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SÃO PAULO NEGÓCIOS – SP 
NEGÓCIOS 

 
RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS 

ACORDADOS SOBRE A ANÁLISE  
DOS OBJETIVOS  

E INDICADORES RELATIVOS AO 
CONTRATO DE GESTÃO 

 
Nº 242/2021 

 
Período: Julho a Setembro/2021 

 
 
À 
São Paulo Negócios – SP Negócios   
A/C: Dr. Aloysio Nunes Ferreira – Diretor Presidente  
C/C: Sra. Elenice S. Linhares 
 

 
Prezados Senhores: 
 
 
I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 
 
Realizamos os serviços de auditoria independente, aplicando os procedimentos previamente 
acordados com V.Sas., relativos aos objetivos e indicadores do 2º Termo Aditivo do Contrato 
de Gestão 01/2020, firmado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho – SMDET, em observância ao disposto na NBC TSC 4400, regulamentada pela 
Resolução nº 1.277/2010, do Conselho Federal de Contabilidade, aplicável aos trabalhos de 
procedimentos acordados, portanto não incluíram todos os procedimentos requeridos pelos 
padrões de auditoria independente  adotados para os exames, cujo objetivo é o de expressar 
uma opinião formal sobre as demonstrações contábeis. 
 
Analisamos os referidos indicadores, compreendidos no 3º trimestre de 2021, relativos ao 2° 
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2020, celebrado junto à Fazenda Municipal, em 
30 de dezembro de 2020: 
 
Este Relatório encontra-se apresentado nos seguintes tópicos: 
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II.01 - 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 (VIGÊNCIA DE 
01 DE JANEIRO DE 2021 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2021): 
 
II.01.01 - Descrição dos Objetivos e Indicadores 
 
OBJETIVO 01: Posicionar a cidade de São Paulo como hub de inovação, tecnologia e 
geração de negócios 

 

• Indicador 01: Número de ações organizadas no âmbito da SPTW (São Paulo Tech 
Week) 

 
Meta até 30/11/2021 de 150 (cento e cinquenta) eventos.  
 
Até este 3º Trimestre, não foram apresentadas ações, considerando que o período previsto 
para a realização do Evento SPTW, será próximo ao encerramento do exercício.   
 

• Indicador 02: Número de empresas atendidas no âmbito dos projetos de inovação 
 
Meta até 30/11/2021 de 28 (vinte e oito) empresas. 
Meta proporcional até 31/05/2021: 13 (treze) empresas. 
Meta proporcional de 01/06/2021 até 30/11/2021: 15 (quinze) empresas. 
 
No período de 01/04/2021 a 30/06/2021, foram enviados os formulários das empresas 
prospectadas e atendidas, sendo 17 (dezessete) empresas no total.  
 
No período de 01/07/2021 a 30/09/2021, foram enviados os formulários das empresas 
prospectadas e atendidas, sendo 2 (duas) empresas no total, portanto, cumprida a meta 
anual deste indicador. 
 
Sobre as 10 (dez) ações computadas no primeiro trimestre de 2021, e não formalizadas pela 
Administração, desconsideramos a exigência de tal procedimento, com base na 
manifestação da Diretoria da área envolvida no trimestre anterior:  
 
Manifestação da Diretoria:  
 
Quanto ao Objetivo I, na mesma esteira de reformulação e reposicionamento de atuação já 
relatada, nesse o processo foi ainda mais profundo, ensejando inclusive na alteração 
conceitual da principal atividade elencada. Com base nos novos conceitos, a SPTW foi 
totalmente reformulada, bem como, todas as ações acessórias que são necessárias para a 
realização e divulgação de um evento da magnitude que se pretende. O viés adotado impacta 
por si só os indicadores elencados, bem como sua forma de mensuração, desta forma, 
entendemos à época que não haveria como solicitar aos possíveis parceiros estratégicos que 
estávamos dialogando e prospectando a formalização de qualquer tipo de instrumento, 
visando somente a comprovação do indicador 4. Assim, adotamos como prática o registro 
desses encontros, frise-se ações necessárias e meio para a consecução do principal, qual 
seja a realização da SPTW; e, desta forma seguimos ao longo do primeiro semestre deste 
ano. 
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Com base nessa lógica foram lançados os números na competente planilha de 
acompanhamento, reforçando essa lógica podemos citar a atuação junto ao setor de 
infraestrutura de telecomunicações, que culminou com a proposta de um Projeto de Lei 
que altera e moderniza o marco legal que regula o tema na cidade. A inciativa não 
comporta, por lógica a formalização de um formulário de atendimento, uma vez que se trata 
de uma ação de intercâmbio de informações e experiências, sem que resulte em um 
atendimento “lato sensu” e sim em uma iniciativa de para a simplificação burocrática e o 
fomento do setor, reforçando a missão institucional da SP Negócios e totalmente aderente 
aos objetivos estabelecidos no Contrato de Gestão. 
 
OBJETIVO 02 - Atrair e reter investimentos, nacionais e estrangeiros, para o município de 
SP 
 

• Indicador 03: Atendimento a investidores  
 
Meta até 30/11/2021 de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais). 
Meta proporcional até 31/05/2021: R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de 
reais). 
Meta proporcional de 01/06/2021 até 30/11/2021: R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 
reais). 
 
No período de 01/01/2021 a 31/03/2021, não foram apresentados valores de investimentos 
anunciados. 
 
No período de 01/04/2021 a 30/06/2021, foram apresentados R$ 16.412.506.701,00 em 
valores de investimentos anunciados, com o cumprimento da meta total.     
 
No período de 01/07/2021 a 30/09/2021, foram apresentados adicionalmente, R$ 
475.000.000,00 em valores de investimentos anunciados.   
 

• Indicador 04: Realização de ações de prospecção e atendimento ao investidor 

 

Meta até 30/11/2021 de 95 (Noventa e cinco) ações. 
Meta proporcional até 31/05/2021: 43 (quarenta e três) ações. 
Meta proporcional de 01/06/2021 até 30/11/2021: 52 (cinquenta e duas) ações. 
 
No período de 01/01/2021 a 31/03/2021, foram declaradas 43 (quarenta e três) ações 
organizadas pela Administração. 
 
No período de 01/04/2021 a 30/06/2021, foram declaradas 62 (sessenta e duas) ações 
organizadas pela Administração, com o cumprimento da meta anual.   
 
No período de 01/07/2021 a 30/09/2021, foram declaradas adicionalmente, 42 (quarenta e 
duas) ações organizadas pela Administração. 
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OBJETIVO 03 - Promover a internacionalização das empresas do município de São Paulo  
 

• Indicador 05: Realização de eventos de manutenção e promoção de exportações 
 

Meta até 30/11/2021 de US$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de dólares). 
Meta proporcional até 31/05/2021: US$ 2.000.000,00 (Dois milhões de dólares). 
Meta proporcional de 01/06/2021 até 30/11/2021: US$ 3.000.000,00 (Três milhões de 
dólares). 
 
No período de 01/01/2021 a 31/03/2021, não foram apurados valores em expectativa de 
exportações. 
 
No período de 01/04/2021 a 30/06/2021, foram apurados US$ 32.107.400,00 (trinta e dois 
milhões, cento e sete mil e quatrocentos dólares), em valores em expectativa de exportações, 
com o cumprimento total da meta.  
 
No período de 01/07/2021 a 30/09/2021, foram apurados adicionalmente, US$ 5.355.000,00 
(cinco milhões e trezentos e cinquenta e cinco mil dólares), em valores em expectativa de 
exportações.   
 

• Indicador 06: Realização de capacitações para a internacionalização  
 

Meta até 30/11/2021 de 165 (cento e sessenta e cinco) empresas. 
Meta proporcional até 31/05/2021: 75 (setenta e cinco) empresas. 
Meta proporcional de 01/06/2021 até 30/11/2021: 90 (noventa) empresas. 
 
No período de 01/01/2021 a 31/03/2021, foram capacitadas 30 (trinta) empresas.   
No período de 01/04/2021 a 30/06/2021, foram capacitadas 176 (cento e setenta e seis) 
empresas, com o cumprimento total da meta deste indicador.  
    
Para o período de 01/07/2021 a 30/09/2021, foram capacitadas adicionalmente, 29 (vinte e 
nove) empresas. 
 
 
II.01.02 - 2° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2020: Quantidades alcançadas por 
Objetivo e Indicador: 
 

OBJETIVO INDICADOR 

METAS 
ABSOLUTAS (DE 
01/01/2021 ATÉ 

30/11/2021) 

 
EXECUTADO 
(DE 01.01.2021 

ATÉ 31.03.2021) 

 
EXECUTADO (DE 

01.04.2021 ATÉ 
30.06.2021) 

 
EXECUTADO 
(DE 01.07.2021 

ATÉ 30.09.2021) 

 
 

A EXECUTAR 
e/ou 

EXCEDENTE 
EXECUTADO  

 
1 1 150 (quantidade) - - - 150 
1 2 28 (quantidade) 10 17 2 (1) 

2 3 
R$ 

550.000.000,00 
- 

R$ 
16.412.506.701,00 

R$ 
 475.000.000,00 

R$ 
(16.337.506.701,00) 

2 4 95 (quantidade) 43 62 42 (52) 

3 5 
US$ 

5.000.000,00 
- US$ 32.107.400 

US$ 
5.355.000,00 

US$ 
($32.462.400,00) 

3 6 165 (quantidade) 30 176 29 (70) 
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III - PROCEDIMENTOS APLICADOS PARA VALIDAÇÃO DAS AÇÕES  
 

a) Análise de matérias em mídia impressa de comunicação de grande circulação; 
 

b) Análise de Formulários de pesquisas e dados cadastrais obtidos junto às empresas 
atendidas, correspondências eletrônicas de agradecimento e declarações de 
avaliação das empresas atendidas; 
 

c) Análise dos Relatórios de controle interno sobre os objetivos e indicadores elaborados 
pela área de controles internos da SP Negócios, demonstrando as quantidades e itens 
cumpridos;  

 

d) Análise das evidências comprobatórias relativas às quantidades e itens cumpridos, as 
quais estão representadas por: 

 

• Lista de presença em eventos, reuniões e conferências em que a SP Negócios esteve 
presente; 

 

Links para acesso a vídeo conferências e reuniões virtuais realizadas entre os colaboradores 
da SP Negócios e as empresas prospectadas;   

 

• Fotos dos representantes da SP Negócios junto a representantes de empresas 
nacionais e multinacionais, de entidades dos mais diversos ramos de negócios;  

 

• Cartões de visitas de vários participantes; 
 
• Outras evidências definidas pelo Contrato de Gestão, Agência e gestores das áreas 

responsáveis pela execução das metas. 
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IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

O presente Relatório destina-se exclusivamente à finalidade descrita nas considerações 
preliminares, portanto não deve ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a 
terceiros, que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência das informações 
prestadas ou que não tenham concordado com os procedimentos adotados. 
 
Este relatório está relacionado exclusivamente às análises dos objetivos e indicadores do 
Contrato de Gestão e seu Aditivo, e não se estende às Demonstrações Contábeis da SP 
Negócios.   
 
Com base nos testes efetuados e na extensão que julgamos necessária, e considerando os 
aspectos abordados neste Relatório, concluímos que os controles são satisfatórios e 
proporcionam segurança à São Paulo Negócios – SP NEGÓCIOS, na coleta das 
comprovações consideradas para as nossas análises dos objetivos e indicadores, relativos ao 
período de 01 de julho de 2021 à 30 de setembro de 2021. 
 
Atenciosamente. 
 
 
São Paulo, 21 de Outubro de 2021.  
 
 
 
___________________________________ 
SACHO AUDITORES INDEPENDENTES  
CRC- 2SP 017.676/0-8  
CNAI-PJ-000155 
 
 
 
____________________ 
LUIZ PURCINO NETO 
CRC – 1SP 245171/O-4 
 


		2021-10-22T11:08:54-0300
	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES:74006719000176


		2021-10-22T11:09:15-0300
	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES:74006719000176


		2021-10-22T11:09:35-0300
	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES:74006719000176


		2021-10-22T11:09:52-0300
	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES:74006719000176


		2021-10-22T11:13:57-0300
	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES:74006719000176


		2021-10-22T11:14:09-0300
	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES:74006719000176


		2021-10-22T11:14:19-0300
	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES:74006719000176




