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A SP Negócios é a agência de promoção de investimentos e exportações da cidade de São Paulo.
A empresa atua junto à Prefeitura para melhorar o ambiente de negócios e atrair oportunidades de
investimentos, visando o desenvolvimento econômico da cidade.

Atributos de São Paulo para
o desenvolvimento de Startups
O ecossistema de inovação da capital paulistana é o
principal hub do setor na América Latina, avaliado em
US$ 5,1 bilhões. Funcionam na cidade 2.650 startups, o
que representa mais de 21% do mercado brasileiro e
70,6% do estado.
De acordo com o Global Startup Ecosystem Report 2019,
da consultoria Startup Genome, o município aparece na
9ª posição entre os 12 ecossistemas mais promissores
do mundo em estágio de transformação, ao lado de
economias igualmente sofisticadas como Montreal,
Helsink e Mumbai, por exemplo.
A mesma fonte mostra que a cidade está entre os 10
maiores ecossistemas globais no que diz respeito à
disponibilidade de “talentos” e mão de obra qualificada.
São Paulo reúne, portanto, os melhores atrativos para
investimento no setor de TIC (Tecnologia da Informação
e Comunicação) e desenvolvimento de empresas de
base tecnológica. #invistaemSãoPaulo

Evento realizado durante a São Paulo Tech Week: o maior
festival de inovação e tecnologia da América Latina.
Foto: Acervo SPTW

SP Negócios estreita parcerias com
instituições federais

Da esquerda para direita: o presidente da SP Negócios, Juan
Quirós; o presidente da Apex-Brasil, Contra-Almirante Sérgio
Ricardo Segovia Barbosa; a diretora de Promoção de
Investimentos e Novos Negócios da SP Negócios, Silvana
Buzzi; e demais membros da Apex. Foto: Acervo SP Negócios

A equipe de Investimentos da SP Negócios esteve em Brasília
para participar do 17º Fórum Anual de Liderança Estratégica
em Infraestrutura, em meados de agosto.
Na ocasião, foram realizadas agendas de relacionamento com
a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos) e com a ABDI (Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial).
O objetivo dos encontros foi avaliar as possibilidades de
ampliação da cooperação entre a SPN e as agências para
promover as oportunidades de investimento e comércio
exterior que a cidade de São Paulo oferece.

Para mais informações, contate a nossa Diretoria de Promoção de Investimentos
spnegocios@spnegocios.com - Tel: (11) 4862 - 1730
www.spnegocios.com
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Acordos com associações setoriais
ampliam potencial de exportação das
empresas paulistanas
Para oferecer qualificação às empresas exportadoras do
município, a SP Negócios mantém Acordos de Cooperação
Técnica com associações de setores expressivos em geração de
emprego e renda em todo o estado.
A ABIMAPI (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos,
Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados) e a
ABCasa (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração,
Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores) assinaram
recentemente parceria com a agência.
A aproximação com essas instituições proporcionará
capacitação aos empresários desses setores, ampliando a
competitividade da indústria no mercado internacional, além
de viabilizar investimentos na cidade de São Paulo.

Da esquerda para direita: o presidente da ABIMAPI
(Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas
Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados), Cláudio
Zanão; e o presidente da SP Negócios, Juan Quirós, no ato
de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre as
instituições. Foto: Acervo SP Negócios

Geração Distribuída recebe contribuições
até o dia 19 de agosto

Modelo de Geração de Energia Distribuída.
Foto: Portal Solar

Instituições especializadas em energia elétrica e demais interessados
poderão contribuir com o PPMI aberto pela Prefeitura de São Paulo para
a estruturação de uma Parceria Público-Privado de Geração de Energia
Distribuída.
O objetivo é colher sugestões do mercado sobre a concepção da PPP para
a implantação e operação de centrais geradoras de energia elétrica
distribuídas pela cidade.
O projeto prevê miniusinas em imóveis da administração municipal, de
forma que a energia injetada na rede compense 50% do consumo dos
prédios públicos, ou seja, cerca de 70GWh, suficiente para abastecer 19
mil casas. Os subsídios devem ser enviados para o e-mail:
geraçãodistribuida@prefeitura.sp.gov.br

Licitação dos serviços de Pátios e Guinchos será em setembro
Está aberto ao mercado o edital de licitação para concessão dos serviços de Pátios e Guinchos. O modelo
refere-se à remoção e guarda de veículos das vias e logradouros públicos da cidade.
Entre as principais modificações em relação aos documentos da consulta pública estão: alteração de
concorrência internacional para nacional; divisão dos lotes por regiões da cidade; rateio, entre os
vencedores, do desenvolvimento e custo operacional do sistema online e do aplicativo; e restrição de
aquisição de apenas um lote por empresa, salvo exceções descritas no edital.
A entrega das propostas está marcada para o dia 20 de setembro. Para mais informações, consulte nossa
equipe.
Para mais informações, contate a nossa Diretoria de Promoção de Investimentos
spnegocios@spnegocios.com - Tel: (11) 4862 - 1730
www.spnegocios.com

