
JUSTIFICATIVA 

 

 

O conceito do que hoje é o Nexus começou a ser moldado em 2005, com o 

que era chamado de “incubadora de negócios” – um ambiente sinérgico que promovia o 

desenvolvimento tecnológico, como as incubadoras tradicionais, e que também focava 

em desenvolvimento de negócios, como as aceleradoras. O lema era tirar ideias do papel. 

 

A proposta de dar suporte ao desenvolvimento a ideias e projetos foi se 

moldando ao longo do tempo e o Parque Tecnológico passou a receber cada vez mais 

projetos e empresas com trajetórias e conceitos bem diferentes que demandavam 

necessidades específicas.  

 

Diante disso, surge em fevereiro de 2018 o Nexus - um hub de inovação com 

metodologia própria para desenvolvimento das startups. 

 

O Nexus é o hub de inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos, 

um ambiente que promove a conexão entre startups, grandes empresas, universidades e 

investidores.  

 

O nome Nexus foi dado com base no seu significado - uma conexão 

importante entre partes ou um grupo de coisas – como forma de consolidar o resultado da 

experiência do Parque em acompanhar e dar mentorias a projetos e startups durante 14 

anos. 

 

Além de um espaço de coworking com capacidade para 52 startups e 21 salas 

de diversos tamanhos, o hub oferece mentorias e eventos de capacitação e de networking 

às quase 70 (setenta) startups. 

 

O retorno dessas ações é totalmente positivo. 

 

 Entre 2005 e 2020, mais de 150 ideias passaram pelo Nexus. Das startups 

acompanhadas pelo Nexus, 63% obtiveram sucesso em desenvolver um produto ou 

serviço e colocá-lo no mercado.  

 

O resultado é expressivo. Marcas como Magazine Luiza, Suzano, Embraer, 

GM, entre outras, usam soluções das startups que saíram do Nexus. Só em 2019, as 

startups receberam mais de R$ 5 milhões em investimentos: R$ 1,2 mi em investimento 

anjo e R$ 4 mi em aportes de fundo de Venture Capital.  

 



Além disso, 12 startups que saíram do Nexus triplicaram o faturamento de 

2018 para 2019. Juntas, elevaram os ganhos de R$ 8,5 milhões para R$ 28 milhões.  

 

São empresas como Solucx, Databot, Treevia, Autaza, Altave, Tecsus, 

Allgoo, Imedical, Fórmula XR, STC e IFCS. 

 

Assim, conto com o apoio dos ilustres pares para a aprovação do projeto. 
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