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EDITORIAL
Palavra do Presidente
A Agência de Desenvolvimento e Inovação da cidade de Guarulhos
desenvolve um trabalho fundamental na relação e interface entre a
sociedade civil organizada e o Poder Público. Para tal, busca o equilíbrio
entre as legitimas demandas da Sociedade Civil e a organização de
prioridades das políticas públicas.
Como intermediária das legítimas e infinitas demandas da sociedade
civil e da organização dos limitados recursos do Poder Público, tem
como dever buscar alternativas que contemplem os critérios de:
* Impacto (Relevantes para a solução);
* De isenção (não atendem o interesse de grupos específicos),
* De continuidade (Estratégicos e Sustentáveis) e,
* De abrangência (Beneficiar o maior número possível de pessoas) .
O produto principal das suas atividades é o conhecimento, o qual será fornecido gratuitamente para
os legítimos tomadores de decisões. Para tal, são estruturados processos de trabalho que se iniciam por
meio da investigação cuidadosa de dados e informações, as quais são processadas pelas análises isentas de
especialistas, com a finalidade de proporcionar elementos favoráveis para a tomada de decisões.
Nesta perspectiva, o desafio é hercúleo e algumas vezes demanda desenvolver novos cenários para
novos ambientes. O caminho da transição é espinhoso e já causou-nos ferimentos na caminhada
vagarosa e tardia da sociedade agropecuária para a industrial.
Pontualmente, cabe destacar, que o Brasil passa por uma fase crítica de transição de uma sociedade
baseada em ativos físicos e financeiros (industrialização) para a sociedade baseada no conhecimento, cujo
principal ativo é o capital humano. A missão da AGENDE busca desvendar e oferecer novas oportunidades
localmente (Parque Tecnológico, Lei da Inovação, Cidade Global), como também no aspecto de sinalizar
correções de rotas com a máxima isenção e humildade para o debate construtivo.
Assim, apresentamos mais um produto do nosso compromisso de dotar a situação de informações
qualificadas num segmento diferenciado de informações técnicas e científicas, apresentando os nossos
associados, os projetos inovadores na Incubadora Tecnológica Guarulhos e dos principais acontecimentos
na cidade.
Atenciosamente, Aarão Ruben de Oliveira
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CAPA

AGENDE PARTICIPA DE REUNIÃO COM MINISTRO
PARA APOIO AO SISTEMA DE INOVAÇÃO

Lideranças discutem as potencialidades de Guarulhos.
A AGENDE Guarulhos com o apoio da Prefeitura
Municipal organizou no dia 15 de abril o workshop
Parque Tecnológico e o Sistema de Inovação de
Guarulhos. O evento, ocorrido à tarde no Centro
Adamastor, contou com a presença de diversas
autoridades, entre elas o Ministro Marco Antonio
Raupp.
Compuseram a mesa de trabalho o ministro Marco
Antonio Raupp, o Prefeito Sebastião Almeida, o Viceprefeito Carlos Derman, a Deputada Federal Janete
Pietá, o Presidente da AGENDE Aarão
Ruben de Oliveira, o Secretário de
Desenvolvimento Econômico
Luís Carlos Teodoro, o
Secretário
de
Inovação
do Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI)
Álvaro Prata, o presidente
da SICETEL, Daniele Pestelli,
a Coordenadora de Ciência
e Tecnologia estadual Désirée
Moraes Zouain, coordenador dos
núcleos acadêmico e parque tecnológico da AGENDE
Devanildo Damião, o gerente do escritório regional
Guarulhos do SEBRAE Marcelo Paranzini, Presidente
da subseção Guarulhos da OAB Fábio de Souza Santos.
O evento objetivou fortalecer a proposta do Sistema
de Inovação de Guarulhos defendido pela AGENDE.
Inicialmente, com o intuito de sensibilizar a sociedade
em relação ao tema, foi apresentada pelo coordenador
dos Núcleos Acadêmico e do Parque Tecnológico
da AGENDE, Dr. Devanildo Damião, uma visão geral
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do Sistema de Inovação de Guarulhos que propõe a
transição acelerada da sociedade para a economia
do conhecimento que ocorre por meio da articulação
entre a Academia, o Poder Público e as Empresas.
Consolidado em instrumentos de apoio à pesquisa,
a qual será a âncora indutora desta articulação e
sincronismo, como o Parque Tecnológico Guarulhos,
que possui projeto avançado criado pela AGENDE para
implementação em um terreno próximo a Cumbica.
O Presidente da AGENDE, Aarão Ruben, destacou
que a Incubadora Tecnológica de Empresas deve ser
o embrião do Parque, pois ela é um ambiente que
acolhe micro e pequenas empresas que buscam
o desenvolvimento de suas atividades agregando
conhecimento, inovação e tecnologia. Frisou também
a importância do complexo da saúde, onde a Cidade
possui empresas fármaco-químicas extremamente
inovativas e com produtos de alto valor agregado.
Na ocasião, Aarão Ruben entregou nas mãos do
Ministro Raupp um termo de apoio da AGENDE e
suas iniciativas ao Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação e destacou que esse apoio trará benefícios
para a indústria e a academia, elevando o status de
Guarulhos para cidade tecnológica.
A palestra seguinte abordou as potencialidades
de Guarulhos e o apoio ao Projeto do Parque
Tecnológico, apresentado pelo Secretário Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Luís Carlos Teodoro.
A Dra Désirée Zouain apresentou as ações do Governo
do Estado em relação aos parques tecnológicos e o
que pode ser feito em Guarulhos, e elogiou a qualidade
dos documentos apresentados até o momento. “O
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Mesa de trabalho durante apresentação do Prefeito Almeida.
Projeto de Guarulhos está entre nove propostas que
estão em discussão na pasta e acredito que até o fim
deste ano o Parque Tecnológico Guarulhos receba
o credenciamento provisório, para em seguida ser
credenciado como definitivo” disse a Dra Zouain.
O Secretário nacional de desenvolvimento e inovação
do MCTI, Álvaro Prata, apresentou exemplos nacionais
de desenvolvimento e as oportunidades e incentivos
que o governo federal oferece para Guarulhos e seu
Sistema de Inovação.
Classificado como um dia histórico para Guarulhos,
nas palavras da deputada Janete Pietá, o evento
expressou a sintonia entre os três níveis do Poder
Público (municipal, estadual e federal) para que o
Parque Tecnológico de Guarulhos já surja com força e
agilidade na sua implantação.
Em um discurso conciso e objetivo, o prefeito
Sebastião Almeida comentou sobre o início do
projeto, as conversas com a DERSA e os passos que
serão seguidos para que a área requerida passe
para a Prefeitura, viabilizando o Parque Tecnológico
Guarulhos.
De forma direta destacou que será criada a Lei
Municipal de Inovação e que não poupará esforços
para conceder benefícios para atrair empresas
inovativas. Ressaltou que os processos de definição da
área já estão no fim, agora basta “juntar esforços para
fazer essa criança nascer, que é o Parque Tecnológico”
e investir no conhecimento, porque, “investir no
conhecimento é investir no futuro”.
O ministro Raupp realçou os expressivos números e
características econômicas de Guarulhos e por parte

do MCTI a cidade terá todo apoio necessário para o
Parque Tecnológico, incluindo instrumentos ligados à
educação e inovação.
Defendeu ainda a expansão do campus da UNIFESP e
trazer para Guarulhos a área em que a universidade é
especialista, ou seja, ciências biomédicas e medicina.
Destacou que a cooperação é fundamental para
o sucesso do projeto e que o Parque Tecnológico
Guarulhos tem todas as ferramentas necessárias para
se tornar um parque tecnológico poderoso.
As idéias defendidas pelo Município pelo Sistema
de Inovação Local foram validadas e ficou evidente
nas palavras do Ministro que o momento agora é de
execução.

As principais lideranças da cidade prestigiaram o evento.
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Dr. Devanildo Damião
Doutor e Mestre em Gestão Tecnológica pela USP - Universidade de São Paulo. Desenvolveu o Doutorado em
Ambientes de Inovação e o Mestrado em Gestão de projetos. Pesquisador e Professor Doutor atua nas seguintes
IES (Impacta Tecnologia, Unimesp e Faculdades Mozarteum de São Paulo). Participa como pesquisador do PGT
da USP e foi membro da equipe técnica de desenvolvimento do Projeto Parque Tecnológico de São Paulo e atua
nos projetos de Sorocaba e também de Guarulhos. Participou do Projeto de Rede de Inovação e prospecção
tecnológica para o agronegócio Ripa, e da Rede de Institutos Tecnológicos -Abipti. Atuou como Assessor Técnico
do Pólo de Desenvolvimento e Inovação da Prefeitura de Sorocaba. Atualmente coordena o Núcleo Acadêmico
da Agende e o Núcleo de Desenvolvimento do Parque Tecnológico de Guarulhos. Tem atuação destacada nos
seguintes temas: Gestão do conhecimento, Gestão de Projetos, inovação tecnológica.

GUARULHOS – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA PAUTA.
A temática da inovação tecnológica é bastante
atraente e, de forma simultânea, altamente complexa, sendo proibitiva de entendimentos rasos
e desconectados de acúmulos de experiências. O
primeiro aspecto está relacionado a diferenciação
entre invenção e inovação. A invenção não precisa
de nenhum requisito, além da novidade, quer seja
útil ou não. A invenção para se tornar uma inovação
precisa percorrer um longo caminho.
O conceito de inovação tecnológica coloca outros
elementos importantes na questão, envolvendo
a necessidade de replicabilidade e escalabilidade,
ou seja, o processo de obtenção da inovação deve
ser controlado e ao mesmo tempo, deve permitir o
ganhar de escala para satisfazer o seu mercado.
Constantemente, a inovação é apresentada com
base nos seus resultados ou produtos, facilitando o processo de retenção do conhecimento pela sociedade, estimulando um
pensa-mento linear no reconhecimento do objeto. Essa visão é limitada, pois
se concentra somente naquilo que foi
feito e não como foi feito e como pode
ser repetido.
Outro aspecto importante na discussão, envolve os impactos na gestão
e também nos processos. Para exemplificar, convém citar a necessidade pontual de
expansão da capacidade de aeroportos de Frankfurt,
London Heathrow e London Gatewick. Devido as
limitações físicas para a sua ampliação, a inovação
foi centrada no serviço de controle de vôo, que permitiram que estes aeroportos, alguns dos mais concorridos do mundo, ampliassem seu fluxo de aterrisAGENDE PANORAMA GUARULHOS I Edição / Maio 2013

sagens e decolagens sem ampliação de suas pistas.
Essa magnitude de obtenção de soluções que irão
melhorar a vida das pessoas, são os elementos que
garantem o retorno das inovaçõe. A tecnologia pode
ser encarada como a extensão da capacidade humana, com a finalidade de facilitar o desenvolvimento
de atividades, para exemplificar, o carro poupa as
pernas, o computador poupa os cérebros e braços,
permitindo que o tempo seja empregado em atividades nobres.
Dada a grande competitividade em escala global, as
organizações precisam aprimorar os seus produtos,
processos e modelos de gestão de forma contínua.
Para tal, precisam de profissionais mais qualificados para atuação interna e de formação de redes de
conhecimentos, que sejam acessíveis em frações de tempos menores.
Ao Poder Público cabe apresentar
condições propiciadoras para o desenvolvimento de novidades, as
políticas eficientes, concentramse na organização de espaços que
aproximem a academia da iniciativa privada, diminuindo a curva
de aprendizagem no desenvolvimento de soluções. Esses aspectos
reforçam a tese de que a cidade necessita de uma âncora para sinalizar e atrair
novos investimentos produtivos para a cidade.
O Parque Tecnológico tem esse potencial, pois se
desenvolve com base na geração e apropriação de
conhecimentos e tecnologias, e configurando um
conjunto de externalidades de difícil substituição.
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PROF. DR. ALEXANDRE ESTOLANO
Graduado em administração de empresas pela Universidade Gama Filho (1989) e doutorado em
administração - UFRJ/COPPEAD - instituto COPPEAD de Administração (2001).
Tem experiência na área de administração, com ênfase em estratégia empresarial. Ex-reitor da
Universidade Guarulhos (2000-2004). Foi secretário executivo da região Brasil da OUI – Organização
Universitária Interamericana e é atualmente consultor especial da Universidade Guarulhos.

1. COMO VOCÊ OBSERVA O ATUAL
MOVIMENTO DE INOVAÇÃO NO BRASIL?
Creio que estamos caminhando a passos largos
para um maior entendimento por parte do governo,
das empresas e das instituições de ensino, ciência
e tecnologia de que nosso desenvolvimento
socioeconômico e sucesso como Nação depende
fundamentalmente da formação de um ambiente
que incentive a inovação. Decerto, ainda estamos
longe do que precisamos, e a situação atual não reflete
os ganhos econômicos e sociais que obtivemos nos
últimos anos. Pesquisa conduzida pela consultoria
Booz & Company coloca o Brasil apenas na 17.ª
posição entre as nações cujas empresas mais
investem em Pesquisa e Desenvolvimento, com
cerca de US$ 2,1 bilhões investidos no ano de 2010.
Ainda assim, o governo, por meio do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, tem incentivado
a expansão e a consolidação do Sistema Nacional
de Ciência, Tecnologia e Inovação, assim como a
promoção da inovação tecnológica nas empresas,
através de ações e disponibilização de fontes
de financiamento para o setor. A abertura de
parques tecnológicos em diversas regiões do País
e a promoção de um ensino voltado à temática
também são importantes passos nessa caminhada.

2. COMO VOCÊ OBSERVA QUE A UNIVERSIDADE
PODE AJUDAR NESTE PROCESSO?
Muitas Instituições de Ensino Superior, com notada
distinção para as Universidades, aproveitam a alta
qualificação de seu corpo docente para investir
mais em pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
O desafio é criar um modelo de gestão de inovação
que contemple o essencial, que é a realização
AGENDE PANORAMA GUARULHOS I Edição / Maio 2013

de pesquisas aplicadas, a geração de patentes e a
transferência do conhecimento para o setor produtivo.
Contudo, ainda há a necessidade de captação de
recursos, públicos e privados, para a realização de
pesquisas, pois o orçamento das universidades, em
especial das particulares, ainda não suporta os altos
investimentos necessários para um amplo conjunto
de pesquisas simultâneas. De qualquer forma, as
universidades devem atuar em duas vertentes para
ajudar no processo de desenvolvimento da inovação
no Brasil: formação de mão de obra qualificada em
todos os setores; e transferência de conhecimento
para o setor produtivo.

3. QUAL A IMPORTÂNCIA DE UM PARQUE
TECNOLÓGICO PARA GUARULHOS?
Entendo um parque tecnológico como um
ecossistema, cujo resultado obtido deve ser maior do
que aquilo que a soma das partes necessita. Precisa
ser um ambiente onde universidades, institutos de
ciência e tecnologia e empresas possam trabalhar
em conjunto, aproveitando-se de um espaço que
proporcione excelente infraestrutura, disponibilidade
de profissionais qualificados, atendimento imediato
a necessidades de formação continuada e centros
de estudos que possam transferir rapidamente
ao setor produtivo os resultados das pesquisas
desenvolvidas. O ciclo se fecha a partir do incentivo
à criação de novas empresas, que também devem se
aproveitar deste ecossistema para desenvolver novos
empreendedores, que por sua vez desenvolverão
novos produtos, serviços e tecnologia, realimentando
o processo. O resultado para o município é claro:
diminui a dependência da Capital e aumenta a
capacidade de desenvolvimento socioeducacional
de seus munícipes. Logo, a tendência é de atrair
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ainda mais a atenção para novos investimentos de
corporações nacionais e internacionais e ter mão
de obra bastante qualificada para atender a esses
investimentos.

4. CONSIDERANDO A IDEIA DE UM SISTEMA
DE INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO, QUAL O
IMPACTO QUE TERÁ UMA LEI DE INOVAÇÃO?
Uma lei de inovação municipal deve complementar
a lei federal que trata do assunto, estimulando a
integração entre universidade e empresas, além de
definir fontes de financiamento que contemplem
o processo e os pesquisadores. A criação de novas
incubadoras e aceleradoras deve ser sempre
observada e estimulada. Entendo também que uma
lei municipal de incentivo à inovação deva propor
a criação de um Conselho Municipal de CT&I, que
auxilie no desenvolvimento de políticas de longo
prazo, na integração dos agentes envolvidos e na
concepção e no acompanhamento de metas de
Ciência, Tecnologia e Inovação para Guarulhos.

5. A UNG JÁ PARTICIPA ATIVAMENTE
NO PROCESSO DA INCUBADORA
TECNOLÓGICA AGENDE GUARULHOS,
INCLUSIVE PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE
LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE. QUAL A
SUA VISÃO SOBRE A INCUBADORA?
A incubadora é um dos passos na caminhada para a
criação de um ecossistema que promova a inovação.
A Universidade Guarulhos participa da incubadora
com apoio técnico, cessão de laboratórios e,
mais recentemente, com a integração da Feira
Inova, realizada por professores e alunos da UnG.
Com essa última iniciativa, criamos um processo
de pré-incubação, em que alunos que tenham
apresentado projetos exequíveis durante a Feira,
sejam orientados e estimulados a buscar um
lugar na Incubadora para desenvolver e levar seus
produtos ao mercado.

6. QUAL O PLANO DE ATUAÇÃO DA UNG,
CONSIDERANDO O PROJETO DO PARQUE
TECNOLÓGICO?
Estamos discutindo no Conselho Universitário
a melhor forma de operacionalizarmos nossa
participação, que é certa. Não somente por sermos
a única Universidade com sede no Município, mas
por termos um corpo de professores e pesquisadores
que poderá contribuir com solidez para o projeto.
Estamos falando de mestres e doutores com
trabalhos publicados em renomadas revistas
científicas nacionais e internacionais, além de
pesquisas desenvolvidas em conjunto com grandes
institutos do Brasil e Exterior. Paralelamente, já
estamos contribuindo para o debate e o efetivo
desenvolvimento da inovação tecnológica no
município, com desenvolvimento de estudos,
realização de congressos e apoio a ações específicas,
como a Semana de Ciência, Tecnologia, Inovação e
Desenvolvimento de Guarulhos.

7. QUAIS OS SEGMENTOS E TIPOS
DE INDÚSTRIA QUE DEVERIAM SER
PRIVILEGIADOS NO PARQUE TECNOLÓGICO?
Esta é a pergunta de vários milhões ou bilhões de
dólares. Uma correta definição prévia dos setores
ou clusters a serem privilegiados não apenas dará
direção adequada ao parque, como também
aumentará suas chances de sucesso. Guarulhos tem
uma grande base industrial, bem diversificada. Há
indústrias farmacêutica e de biotecnologia de grande
peso; e temos a proximidade do maior aeroporto da
América Latina. Precisamos ter ao mesmo tempo
uma linha mestra que incentive determinadas áreas
de maior valor agregado, mas também precisamos
de um grau de diversificação que permita a criação
de um ambiente colaborativo, e não competitivo
dentro do parque tecnológico.
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PALESTRAS

SEBRAE/SP REGIONAL GUARULHOS PROMOVE PALESTRA SOBRE

INOVAÇÃO NAS EMPRESAS E APRESENTA O PROGRAMA ALI

O Programa dos Agentes Locais de Inovação (ALI) irá apoiar as empresas que desejam inovar.

O SEBRAE/SP regional Guarulhos realizou palestra sobre Inovação na Indústria e apresentou o programa ALI
(Agentes Locais de Inovação). O evento aconteceu na
ASEC (Associação dos Empresários de Cumbica) no dia
11/04.
A Palestra tratou de como as empresas, principalmente
as Micros e Pequenas, podem inovar, criando-se uma

Martinho Risso da ASEC– promovendo a cultura da inovação.

Marcelo Paranzini - Gerente do escritório regional Guarulhos do SEBRAE-SP.
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cultura de inovação sendo esta não somente para o
mercado, mas também para a própria empresa.
O Vice-Presidente de Serviços da ASEC, Martinho Risso,
abriu o evento agradecendo a presença de todos e falou sobre a importância de participar de eventos como
este, pois “A Inovação está na ordem do dia para que
se restaure a competitividade da indústria brasileira”,
disse Risso.
O Gerente Geral do SEBRAE, Marcelo Paranzini, explicou que a inovação pode ser incremental ou radical,
pode ser um produto melhorado ou radicalmente
alterado em suas características; ela também pode
ser de produto/serviço, de processo, de modelos de
negócios e de marketing; e alguma das ferramentas
para se ge-rar a cultura de inovação nas empresas são:
estímulo à criatividade, comunicação e transparência,
recompensa e reconhecimento.
Paranzini disse que o SEBRAE está de portas abertas
para ajudar as empresas no que tange à Gestão do
Negócio e as partes técnicas de desenvolvimento de
produto, podem contar com o apoio do SENAI.
Após a Palestra de Inovação o Consultor Técnico do
SEBRAE, Laércio de Andrade, apresentou o programa
ALI (Agentes Locais de Inovação) que é oferecido aos
industriais que se enquadrem na categoria Empresa de
Pequeno Porte. Neste programa de atendimento um
Agente Pesquisador do CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) que atua
em parceria com o SEBRAE, visitará a empresa, aplicará um diagnóstico e, em função dos indicativos, irá
auxiliar o empresário a elaborar um plano de ação focado em inovação. A indústria será acompanhada pelo
Agente por um período de até dois anos. O programa
é totalmente gratuito.
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ACONTECEU
ALMEIDA APRESENTA PROJETOS DA
PREFEITURA A EMPRESÁRIOS NO CIESP.
A AGENDE Guarulhos representada por seu presidente, Aarão
Ruben de Oliveira, participou de uma apresentação feita
pelo Prefeito Sebastião Almeida das obras e dos projetos
da Prefeitura aos empresários da cidade em um evento
promovido pelo CIESP-Guarulhos. O Prefeito Almeida falou
sobre as obras de mobilidade urbana, saneamento básico,
habitação e infraestrutura.“Apresentei um balanço daquilo que
planejamos para os próximos quatro anos”, afirmou Almeida.
SECRETÁRIO GERAL DA AGENDE, FAZ
PALESTRA NA FIG-UNIMESP

AGENDE SE REÚNE COM DIRETORIA
DO SEBRAE-SP PARA PROJETO INOVA.

No dia 11/03 a AGENDE Guarulhos por meio do seu
Secretário Geral, Antonio Roberto Marchiori, realizou
palestra para os alunos dos cursos de Ciências Contábeis
e Direito no Campus da Fig-Unimesp.
A palestra foi iniciada pelo Pró-reitor Comunitário, Prof.
Ary Baddini, abordando o desenvolvimento de Guarulhos,
que começou com sua industrialização margeando a
Rodovia Presidente Dutra e também destacou o perfil dos
alunos do Centro Universitário, composto basicamente
por moradores do município. Abordaram sobre mercado
de trabalho brasileiro para os profissionais da área de
Administração, Ciências Contábeis e Direito.

Aconteceu no dia 22/03/2013 no escritório central do
SEBRAE-SP na Avenida Vergueiro, um importante encontro entre representantes da AGENDE (Presidente
Aarão Ruben de Oliveira e o Coordenador do Núcleo do
Parque Tecnológico Dr. Devanildo Damião), o Gerente
da Unidade Metropolitana do SEBRAE-SP, Paulo Marcelo
Tavares Ribeiro e o Consultor Econômico da ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica),
Carlos Eduardo Cavalcanti. Na pauta, a retomada de
ações para o desenvolvimento do Projeto Inova Guarulhos que vai propiciar o desenvolvimento de ações
voltadas para inovação em 300 empresas no Município.

INCUBADORA AGENDE RECEBE A VISITA
DE EMPRESÁRIO E REPRESENTANTES DA
PREFEITURA DE MOGI.
Nesta segunda-feira (22/04) a Incubadora Tecnológica
AGENDE Guarulhos recebeu a visita de empresário
e re-presentantes da Prefeitura de Mogi das Cruzes,
acompanhados de Cristiane Rebelato, Gerente Regional
do SEBRAE/SP de Mogi. Estiveram presentes (da esquerda
para direita): Gabriel Bastianelli - Chefe de Gabinete do
Vereador de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, Eduardo Lopes Inox-Par, Devanildo Damião, Caio Cunha - Vereador de Mogi
das Cruzes, Aarão Ruben, Cristiane Rebelato, José Roberto
Machado, Laudirley Dourado - Fesma, e Fernando Rosa da
Itec e Afeal.

Visita de empresários e representantes da Prefeitura de Mogi das Cruzes.
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ENTREVISTA

SESCON - SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, INFORMAÇÕES,
PERÍCIAS E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO.

EDGAR DE SOUZA - Diretor do SESCON-SP Regional
Guarulhos – gestão 2010-2012; Delegado do
Sindicato dos Contabilistas de São Paulo em
Guarulhos – gestão 1993-1995; Diretor Fundador e
membro da AGENDE (Agência de Desenvolvimento
Inovação de Guarulhos – gestão 1998-2003;
Bacharelado em Ciências Contábeis; Pós Graduação
em Auditoria Interna e Perícia.

1. Qual a importância da AGENDE para a cidade de
Guarulhos?
Acredito que o que houve de mais interessante na
criação da Entidade foi que a AGENDE uniu as entidades
de Guarulhos, em muitas Cidades isso não ocorre e
neste caso a AGENDE teve um papel fundamental.
Depois evidentemente através do trabalho de todas
as pessoas e projetos tecnológicos envolvidos ela vem
chamando a atenção de seus projetos desenvolvidos.

4. Qual a sua visão sobre a evolução tecnológica e de
inovação que está ocorrendo em Guarulhos?
Tenho certeza que a AGENDE está no caminho
certo, é uma pena que a população de Guarulhos
não tenha conhecimento deste trabalho tão bonito
que a AGENDE tem realizado, são projetos de ponta,
inovação tecnológica de 1º mundo, precisamos mostrar
aos empresários que utilizam estas ferramentas a
necessidade deles também participarem.

2. Como Sócio Fundador da AGENDE em 1999,
você avalia que ela vem atingindo seus propósitos
originais?
Sim, desde a fundação da AGENDE com os seus
objetivos preestabelecidos ela se mantém fiel, porém
como já se passaram 13 anos, e pela dinâmica de um
mundo globalizado e de transformações rápidas,
houve ajustes, melhoras e novas ideias, mas o
propósito inicial esta mantido.

5. Grandes equipamentos como Aeroportos
mundialmente ajudam as cidades no seu entorno
a se desenvolver. Você acha que o potencial do
nosso Aeroporto Internacional é subutilizado em
Guarulhos?
Guarulhos sempre foi uma cidade industrial, com a
chegada do aeroporto inicialmente pouco mudou,
pois era considerado uma Cidade dentro de Guarulhos.
Com o nascimento da AGENDE, este quadro começou a
mudar, como disse inicialmente, a AGENDE alavancou o
processo de aproximação com entidades e neste pacote
veio a Infraero como parceiro mas como membro da
AGENDE, e acredito que este foi o grande passo para
integrar o Aeroporto a Guarulhos.

3. Quais os principais problemas que ainda
dificultam o desenvolvimento da cidade de
Guarulhos?
O que dificulta qualquer cidade e Guarulhos não é
uma exceção, é a política, pois além de ser morosa é
complexa, veja o exemplo da área a ser designada a
AGENDE, sempre depende de um órgão e o tempo vai
passando com vários projetos engavetados.
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6. A AGENDE em sua última edição da “Análise
Guarulhos” fez considerações sobre a evolução
recente da indústria da cidade. Qual a sua opinião
sobre o estágio atual da Indústria de Guarulhos?
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Guarulhos tem uma enorme posição privilegiada
geograficamente em relação ao mercado de um modo
geral, está próxima da maior Cidade da America Latina,
tem 4 rodovias que abastecem praticamente todas as
rotas de produtos; é normal ela ter um crescimento
diferenciado de outras Cidades. Porém a indústria
não só em Guarulhos, mas como em todo Pais, vem
sofrendo com um mercado internacional que nem
^
sempre é justo, com concorrência desleal,
juros
altíssimos, alta tributação, complexidade no sistema
tributário, vejo vários empresários “lutarem” dia a dia
para manter o seu negócio as custas
de muito trabalho e pouco
resultado.
7. Qual a sua expectativa
em relação ao projeto do
P a r q u e Te c n o l ó g i c o
Guarulhos?
É a melhor possível.
É fantástico o projeto. Tenho
certeza que só será possível a
este trabalho incansável de todos
os dirigentes da AGENDE desde a
sua fundação, este é o nosso sonho, este projeto foi
muito bem elaborado e merece aplausos, inclusive
já estamos “Exportando” este conhecimento a outros
Municípios, inclusive São Paulo.
8.Especificamente, com foco no segmento dos
Contabilistas, qual a principal contribuição
esperada da atividade da AGENDE e qual o desafio
que devemos ajudar a superar nos próximos anos?
Voltando o que disse no inicio, a AGENDE criou um
ambiente para as entidades trocarem informações e
o SESCON se utilizou destes novos conhecimentos
para agregar em nosso convívio outras entidades,
como a CIESP, OAB, SEBRAE, ACE, e outros que tem
em seus objetivos trabalhar em prol de seus filiados.
É como todos queremos um Brasil melhor, mais
justo, humano, com uma carga tributária correta,
e desta forma entendo que a AGENDE através de
todos nós poderemos superar as grandes dificuldades
encontradas.
O SESCON através de seu Presidente Sergio Approbato
Machado Junior, coloca a nossa entidade a disposição
da AGENDE para juntos elevarmos o nosso trabalho
em prol deste Pais.
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PROJETO

EMPRESA RESIDENTE NA INCUBADORA DE GUARULHOS INICIA
A PRODUÇÃO DE DNA SINTÉTICO NO BRASIL

O

Projeto Genoma Humano é um dos maiores
projetos de pesquisa da ciência moderna
e possui o objetivo de sequenciar todas as
bases nucleotídicas do DNA humano. O DNA humano
possui aproximadamente 3 bilhões de bases nucleotídicas e a sequência das bases armazena as informações genéticas dos seres humanos.
Em resumo, são encontradas 4 bases nucleotídicas no
DNA humano: A (adenina), T (timina), C (citosina) e G
(guanina). Na molécula de DNA, estas bases estão dispostas em duas fitas complementares (dupla hélice)
sendo que a base A de uma fita sempre se liga na base
T da outra fita e a base C sempre se liga na base G. Este é
o princípio da complementariedade das bases de DNA.
O princípio da complementaridade das bases de DNA
(A-T e C-G) é utilizado pela tecnologia que possibilita a
análise do material genético humano.
Apesar da importância dos oligonucleotídeos na área
médica, farmacêutica e principalmente na pesquisa
científica, até pouco tempo, não havia produção de
DNA sintético no Brasil devido ao complexo processo
das reações químicas envolvidas na fabricação de oligonucleotídeos.
Esta situação mudou com o surgimento da empresa
DNA Express Biotecnologia, residente da Incubadora
de Empresas de Guarulhos.
Segundo o gerente da DNA Express,
João Marcos M. Mercado, a empresa já está sintetizando oligonucleotídeos e oligonucleotídeos
antisense para alguns projetos
de pesquisa e já opera comercialmente produtos no Brasil
desde 30 de maio de 2012.
Formado em Ciências Biomédicas pela UNIFESP e com
pós-graduação pelo Instituto de
Química da USP, João Marcos reside
AGENDE PANORAMA GUARULHOS I Edição / Maio 2013

no munícipio de Guarulhos há vários anos. Em maio
de 2010, ele apresentou o projeto da DNA Express na
Agência de Desenvolvimento de Guarulhos (AGENDE). Com o apoio da AGENDE, a empresa iniciou sua
trajetória como empresa residente da Incubadora de
Guarulhos.

Laboratórios avançados da empresa.

Laboratórios avançados da empresa.
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AQUALIS ABORDA UTILIZAÇÃO DO
LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA UNG.

ACONTECEU
FILTERTEK VISITA A INCUBADORA
TECNOLÓGICA AGENDE GUARULHOS.

Em entrevista com o empreendedor da Incubadora
Tecnológica AGENDE Guarulhos, Daniel Ribeiro, da empresa Aqualis Cosméticos, falou sobre suas experiências
na utilização do Laboratório de Análises Químicas da UNG.
A utilização do laboratório, viabilizada entre o Acordo de
Cooperação Técnica firmado entre a AGENDE e a UNG
permite, entre outras coisas, a troca de conhecimentos
e apoio técnico especializado entre ambas as entidades,
beneficiando alunos, professores e empreendedores incubados na Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos.
Sobre suas experiências, Daniel relatou sobre os testes realizados e utilização dos equipamentos do laboratório da
UNG.
Iniciado no final do ano passado, as análises da Aqualis
Cosméticos ainda acontecem no laboratório da UNG sempre no período da tarde. Dentre os testes realizados podese destacar a medição de PH e análise de sólidos dos
produtos. Elogiado por Daniel, o Laboratório de Análises
Quimicas da UNG conta com aparelhos modernos e um
espaço bem equipados, que atende perfeitamente as
suas necessidades na realização das análises de seus
produtos. O laboratório conta também com um monitor
permanente, sempre pronto para auxiliar os pesquisadores no que for preciso, fato esse destacado por Daniel,
que relatou o suporte dado a ele durante suas análises, o
que facilita seu trabalho, e o apoio técnico de Professores:
“principalmente o Prof. Francisco, que foi meu professor
quando eu estudava aqui na UNG”, disse Daniel.
Espera-se uso de outros laboratórios dentro da Universidade, como o Laboratório de P&D, o que contribuiria mais
com suas análises, gerando resultados mais rápidos devido a economia de tempo, que hoje é gasta no trajeto para
a realização de testes específicos no laboratório de uma
empresa em Mogi das Cruzes. Para as próximas semanas
ele espera trazer novidades que irão fortalecer ainda mais
o acordo de cooperação técnica entre UNG e AGENDE,
com a realização de novos projetos que estão por vir.

A Incubadora Tecnológica AGENDE Guarulhos recebeu a
visita do executivo Vanderley Bastos da Filtertek, empresa
pertencente ao grupo ITW Company, acompanhado do
Presidente da AGENDE, Aarão Ruben de Oliveira, e pela
empresária Vera Bellezzo.
A Filtertek desde 1965 produz filtros e peças técnicas para
os mercados automotivo, médico, eletrodoméstico e industrial. É uma empresa multinacional com sede em Chicago e com unidades de fabricação em Hebron, México,
Irlanda, França, Brasil e com um escritório de negócios na
Alemanha.
Foram recebidos pelo Dr. Devanildo Damião, Coordenador do Núcleo do Parque Tecnológico, e pelo Coordenador da Incubadora, Professor Machado. Na ocasião foi
feita uma apresentação sobre o projeto do Sistema de
Inovação de Guarulhos com destaque para o projeto do
Parque Tecnológico, em que o Dr. Devanildo destacou
que grupos de alta tecnologia como o ITW são estratégicos para compor o projeto. Depois foi realizada uma visita
técnica às empresas incubadas: Ambtec, Micro Injeção e
MS Ferramentaria.
Bastos ficou impressionado com o projeto do Sistema de
Inovação de Guarulhos e se surpreendeu com a tecnologia, os projetos e o ambiente da Incubadora, mostrandose motivado a cooperar, em especial com a Micro Injeção
que desenvolve a tecnologia de microinjeção plástica.
Destacou também a importância de manter intercâmbios de jovens com centros mais avançados tecnologicamente, em especial dos EUA, citando centros como MIT
e Harvard. Também fez uma importante observação relacionada à necessidade de disseminar o conceito de propriedade intelectual para os empresários da Incubadora.
No final da visita, o Presidente da AGENDE destacou que
“Precisamos consolidar a presença de grandes empresas
nos nossos projetos, o desafio de transição da sociedade
industrial para a do conhecimento será superado pela articulação do nosso Sistema de Inovação”.
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PROGRAMAS DE EDUCACAO

CPT DA AGENDE E O DESAFIO DE TRABALHAR A FORMAÇÃO COM A
INFORMAÇÃO PROFISSIONAL.

No espaço do Núcleo Acadêmico da Agende, no Programa Oportunidade ao Jovem .

A Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos adquiriu competências na execução de projetos
sociais de formação, em parceria com a Prefeitura Municipal de Guarulhos, especificamente pelas Secretarias das Relações de Trabalho e da Educação.
Para atender a demanda local, atua nos Projetos:
- Secretaria das Relações de Trabalho: Programa Oportunidade ao Jovem – POJ; Bolsa Auxílio ao Desempregado e Inclusão Digital; Secretaria da Educação: Programa Inclusão Digital - PA e CEU – Centro Educacional
Unificado, oferecendo conhecimentos técnico e prático, possibilitando a formação profissional, articulada
com a formação integral de crianças, jovens e adultos,
também trabalhando a inclusão no que refere-se aos
âmbitos socioeconômico, educacional, profissional,
cultural e das relações sociais e afetivas.
No espaço do Núcleo Acadêmico da AGENDE, no Programa Oportunidade ao Jovem – POJ são ministrados
os seguintes cursos: Web Design, Assistente Administrativo, Auxiliar de Recursos Humanos, Organização
de Eventos, Design Gráfico, Assistente Administrativo,
Agente de Gestão Ambiental e Recreação, com o objetivo de qualificar os jovens em diversas áreas formativas; no Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado
a proposta pedagógica está atrelada ao Resgate da
Identidade, Mundo do Trabalho, Empreendedorismo
e Perspectiva Profissional, Alfabetização e Elevação de
Escolaridade (Sondagem aos educandos bolsistas com
encaminhamentos à Secretaria da Educação).
A Coordenação Pedagógica da AGENDE e Secretaria
das Relações de Trabalho atuam conjuntamente e aplicam os projetos aos educandos bolsistas a atividades
relacionadas à área da Saúde Sexual e Prevenção; Sensibilização para Inclusão de Pessoas com Deficiência;
Semana de Não Violência Contra a Mulher; Oficinas na
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área de Artesanato; Conversando sobre Igualdade Racial.
Existe a necessidade da formação contínua dos formadores, com as seguintes ações: acompanhamento pedagógico, com reuniões, encontros, palestras de Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho, Dimensão Social: Ética Profissional e Pessoal.
O objetivo da formação é centrada no indivíduo, em
sua totalidade: histórica, política, cultural e social. A
educação técnica articula-se na formação para a vida,
Secretaria das Relações de Trabalho
Secretário: Rabih Khalil
Coordenadora Pedagógica Geral: Isabel Cristina
Bonome
1. Programa Oportunidade ao Jovem:
POJ 750 educandos bolsistas por semestre;
2. Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado
450 educandos bolsistas por semestre;
3. Programa Inclusão Digital –
SR 150 alunos bimestralmente
Secretaria da Educação
Secretário: Moacir Souza
Coordenadora Pedagógica: Ivani Alves dos Santos Silva
1. Programa Inclusão Digital – PA (diversas escolas da
rede municipal de ensino)
2. Programa CEU – Centro Educacional
Unificado (alunos das redes municipais de Ensino
localizadas dentro dos espaços dos CEUs ).
CPT/AGENDE
Dr. Devanildo Damião – Coordenador Núcleo Acadêmico
Geovani Carvalho – Coordenadora Pedagógica
Paulo Gonçalves – Gerente Geral.
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Novo conceito
Caminho para o
futuro de Guarulhos.
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AGENDE COORDENA LANÇAMENTO DO NÚCLEO
DE DESENVOLVIMENTO DE CAPELA DO SOCORRO

A Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo
(SDTE) de São Paulo, com a coordenação técnica da AGENDE Guarulhos, promoveu o lançamento do Núcleo de Desenvolvimento
Sustentável de Capela do Socorro no dia 25/04 com a participação da Subprefeitura e de mais de 80 lideranças. O lançamento
do Núcleo teve a finalidade de promover a ampla divulgação do
projeto e alcançar a união do Empresariado, do Poder Público e
Entidades locais para organizar o processo de criação jurídica do
Núcleo. O Secretário Adjunto da SDTE, José Alexandre, observou
que o Núcleo de Capela do Socorro completa o ciclo de criação

dos primeiros cinco Núcleos na Capital, visando a descentralização do Desenvolvimento em São Paulo.

NÚCLEO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA AGENDE PARTICIPOU
DA 22ª CONFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA
O Núcleo do Parque Tecnológico da AGENDE participou da 22ª Conferência Internacional sobre Gerenciamento de Tecnologia da IAMOT (sigla em
inglês para Associação Internacional para Gerenciamento de Tecnologia)
entre os dias 14 a 18 de abril em Porto Alegre, RS.
Coordenado pelo Dr. Devanildo Damião, o Núcleo do Parque Tecnológico
da AGENDE desenvolveu com seus analistas, Priscila Aguiar e Marcos Rabello (foto), o artigo “Views and Propositions on Guarulhos Innovation System”
(Panoramas e Proposições sobre o Sistema de Inovação de Guarulhos), o
qual traçou o panorama atual e as ações a serem implementadas para acelerar a curva da inovação no Município.

AGENDE ARTICULA COOPERAÇÃO COM NOVA DIRETORIA DA UNIFESP GUARULHOS.
A AGENDE Guarulhos esteve reunida no dia 25/04 com
representantes da Unifesp Guarulhos para tratar sobre o
acordo de cooperação tecnológica envolvendo as duas
entidades. Recebido pelo Diretor Acadêmico da Unifesp,
Prof. Dr. Daniel Arias, e pela Prof. Dra. Marineide Gomes,

Prof. Dra. Marineide Gomes, Dr. Devanildo Damião e Prof. Dr. Daniel Arias.
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do Departamento de Educação, o Coordenador do
Núcleo Acadêmico da AGENDE, Dr. Devanildo Damião
e o Analista Marcos Rabelo. Na ocasião, foi apresentada
a proposta de cooperação tecnológica, modelo já
aplicado entre AGENDE e outras instituições de ensino
superior e parques tecnológicos.
Entre os assuntos abordados, o Dr. Devanildo falou
sobre o futuro Parque Tecnológico, que está em vias
de ser implantado na Cidade, a sua importância e o
impacto positivo que esse projeto causará elevando
o grau técnico-científico do município e recuperando
áreas degrada em seu entorno. Destacou a Incubadora
Tecnológica AGENDE Guarulhos, seus projetos e
seu perfil. Por fim enfatizou o Centro de Educação
Profissional e Tecnológica da AGENDE (CPT), que
oferece cursos gratuitos e de qualidade para a
capacitação profissional dos guarulhenses. Também
foram mencionados a importância e o papel que esses
Acordos de Cooperação têm para o desenvolvimento
de um ambiente de inovação no município.
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ara quem gosta de Desenvolvimento Econômico e Inovação, torna-se obrigatória uma visita
à Incubadora de Guarulhos. O projeto vem se
consolidando como um dos principais no Estado de
São Paulo e no País.
O Presidente da AGENDE, Aarão Ruben de Oliveira,
destaca: “Para conseguirmos empresas fortes, precisamos de um trabalho com especialistas para ancorar
as ações dos empresários, no local em que temos a
maior concentração de empresas, que é Cumbica”.
Considerando que a Incubadora é a âncora do projeto
do Parque Tecnológico, portanto, grande vitrine do
Sistema de Inovação da AGENDE Guarulhos, tornamse necessários cuidados especiais com a sua conservação e melhorias.
O Dr. Devanildo Damião enfatiza: “Estamos conseguindo vários acordos e convênios, essa sistemática
segue princípios da moderna gestão de projetos relacionados à definição do escopo, equipes capacitadas
e sustentabilidade, ou seja, ninguém irá apoiar algo
que não tenha méritos técnicos”.
Aarão Ruben tem um posicionamento de que o
crescimento da Incubadora trará novas demandas e
que novos investimentos sempre serão necessários.
“Mudanças sempre trazem reatividade e complexi-

dade. Mas, precisamos criar uma nova cultura,
por exemplo, nesses dias o Nosso Secretário Geral, Roberto Marchiori, orientou um incubado sobre um acordo que previa uma multa altíssima no
seu contrato, ficou evidente que, no futuro, este
tipo de consultoria será essencial na Incubadora”.
O Coordenador Operacional José Machado dedica-se ao dia a dia dos incubados e conhece bastante as demandas das empresas, e várias delas
referem-se à condição estrutural da Incubadora.
Nesta perspectiva, para melhorar as condições,
vários projetos estão em andamento e são tratados como prioridades de gestão. Neste aspecto
foi formada uma força tarefa para levantar as
principais prioridades.
Além do mais, recursos bem significativos serão
destinados para a compra de componentes e estruturação de segurança com o projeto do CNPq
já em andamento e os recursos da SDECT/SP préaprovados.
Estão sendo feitos investimentos em câmeras de
segurança, geradores, sistema de identificação e
ventilação, além de ações como a construção de
uma guarita e de um auditório
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ASSOCIADOS
ASSOCIADOS
ACE - Associação Comercial
e Empresarial de
Guarulhos
APEG - Associação do Polo Empresarial de
Guarulhos
ASEC - Associação dos Empresários de Cumbica
ASSEAG - Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Município de
Guarulhos
ASSEMAG - Associação das Empresas da Avenida
Amâncio Gaiolli
Bardella - S.A. Indústrias Mecânicas
Câmara Municipal de Guarulhos
CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo
DRY PORT - São Paulo S/A
ENIAC - EDVAC Serviços Educacionais
FIG – UNIMESP - Centro Universitário
Metropolitano de São Paulo
GUARUCOOP - Cooperativa Mista de Trabalho
dos Motoristas Autônomos de Táxi de Guarulhos
GUARUPAS - Associação das Empresas de
Transportes Urbanos e Passageiros de Guarulhos
e Região
Indústria Mecânica BRASPAR Ltda
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção
de GUARULHOS
Prefeitura Municipal de Guarulhos
SEBRAE/SP - Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Estado de São Paulo
SESCON - Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis, de Assessoramento, Perícias,
Informação e Pesquisa do Estado de São Paulo
SETCESP - Sindicato das Empresas de Transporte
de Carga de São Paulo e Região
SINCOMERCIO - Sindicato do Comércio Varejista
de Guarulhos
SINDIQUIMICOS - Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas,
Abrasivos, Material Plástico, Tintas e Vernizes de
Guarulhos e Região
STIMMMEG - Sindicato dos Metalúrgicos de
Guarulhos e Região
TOTAL - Recursos Humanos
UNG - Associação Paulista de Educação e Cultura

