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CRIAÇÃO.
Nexus abriga
startups no PqTec;
no alto, Alexandre
Barros; abaixo, espaço
do projeto ‘Startup
São José’

Divulgação

Joao Justi

A

TECNO NOVO ESPAÇO DE TECNOLOGIA SERÁ INAUGURADO EM OUTUBRO

o lado do Parque
Tecnológico, que
já é referência
nacional, o ‘Startup São José’
surge como um
novo espaço para abrigar empresas de base tecnológica
interessadas em desenvolver
produtos inovadores.
Trata-se de iniciativa da Prefeitura de São José que transformará a antiga Casa do Café,
no Parque da Cidade, na zona
norte, em um espaço moderno e capaz de abrigar startups
iniciantes. A inauguração está
marcada para 16 de outubro.
Inicialmente, o espaço
deve abrigar entre seis e 10
startups, número que pode
crescer rapidamente. Há um
edital aberto para empresas
interessadas e parceiros que
participarão das atividades de
aceleração e mentoria.
O investimento foi de R$ 400
mil e o espaço comporta até
140 pessoas.
“Faz todo sentido do mundo
investir em startups ou mesmo em pessoas que estejam,
ainda que embrionariamente,
desenvolvendo alguma ideia
criativa de potencial de mercado”, disse Alberto Alves
Marques Filho, secretário de
Inovação e Desenvolvimento
Econômico de São José.
A ideia é ser uma usina de
criatividade complementar

São José cria
novo espaço
DE INOVAÇÕES
Antiga Casa do Café no Parque da Cidade será
sede do ‘Startup São José’, espaço que vai abrigar
e dará suporte a empresas iniciantes no município
FUTURO.
Alberto Alves
Marques
Filho fala aos
participantes
do evento
Parahyba
Valley, em
S. José dos
Campos

Claudio Vieira/PMSJC

VENDA ONLINE DE PASSAGENS

Criada em São José, startup Guichê
Virtual chega a 1 milhão de bilhetes
MOBILIDADE. Plataforma com
tecnologia de computação em
nuvem que permite vender
passagens rodoviárias online,
o Guichê Pass atingiu um
milhão de bilhetes eletrônicos
emitidos pelo ‘Guichê Estrada’.
A meta é que o sistema substitua os bilhetes de papel.
A novidade é a independência
dos passageiros em relação às
rodoviárias. Quem compra a
passagem online ou em outro
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ponto de venda pode embarcar
direto no ônibus. “Expectativa é
que diversas empresas instalem
e utilizem no Guichê Estrada a
bordo em suas viagens”, disse
Halyson Valadão, CMO do Guichê Virtual. A startup surgiu em
2013, em São José dos Campos,
criada por ex-alunos do ITA
(Instituto Tecnológico de Aeronáutica) para tornar-se líder na
venda online de passagens de
ônibus.
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145

INSTITUIÇÕES
estão instaladas no Parque
Tecnológico de São José,
sendo 85 empresas e
instituições e 60 startups

100

MILHÕES
de reais foi o faturamento
das empresas instaladas no
Parque Tecnológico de São
José no ano passado

ao Parque Tecnológico, apostando em empresas menores e
com projetos relevantes para o
município.
“No mundo de hoje, as relações estão diferentes, os empregos formais são cada vez
mais escassos e pessoas estão
empreendendo muito mais. É
assim em todo mundo e algumas cidades estão se destacando nessa capacidade de gerar
novos negócios, e assim novos
postos de trabalho e geração
de riqueza”, disse o secretário.
PARQUE.

Coordenador do Nexus, hub de
inovação do Parque Tecnológico, Alexandre Barros conta que
50% das startups da região com
mais de 15 funcionários e faturamento acima de R$ 5 milhões
foram formadas no parque.
“Apoiamos a comunidade,
fortalecemos o ecossistema
de São José para ganhar novos
espaços no cenário nacional,
trazendo investimentos, novas
startups e empresas grandes
que querem inovar.”
Segundo Barros, as startups e
a economia criativa se caracterizam pela agilidade em mudar
de rumo e adotar novas dinâmicas, exigência de um mercado
em mutação. “São empresas
novas, dinâmicas e ágeis na tomada de decisão e planejamento, com foco no problema e no
cliente. Isso puxa a inovação”.
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FÓRUM COM ESPECIALISTAS

Conectando alunos a instituições, a
‘Quero Educação’ vai debater o ensino
ENSINO. Única startup brasileira selecionada para participar da primeira edição do YC’s
Growth Program, programa de
aceleração da Y Combinator,
uma das maiores incubadoras
e aceleradoras de startups do
Vale do Silício (EUA), a Quero
Educação, de São José dos
Campos, realizará a quarta
edição do ‘Quero Captação’,
evento destinado a discutir
ideias para a modernização do

ensino brasileiro.
O evento será em 25 de outubro, no Expo Center Norte, em
São Paulo, e contará com nomes
como do filósofo Luiz Felipe
Pondé, do economista Ricardo
Amorim e do fundador da Arco
Educação, Ari de Sá Neto. São
esperadas 1.200 pessoas.
“Movimentar esse mercado é
garantir que o setor siga em
crescimento”, disse Raphael
Tavares, da Quero Educação.
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