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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.
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Concessão do Observatório Martinelli à iniciativa privada
A Prefeitura de São Paulo irá conceder à iniciativa privada o terraço do Edifício Martinelli.
O objetivo da concessão é a implantação e manutenção do Observatório Martinelli, um
espaço com conceito baseado no cenário turístico e urbanístico da cidade de São Paulo,
para proporcionar uma experiência completa aos visitantes com atividades nos eixos de
Turismo/ Lazer e Entretenimento; Cultura/ Memória; e Alimentação/ Compras.
A iniciativa contribuirá para o desenvolvimento turístico e requalificação urbana da região
central. O edital está em fase de estruturação e deverá ser lançado para consulta pública no

início de janeiro, com o intuito de colher sugestões da sociedade civil e do mercado sobre o
projeto.
A São Paulo Negócios realizará cafés da manhã para apresentação do projeto a potenciais
interessados na concessão. Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe.
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Projetos de Desestatização na cidade de São Paulo
Os projetos do Plano Municipal de Desestatização seguem em andamento pela Prefeitura.
Confira abaixo as principais informações sobre os últimos projetos lançados:

Cemitérios: concessão dos serviços de gestão, operação, manutenção, exploração,
revitalização e expansão dos 22 cemitérios e dos crematórios públicos e da prestação
dos serviços funerários no Município de São Paulo. Status: Foi realizada consulta e
audiência pública entre 02/10/2019 e 09/12/2019 objetivando colher contribuições da
sociedade civil para o aprimoramento dos documentos. A próxima etapa é a
publicação do edital de licitação para o mercado.

Interlagos: concessão onerosa de uso do Complexo de Interlagos para reforma,
gestão, manutenção, operação e exploração. Status: Edital de licitação publicado
em 07/11/2019. Propostas deverão ser entregues no dia 23/01/2020, das 10h às 11h
no Viaduto do Chá, 15 - 6º andar - Centro. A sessão pública será realizada às 11h, no
mesmo endereço.

Baixos de Viadutos: permissão de uso, a título oneroso, de áreas situadas nos
baixos e adjacências do Viaduto Comendador Elias Nagib Breim (Viaduto da Lapa) e
do Viaduto Missionário Manoel de Mello (Viaduto Pompéia). Status: Foi realizada
consulta pública, entre os dias 8/10/2019 e 18/10/2019, com o intuito de colher
contribuições da sociedade civil para o aprimoramento dos documentos. Edital de
licitação publicado em 06/12/2019. Propostas deverão ser entregues no dia
15/01/2020, das 10h às 11h no Auditório da Subprefeitura Lapa, Rua Guaicurus, Nº
1.000, Lapa, São Paulo – SP. A sessão pública será realizada às 11h, no mesmo
endereço.
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São Paulo Tech Week se consolida como um dos principais festivais
de inovação e tecnologia do mundo
Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de São Paulo foi palco de um dos principais
festivais de inovação e tecnologia do mundo, a São Paulo Tech Week. Em sete dias, no mês
de novembro, foram realizados 755 eventos espalhados pela capital paulista, atraindo 85 mil
pessoas. O evento é promovido pela Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Negócios.
Neste ano o festival contou com o patrocínio de SPACES, Regus, ArcelorMittal, TOTVS,
Daniel Advogados, Embratel, Sympla, Estação Hack SP from Facebook, Atento e B3, além
de dezenas de apoiadores; e levou o debate sobre inovação e tecnologia para todas as
regiões da cidade, inclusive na periferia, com evento na comunidade de Paraisópolis.

Clique aqui e confira os melhores
momentos da SPTW 2019

O voo das Startups
Atualmente, é impossível falar de economia e tecnologia sem citar o caso emblemático das
startups. Com rápido crescimento e propulsoras de novos hábitos de consumo, sua presença
nos países dizem muito sobre a economia e o ambiente de negócios. É por isso que, quando
as startups atingem a marca de US$ 1 bilhão em avaliação de mercado, elas obtêm o selo

de unicórnios. No Brasil, há dez grandes apostas para fazer parte deste panteão, conhecêlas possibilita entender os cases de sucesso para replicá-los.

Destino certo para investimentos
O Brasil está entre os cinco principais destinos de investimentos estrangeiros diretos
entre as economias que constituem o G-20 atualmente, tendo apresentado crescimento de
US$ 1 bilhão mesmo com o mercado externo em baixa, segundo publicação da OCDE,
realizada no dia 28 de outubro.
O cenário positivo do contexto nacional também reflete na esfera do município de São
Paulo. A cidade está entre as 10 mais atrativas para realização de negócios, e, ocupa sétima
posição entre as cidades com mais potencial para atratividade de investimentos nos
próximos três anos, como apontado pelo relatório “Global Cities Investment Monitor”,
publicado pela KPMG.

Para mais informações, contate a nossa Diretoria de Promoção de Investimentos e Novos
Negócios
spnegocios@spnegocios.com - Tel: (11) 4862-1730

www.spnegocios.com

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.
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