
Seja bem-vindo

ao Estado de São Paulo
Conte com o suporte da InvestSP

para sua decisão de investimento



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



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)



Nossos resultados



Consultoria para as empresas que 
geram renda e emprego em SP

255 
projetos de investimento anunciados por

empresas que contaram com nosso apoio

114.521 
novos empregos diretos

criados pelas empresas atendidas

R$ 80 bilhões 
em investimentos para o início ou

expansão das empresas



Internacionalização
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Facilitação
Conexões

Seminário SP Export

→ Estudo e monitoramento

Capacitação
Exporta SP

Poupatempo do Exportador

Encontro com Experts

Promoção Comercial
Rodadas de Negócios

Missões Comerciais

Escritórios Internacionais
China – Xangai

Emirados Árabes Unidos – Dubai



Áreas de atendimento - escritórios

Inteligência para 
o mercado

Capacitação 
específica

Identificação de 
parceiros

Assistência em 
parcerias

Promoção 
Comercial

Relacionamento 
entre 

associados
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Público alvo: 

Micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) que ainda não exportam 

ou exportam e querem expandir as vendas de produtos e serviços, 

inclusive startups

Pilares:

▪ Capacitações setorizadas e tutorias individuais   

▪ Workshops responsivos às necessidades das empresas e polos

▪ Fortalecimento de redes e clusters exportadores

Objetivo:

▪ Impulsionar as exportações paulistas, em volume e valor agregado, 

por meio da capacitação e inserção internacional das empresas

Programa Paulista de Capacitação para Exportações
Programa pioneiro de capacitação para exportações em nível estadual



SP Conecta: 
Desenvolvimento do  
Ecossistema de Startups

Evento SP Conecta (outubro)

Matchmaking e Mentoria

Startup Worldcup (Pitch vencedor concorre a US$ 1 milhão no Vale do Silício)

SP Conecta - Empresas

Rodadas de negócios temáticas mensais entre startups e à indústria

→ SP Conecta Mentorias / SP Impact Mentoring 

3 meses junto à SP Negócios – mentor experiente busca minimizar o 

impacto do COVID-19

SP Conecta - Cidades

Meetup para desenvolver ecossistemas fora da capital

Espaço para apresentações para startups e empresas

Networking e Mentorias

Possibilidade de realizar ações comerciais



Aproveite os serviços da InvestSP. 
Nossa equipe de trabalho está à sua disposição!

Estamos preparados para ajudar você. Contate-nos!

Raquel Maria de Almeida Rocha

Gerente de Relações Internacionais e Institucionais

raquel.rocha@investsp.org.br

(011) 31000300 www.investsp.org.br


