Agência Paulista de Promoção de Investimentos e
Competitividade - INVESTE SÃO PAULO.
Relatório elaborado pela Diretoria Executiva da Agência Paulista de Promoção de
Investimentos e Competitividade - Investe São Paulo destinado aos Poderes Executivo e
Legislativo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento, no
cumprimento à Lei 13.179 de 19 de agosto de 2008 em seu artigo 13 parágrafo I.
Esse relatório constitui-se no primeiro que deve ser entregue anualmente até 31 de janeiro de
cada ano e ser circunstanciado sobre a execução das atividades da Investe São Paulo no
exercício anterior, com a prestação de contas dos recursos públicos nelas aplicados e as
análises gerenciais cabíveis, disponibilizando-o na sede, em suas unidades descentralizadas e
em seu sítio na "internet".
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1.

INTRODUÇÃO

Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade - Investe São Paulo:
entidade de serviço social autônomo de direito privado, executa políticas que contribuam para
a atração de novos investimentos nacionais e internacionais para o Estado de São Paulo, com o
propósito de estimular a competitividade da economia, a geração de empregos e a inovação
tecnológica. A Investe São Paulo está preparada para receber o investidor e promover a
articulação entre os setores público e privado, fornecendo informações e dados atualizados,
com o intuito de auxiliar o empreendedor na busca pelas melhores oportunidades de negócios
no Estado. Estão entre as atribuições da Investe São Paulo trazer novos empreendimentos e
estimular a expansão de empresas já instaladas no Estado, por meio da melhoria do ambiente
corporativo e das condições para o aumento da competitividade, aprimorando a infraestrutura
e o apoio tecnológico à inovação. É parte importante do trabalho da Investe São Paulo auxiliar
os municípios paulistas no atendimento ao investidor e no desenvolvimento do ambiente de
negócios, além de estabelecer intercâmbios com organismos congêneres, agentes

financiadores e outras iniciativas nacionais e internacionais que compartilhem os mesmos
objetivos.
A Investe São Paulo tem seu orçamento baseado no Convênio SD/GSA nº 02/2009 celebrado
com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo que é regulamentado pelo
decreto estadual nº. 54.339, de 15 de maio de 2009. O valor total do referido convênio perfaz
o montante de R$ 8.467.360,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e
sessenta reais). O repasse do valor total do convênio foi dividido em duas parcelas tendo a
primeira parcela sido repassada a Investe São Paulo pela Secretaria de Desenvolvimento no
mês junho de 2009, primeiro mês do convênio, no valor de R$ 4.512.273,00 (quatro milhões,
quinhentos e doze mil, duzentos e setenta e três reais). A segunda parcela do Convênio
SD/GSA nº 02/2009, a ser repassada, perfaz o valor de R$ 3.955.087,00 (três milhões,
novecentos e cinqüenta e cinco mil, oitenta e sete reais).
O valor total do Convênio está dividido entre investimentos e custeio das atividades da Investe
São Paulo, sendo R$ 962.960,00 (novecentos e sessenta e dois mil novecentos e sessenta reais)
destinados aos investimentos (reforma do andar, aquisição de mobiliário e computadores) e
R$ 7.504.400 (sete milhões quinhentos e quatro mil e quatrocentos reais) são referentes ao
custeio.

2.

PRINCIPAIS AÇÕES DA INVESTE SÃO PAULO

2.1. Instalação da Agência Investe São Paulo:
Em 9 de junho de 2009 foi assinado convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento do Estado
de São Paulo e a Investe São Paulo, para transferência de recursos financeiros destinados à
cobertura das despesas relativas à instalação e ao funcionamento da Agência, dando início,
desta forma, ao seu pleno funcionamento.
Um plano de adequação do 6º andar do Edifício Cidade III, localizado à Rua Bela Cintra 847,
está em pleno curso. Assim, no início de 2010, a Investe São Paulo passará a contar com
instalações funcionais para a recepção de missões estrangeiras, investidores, representantes
das Secretarias e Órgãos do Governo de São Paulo e das Prefeituras do Estado.
Equipe Dirigente e Técnica: Foram preenchidos os cargos de nível gerencial e de assessorias,
configurando uma equipe funcional que tem permitido o atendimento dos interessados em
investimentos no Estado, bem como o desenvolvimento de ações proativas de contato com
entidades nacionais e internacionais, visando estabelecer parcerias de trabalho.
Para o preenchimento dos cargos técnicos nas áreas de Investimento, Relações Internacionais
e Institucionais, e Administração Geral, foi contratada a VUNESP - Fundação para o Vestibular
da Universidade Estadual Paulista, que preparou as bases para a realização de seleção pública
dos candidatos destinada a preencher 37 cargos entre economistas, administradores,
engenheiros, contador e outros.

2

Divulgação: com o objetivo de disponibilizar os serviços prestados pela Investe São Paulo para
um número maior de empresas, tanto no Brasil como no Exterior, foi reformulado o site de
investimentos do Governo do Estado: http://www.investe.sp.gov.br
2.2. Ações, investimentos e negócios:
A partir do pleno funcionamento da Agência Investe São Paulo, foram intensificadas as visitas
por parte de empresas, tanto internacionais como nacionais, buscando-se informações e apoio
para suas decisões sobre investimentos no Estado.
A Investe São Paulo tem o importante papel de articular dentro do Governo de São Paulo
ações que permitam ao investidor nacional ou estrangeiro optar pela instalação da empresa no
Estado. Essas ações envolvem áreas como transportes, meio ambiente, educação superior e
tecnológica, fomento e pesquisa, e tributária, entre outras, de maneira a viabilizar o
investimento dentro do Estado de São Paulo.
2.2.1.

Projetos em andamento

Em dezembro de 2009, existiam 29 projetos em carteira na área de investimentos e negócios
da ISP, nos setores aeronáutico, de alimentos e bebidas, automotivo, de bens de capital, de
etanol, naval, de petróleo e gás, de P&D, de reciclagem, entre outros.
Os projetos são originários de 11 países (Alemanha, Brasil, Canadá, China, Coréia, Espanha,
EUA, França, Holanda, Noruega e Inglaterra).
I.
Toyota: Dentre os projetos em atividade, destaca-se, no setor automobilístico, o
projeto da TOYOTA, que foi iniciado em 2008, interrompido em função da crise mundial, e
retomado em junho de 2009. Em contato com a Investe São Paulo, o investidor anunciou a
decisão da matriz de continuidade do projeto. O cronograma atual prevê a construção das
instalações da TOYOTA e das plantas satélites de autopeças até meados de 2012, com previsão
de produção a partir do segundo semestre do mesmo ano.
II.
Hyundai: após intensas negociações com a Secretaria de Desenvolvimento e a Investe
São Paulo, a montadora HYUNDAI, da Coreia do Sul, decidiu instalar-se na cidade de
Piracicaba, com planta integrada para produção inicial de 150 mil automóveis por ano.
2.2.2.

Atendimentos realizados

De junho a dezembro de 2009, a ISP realizou 43 novos atendimentos. Entendem-se por novos
atendimentos todos os projetos apresentados pela primeira vez à Investe São Paulo, sejam por
novas empresas, sejam por empresas que já tinham relacionamento com a Agência.
Os atendimentos distribuíram-se, principalmente, entre os setores aeronáutico, automotivo,
bens de capital, eletroeletrônico, energia, naval, petróleo e gás e tecnologia da informação de
comunicações.
Destes 43 atendimentos, apenas 23 tiveram desdobramentos, convertendo-se em projetos de
investimento acompanhados pela Investe São Paulo. Os demais consistiram basicamente em
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solicitações de informações pontuais ou projetos de investimento em fases muito
preliminares, que não acarretarão novas ações por parte da Agência no futuro próximo.
Os atendimentos têm duas vertentes principais: as empresas e os investidores que buscam a
Investe São Paulo à procura de informações ou com demandas específicas para viabilizar o
investimento; uma outra vertente refere-se a empresas e setores para os quais a Agência tem
procurado atuar, buscando investidores e empresas que possam investir no Estado e que
tenham forte potencial de desenvolvimento.
2.2.3.

Ações de Inovação Tecnológica

A realização de Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil por parte de empresas multinacionais
tem merecido especial atenção por parte da Agência Investe São Paulo no sentido de colocar à
disposição informações relevantes referentes a Institutos de Pesquisa e às Universidades
Paulistas, visando a atrair mais investimentos para o Estado.
Uma cooperação estreita com a FAPESP, o IPT, a USP através do laboratório LSI, da UNICAMP e
da UNESP tem permitido a ampliação do conhecimento da capacidade do Estado em formação
de pessoal em nível de mestrado e doutorado, com informações sobre os laboratórios e
parques tecnológicos de forma a poder apresentar aos potenciais investidores a excelente
dimensão da capacidade paulista.
2.2.4.

Ações de Competitividade

No campo aeroespacial a Investe São Paulo assinou protocolo de intenções com a EMBRAER
no sentido de ampliar os sub-fornecedores de partes, peças e equipamentos para a construção
de aviões em suas plantas de São José dos Campos, Gavião Peixoto e Botucatu. Tal cooperação
visa a definir, no Estado de São Paulo, regiões que possam constituir polos de excelência em
produção e competitividade de novas empresas especializadas, de forma a adensarem a
cadeia de produção.
Através de cooperação com a Agência da região da Provence, Alpes e Cotê d'Azur (PACA), na
França, a Investe São Paulo visitou, em dezembro de 2009, o Polo Aeronáutico Francês
denominado PEGASE, de forma a estabelecer intercâmbio de informações com o objetivo, a
médio prazo, de receber os investimentos de novas empresas interessadas em produzir
localmente.
2.3.

Relações Institucionais e Internacionais:

2.3.1. Relações Institucionais
O encaminhamento de correspondências divulgando a criação da Investe São Paulo para
prefeituras municipais, culminou com a realização de eventos denominados "Ação
Institucional Investe São Paulo e Prefeituras Municipais" do qual participaram Prefeituras
Municipais, com o objetivo de conhecer as atribuições da Investe SP, bem como propiciar a
troca de experiências sobre projetos e iniciativas em prol da atração de investimentos para os
municípios.
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Foram enviadas também cartas a Embaixadas, Consulados e Câmaras de Comércio, que
possibilitaram o estreitamento do relacionamento com representantes de diferentes países e
o desenvolvimento de ações conjuntas.
Foi estabelecida e fortalecida a interação com organismos federais, como APEX, SIPRI/MRE, e
RENAI/MDIC, de modo a viabilizar um trabalho integrado em prol da atração de investimentos.
2.3.2.

Relações Internacionais

Dando continuidade ao planejamento estabelecido no início de 2009, procedeu-se à filiação da
Investe São Paulo à WAIPA (World Association of Investment Promotion Agency), entidade que
congrega 249 Agências Nacionais e Regionais de 157 países. Como conseqüência dessa
associação, a Investe São Paulo participou da XIV Conferência Mundial das Agências de
Investimentos, que aconteceu em outubro, em Milão, na Itália.
Intensificaram-se os intercâmbios com a Agência da região da Provence, Alpes e Cotê d'Azur
(PACA), na França, e com a Agência Invest in Bavaria, da Alemanha, com a recepção de
delegações empresariais e governamentais, recebidas pela Investe São Paulo em agosto e
novembro de 2009, respectivamente.
Em conseqüência do relacionamento com a Agência de PACA, a Investe São Paulo representou
a Secretaria de Desenvolvimento em um seminário realizado no mês de novembro, em
Marselha, que tratou da avaliação do impacto da crise financeira, apresentando as medidas
adotadas pelo Estado de São Paulo.
A Investe São Paulo recebeu, diretamente ou em conjunto com a Secretaria de
Desenvolvimento, representantes de 76 delegações estrangeiras, em missões governamentais
e privadas, agências de investimentos estrangeiras, organismos internacionais, de diversas
partes do mundo: Espanha, Itália, Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Finlândia,
Noruega, Estados Unidos, México, Canadá, China, Cingapura, Tailândia e Emirados Árabes.
Foi possível a identificação de interesse específico nos seguintes setores: Aeronáutico, Parques
Tecnológicos, Offshore e Construção Naval, Energias Renováveis, Meio Ambiente, Construção
Civil e Engenharia, Semicondutores e Telecomunicações.
Desses encontros destacamos algumas ações concretas:
México
• Participação da Investe São Paulo em seminário empresarial que contou com a presença do
Presidente do México Felipe Calderon.
• Elaboração de um convênio para assinatura, em 2010, que incluirá ações específicas sobre
atração de investimentos, bem como projetos de competitividade para setores estratégicos,
tais como: a experiência mexicana no adensamento da cadeia produtiva do setor aeronáutico;
organização de seminários e missões.
Espanha
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• Elaboração de um convênio para assinatura, em 2010, com a Agência Andaluza de Promoção
de Investimentos "Extenda", que inclui ações específicas para: atração de investimentos e o
Intercâmbio de experiências sobre a gestão de parques tecnológicos; organização de um
seminário em 2010 na região da Andaluzia sobre oportunidades de investimentos em parques
tecnológicos do Estado de São Paulo.
• A Agência Investe SP colaborou com a Embaixada da Espanha e o ICEX - Instituto de
Comércio Exterior na divulgação e na realização de palestra no Fórum de Investimentos e
Cooperação Espanha-Brasil, ocorrido em São Paulo, durante o mês de dezembro, que contou
com a presença de 300 empresas brasileiras e espanholas.
Portugal
• Elaboração de um convênio para assinatura, em 2010, com a Agência de Investimento e
Comércio Externo de Portugal para o intercâmbio de informações sobre oportunidades de
investimentos e a organização de um seminário em 2010, em Lisboa, sobre oportunidades de
investimentos no Estado de São Paulo com foco em setores estratégicos e tributação.
Itália
• Interação com o Instituto de Comércio Italiano para o Comércio Exterior - ICE, órgão do
governo italiano de promoção comercial e investimentos, que proporcionou à Agência Investe
SP participar de eventos temáticos no Fórum Empresarial Brasil-Itália, realizado em novembro,
em São Paulo, que contou com mais de 300 empresários italianos, sendo essa a maior Missão
Comercial que visitou o Brasil.
2.3.3.

Base de dados da Agência Investe São Paulo:

A Agência Investe São Paulo está elaborando a sua futura base de dados estatísticos, para
tanto, está participando de dois grandes projetos utilizados como ferramentas de apoio para
atender as nossas necessidades:
1. Projeto "Atlas da Competitividade da Indústria Paulista", em conjunto com a FIESP,
2. Projeto: Potencialidades Regionais, desenvolvido pela Secretaria Estadual da Fazenda e a
Fundação Getúlio Vargas.

3.

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

A Investe São Paulo tem seu orçamento baseado no Convênio SD/GSA nº 02/2009 celebrado
com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo que é regulamentado pelo
decreto estadual nº. 54.339, de 15 de maio de 2009.
O valor total do referido convênio perfaz o montante de R$ 8.467.360,00 (oito milhões,
quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta reais). Abaixo o demonstrativo do
resultado de exercício de 2009, auditado pela empresa de auditoria independente Irmãos
Campos e Cerboncini.

6

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2009
Referente às contas do Convênio SD/GSA nº 002/2009
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Investe São Paulo)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2009
RECEITAS
Receitas de Subvenção
TOTAL
Receitas Financeiras
TOTAL
TOTAL GERAL DAS RECEITAS

3.549.313
3.549.313
98.970
98.970
3.648.283

DESPESAS
Despesas operacionais
Pessoal e encargos sociais
Administrativas
Tributárias
Financeiras
TOTAL

-1.057.763
-573.463
-40.174
-1.206
-1.672.606

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

-1.672.606

RESULTADO DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT)

1.975.677
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