
Seja bem-vindo 

ao Estado de São Paulo 
Conte com o suporte da InvestSP 

para sua decisão de investimento 



Estamos aqui para ajudá-lo! 
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Nossa equipe está pronta para 
trabalhar com você! 

Prospecção de negócios 

Projetos de investimento 

Relações Institucionais e internacionais 

Promoção de exportação 

Divulgação do Estado de São Paulo 

Estímulo ao ecossistema de startups 
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Suporte a projetos de investimento 

Verificação das necessidades do projeto 

Seleção de áreas adequadas 

Visita aos locais selecionados 

Escolha do local do empreendimento 

Assessoria ambiental, tributária e de infraestrutura 
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Como trabalhamos 

Facilitação de Investimentos 

 

Assessoria tributária:  
Orientamos o investidor quanto a incentivos fiscais existentes no Estado e 

nos municípios de São Paulo 

 

Assessoria de infraestrutura:  
Mapeamos áreas disponíveis para instalação de empresas para verificar se 

elas atendem às necessidades do empreendimento   

 

Assessoria ambiental:  
Consultoria técnico-regulatória em temas ambientais (planos diretores, 

recursos hídricos, emissões atmosféricas, vegetação, áreas contaminadas, 

resíduos, entre outros) 
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Nossos resultados 
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Consultoria para as empresas que 
geram renda e emprego em SP 

235 
projetos de investimento anunciados por 

empresas que contaram com nosso apoio 

81.763 
novos empregos diretos 

criados pelas empresas atendidas 

R$ 51 bilhões  
em investimentos para o início ou 

expansão das empresas 
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Empresas atendidas 
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Empresas atendidas 
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Empresas atendidas 
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Empresas atendidas 
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Reconhecimento Internacional 

A melhor agência de atração de 

investimentos do mundo em 2018  
de acordo com o FDI Magazine 

#1 
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Ajudamos você a aproveitar o que  
São Paulo tem de melhor! 



Mercado grande e diversificado 

45 milhões de habitantes 

21,8% da população brasileira 

31% do PIB nacional 

R$ 2,22 trilhões de PIB 

50% maior que a média nacional 

R$ 45.542,32 PIB per capita 

Fonte: SEADE (2018) 
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Consumo bem distribuído pelas 
regiões do estado   

R$ 1,225 trilhão em potencial de consumo 

R$ 654 bilhões 

no interior do Estado 

R$ 571 bilhões 

na RM de São Paulo 

Fonte: IPC marketing 2018  

52,8% 47,2% 
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v 

A mais completa infraestrutura logística no Brasil 

 18 das 20 melhores rodovias 

 5.400 km de ferrovias 

 2 aeroportos internacionais 

 29 aeroportos regionais 

 

 

 Hidrovia Tietê-Paraná 

 Maior porto da Am. do Sul 

 800 km de hidrovias 

 Dutos nos polos industriais 
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Aqui investe-se em  
Ciência e Tecnologia  

R$ 10,6  bilhões em investimentos públicos 

SP 

RJ 

MG 

PR 

R$ 1,04 bilhão 

R$ 983 milhões 

R$ 332 milhões 

29% 

demais estados 

brasileiros 

71% 

São Paulo 

Investimento de verbas  

estaduais em P&D no Brasil 

Fonte: Coordenação-Geral de Indicadores(CGIN)- 
ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia (2016)  
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Somos um centro de negócios de 
nível global   

Alta concentração de sedes de multinacionais 

Centro financeiro do Brasil 

Rede de negócios completa e acessível 

Cadeia de fornecedores desenvolvida 
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O parque industrial mais  
desenvolvido do Brasil 

33% 

Produtos alimentícios 

34% 

Produtos de papel e celulose 

35% 

Derivados de petróleo e biocombustíveis 

44% 

Produtos químicos 

46,5% 

Veículos automotores 

47,5% 

Borracha e material plástico 

Participação paulista na produção nacional 

Fonte: IBGE (2016)  
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O parque industrial mais  
desenvolvido do Brasil 

49% 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

50% 

Equipamentos de Informática 

55% 

Componentes eletrônicos 

61% 

Cosméticos e higiene pessoal 

70% 

Produtos farmacêuticos 

95% 

Aeronaves 

Participação paulista na produção nacional 

Fonte: IBGE (2016)  
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Uma economia que se destaca 

Líder mundial na produção de: 
Açúcar 

Etanol de cana-de-açúcar 

Suco de laranja 

Sede da Embraer: 
maior fabricante mundial de jatos 

comerciais de até 130 assentos 

Maior produtor nacional de veículos 
46,5% dos veículos produzidos, mais de 

1,2 milhão de automóveis produzidos  

Se fosse um país São Paulo seria a 

21ª economia do mundo 

Hub latino-americano de negócios: 

65% das empresas Fortune 500 

têm sede latino-americana em SP 
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O local ideal para se investir na 
América Latina 

1º Lugar no ranking latino americano 

 dos Estados do Futuro 
ranking geral e de potencial econômico  

1º Lugar no ranking  brasileiro de 

Competitividade dos Estados 
do CLP – Centro de Liderança Pública  
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Aproveite os serviços da InvestSP.  
Nossa equipe de trabalho está à sua disposição! 

Estamos preparados para ajudar você. Contate-nos! 

(011) 31000300 www.investsp.org.br 
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