaram os demais sócios a convidarem o jovem promissor, para se
juntar à sociedade.
A vibração e a constante necessida-
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“Ao final da gestão do Daniele, fui
convidado para fazer parte da diretoria de situação, e fomos eleitos. O
titular, Luis Carlos Teodoro foi convidado a ser Secretário, e acabei assumindo como Diretor Titular da regional.”
“Parecia loucura e foi um grande desafio profissional e pessoal, pois a família recebe o ônus da minha ausência, e os bônus são mais cobranças
(risos), envolvendo família, amigos,
governo e industriais”.
Modesto, não admite que a sua visão na administração tem proporcionado várias vítórias, e sem dúvida o
CIESP e as empresas representadas
são beneficiadas. “Desde o começo,
tenho passado ao pessoal do Ciesp:
vamos focar na gestão técnica, porém, de forma acolhedora, com cara
de família, com cara de casa, pois é
assim que faço em minha empresa, e
não dá pra ser diferente”.
Outra importante distinção é o seu
empenho na ABIFA, “sou Presidente
da Comissão de Alumínio da ABIFA,
este é o meu setor direto, sempre
incentivo a ajudarmos os menores,
levantá-los, fazê-los crescer e, há
>>
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amigos que dizem que estou transformando o gatinho num felino
maior, todavia penso que seremos
um bando de leões, para lutarmos
juntos neste mercado cruel que atuamos”.
Essa visão diferenciada de desenvolvimento o aproximou da Incubadora
de Guarulhos “adoro ver desenvolvimento, crescimento, adorei quando
conheci o trabalho da Incubadora
de Guarulhos, fiquei emocionado no
primeiro evento que participei, analisando as empresas incubadas quando, ao final, recebi diversos agradecimentos dos comentários por parte
dos incubados, isto me incendeia: ver
que estou fazendo algo de útil para
alguém crescer, e fico com a certeza
de que estes também se motivaram
e esta áurea crescerá”.
Emocionado, explica: “tenho o
exemplo em casa, a minha esposa
[Nívia Colin] dedica a vida a cuidar
de outras pessoas, no trabalho com
as MÃES DA EPILEPSIA, e a cada dia
que passa, ela torna-se um ser mais
iluminado, então, tenho a convicção
de que ajudando os empresários,
conseguiremos uma sociedade mais
justa e todos terão retorno”.
Outra traço de sua personalidade é a
determinação, sendo que consegue
coisas que podem parecer impossíveis, como a mudança da cor da iluminação do Prédio da FIESP, o mais
importante da cidade de São Paulo.
A causa foi nobre: a conscientização
da epilepsia. Isso traz o reconhecimento de outras lideranças, como
do Presidente da AGENDE Guarulhos, ASEC e ACM Guarulhos, Aarão
Ruben de Oliveira: “O Colin é uma
pessoa especial e, pessoas especiais
merecem toda admiração. Promover
o bem, ter dedicação a uma causa tão
nobre, compartilhar o conhecimento
e outras tantas ações que resultem
no amor e carinho, irá engajar mais
e mais pessoas especiais como ele e
Nívia. Eu, particularmente, procurei

informações sobre o assunto, após presenciar
a sua intervenção junto
ao Governador Alckmin, e notei que a sua
atuação era nobre, por
uma causa e não por
um caso”.
No futuro, projeta o
Parque
Tecnológico
como um grande instrumento para agregar
forças: “Conheci o projeto técnico feito pela
AGENDE e o resultado
é fantástico, precisamos conseguir meios
de agregar e juntar forças, o poder público e
as empresas, o projeto
permitirá o acesso das
empresas à tecnologia
de ponta, por meio do
fomento às universidades locais, para que
gerem e tragam mentes brilhantes para a
cidade, enfim, o Parque Tecnológico
é isso, algo pelo qual devemos trabalhar em conjunto para que ele nos
fascine e aconteça. Conversei com o
Dr. Devanildo e ele de forma científica, ponderou: diz que a essência

destes projetos é a articulação entre
a Academia, as empresas e o Poder
Público. Tomo a liberdade de dizer de
forma simples e direta que devemos
sentar, conversar e definir a melhor
opção para a nossa Cidade”.
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Habilidades Empreendedoras

Conheça o Consultor da Incubadora

Arquivo pessoal

CARLOS ALBERTO GIOS – 59 anos, 2 filhos, formado em Psicologia pela
FMU, com Pós Graduação em Gestão da Qualidade e Produtividade
pela FIG-UNIMESP. Profissional com mais de 30 anos de experiência
na área de Gestão de Pessoas em empresas do setor Químico, Metalúrgico e Automotivo. Leciona Psicologia para Administradores, Comportamento Organizacional e Gestão de Recursos Humanos no Centro
Universitário Metropolitano de São Paulo e Orientador de Trabalhos
de Conclusão de Curso desde fevereiro de 1997. Leciona ainda as disciplinas: Comportamento Organizacional e Sociologia. Consultor de
Empresas, desenvolve capacitação em Competências e Habilidades
Empreendedoras para as Empresas Incubadas de Guarulhos. Atuação
como Consultor de Empresas, dono da CG Treinamentos Empresariais, desenvolvendo projetos de Desenvolvimento Organizacional e
Diagnóstico de Necessidades de Treinamento e Desenvolvimento. Participação de grupos formais de Recursos Humanos no SINDIPEÇAS e
GRHITEST.

Começou sua carreira profissional
na área de Gestão de Pessoas quando iniciou o curso de Psicologia nas
Faculdades Metropolitanas Unidas
atuando em agências de emprego. Em 1985 entrou nas Indústrias
Carbocloro S/A e desenvolveu atividades na área de treinamento e
desenvolvimento. Participou nesta
empresa da implantação do programa de Círculos de Controle de Qualidade, atividade que já havia desenvolvido nas Indústrias Villares, como
estagiário do setor em 1982.
Foi convidado a chefiar os setores
de Seleção e Treinamento da Vidy
Indústria e Comércio, implantando
estes serviços que não eram estruturados na empresa.Em 1994 assumiu a Gestão dos Recursos Humanos da Indústria de Radiadores
Colmeia, empresa tradicional no
ramo de autopeças que passava por
uma reestruturação motivada pela
necessidade de buscar as certifica-

ções de Qualidade e precisava de
um grupo experiente para implantar
a ISO 9000 e mudanças para transformá-la em empresa democrática e
participativa.
Em 1997 iniciou a carreira acadêmica aproveitando a oportunidade que
o Prof. Ary Baddini lhe proporcionou
na FIG-Unimesp onde leciona Administração de Recursos Humanos,
Psicologia Aplicada à Administração
e Comportamento Organizacional,
para os cursos de Administração de
Empresas e Tecnologia de Recursos
Humanos e Marketing. Também
exerceu o cargo de Coordenador do
Curso de Administração de Empresas nas Faculdades Mozarteum de
São Paulo.
Nestes 17 anos em que atua como
professor tem como conquista pessoal o fato de ter sido eleito por diversas vezes como paraninfo e ou
homenageado pelos formandos, o
que caracteriza a dedicação, a amizade e a constatação que a transmissão de conhecimentos desenvolve
os alunos para serem profissionais
melhores e comprometidos com
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suas organizações.
Tem atuado também em orientações
de Trabalho de Conclusão de Curso e
participado de diversas Bancas, desenvolvendo junto aos seus alunos
a necessidade de buscar e pesquisar
com rigor para a comprovação dos
trabalhos que apresentam que também servirão de base para o desenvolvimento da carreira profissional.
Em 2009 surgiu a oportunidade de
prestar consultoria junto à Incubadora Tecnológica de Empresas de
Guarulhos por meio da AGENDE –
Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos e do SEBRAE,
participou da concorrência por meio
do Edital e conseguiu vencer o processo. Desenvolveu, seguindo as indicações que a Coordenação Técnica
havia avaliado, estudos para Treinar
e Capacitar os Empreendedores Incubados em Competências e Habilidades Empreendedoras.
Inicialmente desenvolveu workshops
junto aos Incubados para elaborar
um diagnóstico que identificasse
as principais necessidades naquele
>>
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momento. Foram iniciados diversos
grupos de treinamento para aprimorar Competências de Oratória,
Persuasão, Técnicas de Negociação
e ampliação de uma Visão Sistêmica
dos Negócios que aliadas às demais
Consultorias da Incubadora proporcionam um suporte muito grande
para a sobrevivência e sucesso dos
Incubados.
Com a implantação do Programa
Pronto Para Viver o foco passou a
ser um trabalho mais individualizado, trabalhando com pequenos
grupos e desenvolvendo atividades
mais específicas enquadrando as
competências necessárias aos diversos ciclos de vida do PPV.
Tem desenvolvido Entrevistas de
Avaliações de Competências junto
aos Incubados e aliadas à técnicas
de Avaliação de Características de
Personalidade, tem a oportunidade
de trabalhar as necessidades mais
prementes dos entrevistados. Nesta avaliação é feita uma entrevista
devolutiva ressaltando aspectos po-

sitivos e mostrando as necessidades
que devem ser aprimoradas e de
que maneira podemos trabalhar na
capacitação destas competências.
Aspectos como a Importância da
Apresentação Pessoal e dos Projetos são importantes no sucesso de
qualquer Negócio. Hoje, o seu perfil
numa rede social pode ser o determinante para uma boa colocação
empresarial e a falta dele suscita dúvidas sobre integridade.
Oratória é a arte de falar em público. Saber se expressar em público é
essencial no mundo dos negócios.
Hoje, saber falar bem é indispensável para quem quer alcançar sucesso
e ser competitivo. Cada vez mais é
necessário saber apresentar ideias,
serviços ou vender produtos. Quem
se expressa bem aumenta as oportunidades de negócios. Não basta
falar bem, tem que encantar o seu
público, vide o exemplo de Steve
Jobs que sempre encantava a plateia
em suas apresentações e alcançava
o êxito nos negócios.

A persuasão é um dos elementos
da comunicação e não funciona isolada. Mas sim associada à capacidade de gerar empatia para iniciar,
conduzir e manter conversações e
relacionamentos produtivos. Esses
atributos do relacionamento interpessoal formam a base do sucesso
em comunicação. O presidente Barak Obama utilizou esta capacidade
de gerar empatia e a utilização das
redes sociais para sedimentar seu
caminho para conquistar a presidência dos EUA. A persuasão é a uma
das habilidades mais importantes
para o profissional se destacar nos
dias atuais e se destacar no meio social em que vive.
O trabalho envolve também aspectos relacionados à Gestão de Pessoas e Equipes, Relacionamento Interpessoal, Técnicas de Apresentação
de Projetos, Apresentação Pessoal e
a importância da Ética para o sucesso dos Negócios e Relacionamentos.

Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos
recebe visita de estudantes
Adolescentes das instituições SENAC e ACM Uirapuru
conheceram as instalações da organização
mião, Coordenador do Núcleo Acadêmico da AGENDE, com uma palestra explicativa sobre a organização,
na qual contou um pouco sobre sua
estrutura.

Na sexta-feira, dia 21 de março, a Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos recebeu a visita de estudantes das instituições SENAC e ACM
Uirapuru. Quem conduziu a turma
foi o Professor Doutor Devanildo Da-

“A Incubadora faz
um trabalho magnífico. Poder dividir
as história e experiências dentro da organização e inspirar
os adolescente, que
podem ser futuros
empreendedores, é
muito gratificante”,
conta o Professor
Doutor Devanildo
Damião.

Além da palestra, os alunos conheceram um pouco sobre o Parque
Tecnológico e ainda fizeram um tour
pelas instalações da Incubadora, a
fim de conhecer e visitar algumas
empresas residentes.
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Efetividade dos cursos do POJ é superior a 75%

Os cursos desenvolvidos do POJ
(Programa Oportunidade ao Jovem)
em parceria entre a AGENDE Guarulhos e a Secretaria de Trabalho tem
alta aceitação do mercado de trabalho de Guarulhos e Região, permitindo a inclusão qualitativa de muitos
jovens. A efetividade apurada, com
base no número de formandos com
colocação no mercado, atingiu 81%
no último semestre de 2013.
O Presidente da AGENDE, Aarão Ruben de Oliveira, enfatiza “precisamos aprimorar ainda mais a ótima
qualidade dos cursos. Neste ano,
investimos bastante em infraestrutura, inclusive, com laboratórios
para que os jovens tenham contato
prático com as atividades profissionais. Conversei com o Secretário do
Trabalho, Khalil, e a equipe técnica
da AGENDE coordenou a formatação de novos cursos, em sintonia
com a coordenação pedagógica da
Secretaria do Trabalho, os quais
serão ofertados aos alunos. Neste
semestre vamos nos aproximar das
empresas para orientar a formação
com viés ainda mais profissional e
que reflita a cultura do trabalho”.
Os novos cursos devem estar alinhados com a realidade do mercado
de trabalho: “conduzimos algumas
pesquisas para identificar os setores
intensivos em mão de obra com o
perfil dos nossos formandos, identificando, por exemplo, a viabilidade
de um curso para operadores de call

centers. Na última
formatura, cerca
de 400 egressos
saíram com emprego garantido
pela
Empresa
Atento, atingindo
o percentual superior a 70% de
efetividade, dado
altamente significativo”, sinaliza
o Dr. Devanildo
Damião, coordenador do Núcleo
Acadêmico da AGENDE.
A Coordenadora Pedagógica Geral
da Secretaria do Trabalho, Isabel Bonome, lidera uma equipe altamente
motivada e proativa que conta com
profissionais qualificados e experientes: Aparecida Franzolin, Eliana
Jaloreto, Lucimeiry Maria, Maykon
Furtado e Marcelo Mesquita, constantemente buscando otimizar a
qualidade dos cursos e propiciar
melhores condições aos formadores.

Percentual de alunos do Programa com
empregos.
Fonte: dados da AGENDE Guarulhos

Os Coordenadores Administrativos
Auro Alexandre Castro Filho e Katiucia Fernandes têm viabilizado visitas
às escolas estaduais do Município,
entre elas, as mais distantes do Polo
Central, para que todos os jovens de
Guarulhos tenham a oportunidade
de participar do programa. Na visão
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da AGENDE e da Secretaria do Trabalho, o curso atende à necessidade
de elevação de escolaridade e crescimento pessoal e profissional da juventude guarulhense. O Sr. Auro enfatiza “trabalhar com pessoas com
alta vulnerabilidade envolve cuidados especiais e muita sensibilidade,
pois eles são bastante sensíveis aos
aspectos sociais e familiares”.
“Precisamos ter ciência de que o
número de 40% dos concluintes empregados de forma imediata já é altamente significativo, considerando
o fato de que vários conseguem empregos dias e meses depois. O mercado está se adaptando a esta realidade e aceitando bem um jovem
com formação profissional. Atingir
um patamar de 80% é sensacional”,
enfatiza a Coordenadora Pedagógica, Maria Geovani.
O Secretário do Trabalho Khalil está
atuando fortemente para diminuir
a evasão dos cursos, as quais envolvem outras ações estruturantes junto ao Poder Público, recebendo forte
apoio do Prefeito Almeida, e atua na
ampliação das oportunidades para
os jovens. Efetivamente, veste a camisa da inclusão e da oportunidade.
O formando do curso de auxiliar administrativo, no primeiro semestre
de 2013, Israel da Matta, 20 anos,
atualmente está trabalhando na
empresa de transporte Vila Galvão,
e informa que o curso o sensibilizou
sobre o profissionalismo e também
o despertou para que futuramente
faça um curso superior, “o programa
modificou a minha vida, pois possibilitou ingressar num mundo novo,
o do trabalho profissional. Atualmente, estou empregado e muito
feliz, tenho condições de buscar novos horizontes”.
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Perfil

Uma vida dedicada à sociedade civil
Aarão Ruben de Oliveira, Presidente da AGENDE, representa três entidades
e dedica boa parte de seu tempo às ações sociais e projetos que incentivam o
desenvolvimento da cidade de Guarulhos
as ações da referida entidade
vem desde sua infância, sob incentivo de seus pais, e até hoje
Aarão doa boa parte do seu
tempo para trabalhos sociais
que a ACM promove, sobretudo ao CDC Uirapuru.
A relação entre Aarão e a região de Cumbica não para por
aí. Empresário da região, preocupa-se com o desenvolvimento local e hoje também é presidente da ASEC (Associação
dos Empresários de Cumbica),
onde promove ações de relacionamento entre os empresários da região, a sociedade
e o governo municipal. Dentre
os assuntos mais debatidos e
defendidos por Aarão na presidência da ASEC, estão questões
como segurança pública, tráfego e trânsito local, saneamento
básico e melhorias públicas.

Quando se pensava que Aarão Ruben de Oliveira já tinha funções suficientes para atuar ativamente na
sociedade civil, surpreendemo-nos
com a eleição do mesmo para a presidência da ACM (Associação Cristã
de Moços) de Guarulhos, seu mais
novo cargo. Seu envolvimento com

De perfil carismático e conciliador, tem trânsito privilegiado na
academia, nas empresas e no Poder Público, onde coleciona grandes
amigos como o Governador Alckimin, o Prefeito Almeida e diversos
Secretários do Município, os quais o
consideram uma referência.
Além disso, Aarão também é presidente da AGENDE (Agência de

Desenvolvimento e Inovação de
Guarulhos), entidade que incentiva
o desenvolvimento e crescimento
da cidade de Guarulhos por meio
de projetos educacionais e profissionais. Sob responsabilidade da
AGENDE está a Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos, um projeto
inovador de incubação de empresas,
que é o embrião do futuro Parque
Tecnológico de nossa cidade. Em sua
gestão, Aarão contribuiu para grandes conquistas como por exemplo a
liberação por parte do Governo Estadual do terreno destinado à construção do Parque Tecnológico, bem
como o início das tratativas para registro de documentos e início oficial
do projeto.
A fim de incentivar o crescimento
tecnológico da cidade, Aarão ainda
articula grandes projetos como projetos educacionais da AGENDE, estímulo ao Rodoanel, articulação para
a mudança dos presídios e esforços
para o sistema de licenciamento simplificado para os empresários.“Poder
doar boa parte do meu tempo para
Guarulhos é muito gratificante. Ver
como nossa cidade está crescendo e
se desenvolvendo cada vez mais é a
minha maior recompensa”, declara
Aarão.
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AGENDE e Universidade Guarulhos unidas na
Incubadora e futuro parque tecnológico
UnG e AGENDE possuem Acordo de Cooperação Técnica desde 2011

O Chanceler Veronezi é um grande
apoiador do Desenvolvimento Tecnológico do Município e tem carinho
especial pelos projetos desenvolvidos junto à AGENDE Guarulhos. Ele
tem a preocupação constante de saber como ajudar os projetos e pela
própria história sempre incentiva o
empreendedorismo.
O Secretário Geral da AGENDE Roberto Marchiori destaca que a UnG
faz parte da história da academia
de Guarulhos e a sua atuação tem
estimulado o desenvolvimento de
pesquisas em prol da sociedade, o
interesse desta instituição no desenvolvimento da cidade é marcante.

Site Veronezi

A parceria entre a AGENDE e a UNG
tem fortalecido os laços de desenvolvimento da cidade, com a utilização dos laboratórios pelas empresas
da Incubadora, pela participação da
UnG nas decisões do Comitê Técnico, da participação da AGENDE nos
eventos promovidos pela UnG e pela
ampliação do acordo em vias de ser
assinado que possibilita desenvolver
projetos de pré-incubação.
Chanceler Veronezi

Especificamente, o convênio visa,
entre outras ações, integrar programas e projetos nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, gestão de
tecnologia e inovação. Entre os benefícios, destaque para a participação de professores da UnG no Comitê Técnico da Incubadora Guarulhos,
nos estudos do Parque Tecnológico
do município e o desenvolvimento
conjunto de Projetos de Pré-Incubação na Universidade.
A AGENDE, gestora da Incubadora, oferece todo o suporte técnico
aos professores e alunos da UnG

em projetos de empreendedorismo
inovador e trabalhos acadêmicos no
âmbito da Incubadora.
A responsabilidade pela coordenação e pelo acompanhamento da
execução das ações pertinentes ao
Acordo cabe à AGENDE, por meio do
coordenador do Núcleo Acadêmico
da entidade, Prof. Dr. Devanildo Damião da Silva, e à UnG, por meio da
Diretora de Ensino, Profa. Ms. Margareth Soares Galvão.

Governador inaugura Parque Tecnológico
de Ribeirão Preto (São Paulo)
A inauguração do Parque de Inovações e Tecnologias de Ribeirão
Preto (313 km da cidade de São
Paulo) deve dobrar o número e o
faturamento das empresas ligadas
ao Supera Incubadora de Empresas. Hoje, as 32 empresas participantes têm faturamento anual de
R$ 8 milhões. Com uma área de
300 mil metros quadrados, o Supera Parque recebeu cerca de R$

15 milhões de investimentos. A
iniciativa pretende impulsionar o
desenvolvimento científico e tecnológico da região, atraindo novas
empresas, principalmente, da área
da saúde. Para a segunda fase do
Supera Parque, que deve ser concluída em 2 anos, está prevista
a urbanização de 72 lotes para a
instalação de empresas de grande
porte.
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Obras do Parque Tecnológico
São Paulo Jaguaré
O complexo está instalado no entorno da Avenida Engenheiro Billings,
junto ao maior polo de Ciência e
Tecnologia da América Latina (USP,
IPT, Ipen e Butantã), localizado na
zona oeste da capital. Ele será voltado aos setores de Tecnologia da
Informação e Comunicação, Saúde,
Nanotecnologia, Novos Fármacos e
>>
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Centro de P&D em acessibilidade,
usabilidade e comunicabilidade para
pessoas com deficiências e outros.
O parque aquecerá ainda mais a
economia e estimulará o desenvolvimento da região e a renovação
do espaço urbano, pois promove-

rá a interação entre instituições de
pesquisas, universidades, empresas
e contribuirá para atração de investimentos e geração de emprego e
renda em São Paulo.
O terreno onde está instalado o Núcleo Central tem área de 46 mil m².

O prédio conta com instalações para
abrigar empresas, centros de inovação, escritórios de entidades financiadoras de projetos, serviços de
administração, apoio e áreas para
eventos, com auditórios e espaços
para exposições.

Santo André aprova lei de incentivo à inovação

Legislativo aprovou iniciativa que cria prêmio anual, regulamenta benefícios
fiscais e estimula a instalação de empresas com base tecnológica na cidade
A Prefeitura de Santo André ampliará as possibilidades de atrair novas
empresas do ramo tecnológico. A
matéria regulamenta o Sistema de
Inovação da cidade e detalha o papel das Agências de Fomento, Instituições de Apoio, Incubadora de
Empresas e Parque Tecnológico.
Ela representa mais um passo para
composição do formato do Parque

Tecnológico da cidade. A matéria
regulamenta o Sistema de Inovação da cidade e detalha o papel das
Agências de Fomento, Instituições
de Apoio, Incubadora de Empresas
e Parque Tecnológico. “Empresas
com alta tecnologia empregam mais
e possuem alto potencial de faturamento. Apoiar a inovação é dinamizar a competitividade de toda a ca-

deia produtiva do município. Agora,
o próximo passo é buscar o credenciamento definitivo junto ao Sistema
Paulista de Parques Tecnológicos do
Governo de São Paulo. Além disso,
o benefício é que isso possibilita a
obtenção de recursos do orçamento
do Estado para o nosso Parque Tecnológico.

Parque Tecnológico de São José dos Campos deve
receber novas empresas a partir de maio

Arnaldo Kikuti/Pqtec-SJC)

Centro Empresarial 2 contará inicialmente com 14 novas empresas.

Cerca de R$ 16 milhões foram investidos na expansão do Parque

Tecnológico de São José
dos Campos. A partir de
maio, 14 empresas poderão ocupar as novas instalações do Parque Tecnológico de São José dos
Campos (SP). Serão as primeiras em operação, no
total de 50 novas vagas
oferecidas no processo de
expansão do complexo. O
restante será selecionado
de forma gradativa em outros três
processos que devem acontecer en-

tre abril e julho deste ano.
As primeiras empresas a ocupar
o Centro Empresarial 2 do espaço
foram selecionadas a partir de um
processo entre abril e novembro do
ano passado. A conclusão das obras
do novo polo está prevista para abril
deste ano e os investimentos foram
de cerca de R$ 16 milhões. Segundo
informações da assessoria do Parque, pelo menos 116 empresas demonstraram interesse em ocupar as
novas instalações.

Jundiaí cria Sistema Municipal de Inovação
Com a entrada em vigor da lei municipal 8.113, a Prefeitura de Jundiaí deu o ponto de partida para a
nova política municipal de ciência,

tecnologia e inovação. Trata-se da
base que vai sustentar as parcerias
no Centro de Inovação Tecnológica,
das Incubadoras, do Fundo de Apoio

à Ciência, Tecnologia e Inovação e
também do conselho municipal do
setor, além de um Parque Tecnológico e de outras iniciativas.
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