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SP Negócios lança boletim sobre 
oportunidades de negócios e 

investimentos na cidade
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
A partir de setembro de 2018, a SP Negócios, agência de promoção de investimentos e
exportações da cidade de São Paulo, publicará mensalmente o Boletim de
Investimentos, um informativo sobre a atividade da SP Negócios no que se refere à
promoção de investimentos e negócios em São Paulo e sobre o status dos projetos de
concessão, parceria, privatização e PPPs.  
 
Com esta iniciativa, esperamos levar informação qualificada e relevante ao mercado e
à sociedade sobre os projetos da Prefeitura de São Paulo que tem o potencial de
desenvolver a cidade e que, para isso, deverão contar com o apoio do setor privado
paulistano.  
  
O informativo poderá ser acessado no site da SP Negócios - www.spnegocios.com - ou
enviado por e-mail àqueles que tiverem interesse em recebê-lo. Para solicitar a
inclusão no mailing, só é preciso enviar um e-mail para: spnegocios@spnegocios.com. 

Avenida Faria Lima Complexo Anhembi
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Concessão de 
Terminais de 
Ônibus
A Prefeitura de São Paulo publicou no
dia 21 de agosto o edital final de
licitação do Terminal Princesa Isabel,
o primeiro de 27 terminais de ônibus
urbanos que serão concedidos pela
administração municipal. 
 
As oportunidades para o investidor
neste ativo incluem a exploração
comercial das áreas do terminal e dos
empreendimentos associados. A
concessão prevê que a construção e
exploração destes novos
empreendimentos possam empregar
o potencial adicional de construção
do terreno do terminal.   
 
O Terminal Princesa Isabel tem área
de 10.603 m² e atende 18 linhas de
ônibus, embarcando diariamente
cerca de 7 mil pessoas.  
 
No caso de terminais de ônibus,
pretende-se, para além de melhorar a
qualidade do serviço prestado, dar
novos usos para o equipamento e
contribuir para o desenvolvimento e
revitalização das áreas onde estão os
terminais.  
 
Para maiores informações, acesse: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cid
ade/secretarias/desestatizacao/proje
tos/terminais_de_onibus_urbano/ind
ex.php 
 
Ou entre em contato com a SP
Negócios pelo e-mail:
spnegocios@spnegocios.com  

JUAN QUIRÓS,  
PRESIDENTE DA SP 

NEGÓCIOS

"A CONCESSÃO DO TERMINAL 
PRINCESA ISABEL É MAIS UMA BOA 
OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO 

OFERECIDO PELO MUNICÍPIO À 
INICIATIVA PRIVADA, PARA 

MELHORAR RAPIDAMENTE A 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DOS 

EQUIPAMENTOS DESSE 
IMPORTANTE BEM PÚBLICO. E O 

INTERESSE DEMONSTRADO PELOS 
EMPRESÁRIOS PRESENTES EM 

NOSSA REUNIÃO DE HOJE 
SINALIZAM QUE DEVEREMOS TER 
BOAS PROPOSTAS EM OUTUBRO"



INVESTMENT 
NEWSLETTER

SP Business report about 
partnership and concession 
projects of the city of São Paulo 
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O TERMINAL PRINCESA ISABEL HOJE

SP Business releases  newsletter 
about business opportunities and 

investments in São Paulo city
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
From September  2018,  SP Business, the investment and export promotion agency of
the city of São Paulo, will publish the Investment Report, a monthly source of
information about the agency's activities in investment promotion and business in the
city, with a special focus on the status of concession, partnerships, privatization and
PPP projects. 
 
This initiative aims to bring relevant and qualified information to both market and
society about the projects of the City of São Paulo which have the potential develop
the city with the support of the private sector. 
 
The newsletter will be available in the SP Business website - www.spnegocios.com - or
via  e-mail . To request inclusion in the mailing, please send a message to
spnegocios@spnegocios.com. 

Faria Lima Avenue Anhembi Complex
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The
concession of
Bus Terminals
On August 21st, the City of São Paulo
made pulic the final bidding
document for the Princesa Isabel
Terminal, the first of 27 urban bus
terminals that will be concessioned
by the municipal administration. 
 
Opportunities for the investor in this
asset include the commercial
exploration of terminal areas and
associated ventures. The concession
provides that the construction and
operation of these new ventures may
have the maximum building potential
of the land.  
 
Princesa Isabel Terminal is located in
a 10.603 m² area and supports 18 bus
lines, boarding 7 thousand
passengers daily.  
 
For bus terminals assets, it is planned
to, besides achieving a greater quality
for bus services, give new potentials
to the terminal area and to contribute
to the development and revitalization
of its neighbourhood.  
 
For more information, visit: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cid
ade/secretarias/desestatizacao/proje
tos/terminais_de_onibus_urbano/ind
ex.php 
 
Or contact SP Business sending an  
e-mail to:
spnegocios@spnegocios.com  JUAN QUIRÓS,  

PRESIDENT, SP BUSINESS

"THE CONCESSION OF THE PRINCESA 
ISABEL TERMINAL IS ANOTHER 

GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY 
TO THE PRIVATE SECTOR, WHICH 
WILL BUST THE QUALITY OF THE 

SERVICES AND OF THE EQUIPMENT IN 
THIS RELEVANT PUBLIC ASSET.  THE 

INTEREST SHOWED BY THE 
BUSINESSMEN AND WOMEN IN 

TODAY'S MEETING IS AN INDICATOR 
FOR GOOD PROPOSALS IN OCTOBER".


