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A Investe SP desenvolveu uma ferramenta exclusiva e gratuita para 
conectar empresas que desejam investir ou ampliar seus negócios no 
Estado de São Paulo. O encontreumsocio.com.br possibilita que você 
anuncie oportunidades e busque parceiros, representantes, sócios, 
investidores e distribuidores de todos os portes e setores. Tudo isso de 
maneira fácil, segura e sem custo.

Acesse já e faça excelentes negócios no Estado número 1 do Brasil. encontreumsocio.com.br | Tel.: (11) 3100-0300
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Neste momento de grandes desafios para todos 
os setores da atividade econômica, o Brasil precisa 
de confiança e trabalho. A agência de desenvolvi-
mento Investe São Paulo, poderosa ferramenta de 
atração de negócios para nosso Estado, evidencia 
os bons frutos dessa combinação.

De 2011 a 2014, 87 grandes empresas que ge-
ram cerca de 40 mil empregos diretos escolheram 
São Paulo para investir. Apenas em 2014, elas anun-
ciaram 29 projetos que somam R$ 3,57 bilhões em 
investimentos. São gigantes como Toyota, Hyundai, 
Chery, GE, Caterpillar e outras dezenas nos ramos 
de energia, alimentos e bebidas, saúde, química e 
agropecuária. 

Cada uma dessas empresas dá inequívoca prova 
de confiança no futuro do nosso Estado e reconhece 
a sua importância para o Brasil e a América Latina. 
Em São Paulo, somos mais de 44 milhões de habi-
tantes em um território que é o maior polo econô-
mico e industrial do continente, responsável por um 
terço de toda a riqueza gerada no País. Nosso PIB é 
maior que o da Noruega, Holanda e Arábia Saudi-
ta. Se fôssemos um país, seríamos a 19ª maior eco-
nomia do planeta, com um investimento anual que 
quintuplicou na última década.

Empresários de todo o mundo encontram aqui 
a melhor infraestrutura, a mão de obra mais quali-
ficada e uma política eficiente de desoneração de 
impostos. A segurança jurídica e a capacidade de 
sobreviver a crises econômicas mundiais fazem de 
São Paulo o estado brasileiro com o melhor grau de 
investimento.

O Governo paulista tem a clareza do seu papel: 
criar condições para receber empreendimentos com 
alto potencial de desenvolvimento tecnológico e 
geração de emprego e renda. Esse é o motor do 
crescimento sustentável e da melhoria concreta da 
vida das pessoas. 

A palavra que trago é de compromisso forte com 
as empresas que vêm escrever histórias de sucesso 
em território paulista, na vanguarda da inovação, da 
excelência e da competitividade. Bom trabalho!

In this period of outstanding challenges for all 
sectors of the economic activity, Brazil needs confi-
dence and work. The development agency Investe 
SP, a powerful tool to attract business to our state, 
evinces the positive results of this combination.

Over the past four years, 87 major companies 
that generate approximately forty thousand direct 
jobs have chosen São Paulo as their investment 
destination. Only in 2014, they have announced 
29 projects that amount to R$ 3.57 billion in in-
vestments. Giants such as Toyota, Hyundai, Chery, 
GE, Caterpillar and dozens of other companies in 
the sectors of energy, food and beverage, health, 
chemistry and agriculture. 

Each one of these companies gives the unequiv-
ocal proof of confidence in the future of our state 
and recognizes its importance to Brazil and Latin 
America. In São Paulo, we are more than 44 million 
people in a territory that is the largest economic 
and industrial center of the continent, account-
ing for one third of all the wealth generated in the 
country. Our GDP is higher than that of Norway, the 
Netherlands and Saudi Arabia. If we were a coun-
try, we would be the 19th largest economy on the 
planet, with an annual investment than has quintu-
pled over the past decade.

Here, entrepreneurs from all over the world find 
the best infrastructure, the most skilled workforce 
and an efficient tax exemption policy. The legal cer-
tainty and the ability to survive the global economic 
crisis make São Paulo the Brazilian state with the 
best “investment grade”.

São Paulo state government knows its role: to 
create conditions to welcome projects with high 
potential for technological development and the 
generation of jobs and income. This is the engine of 
sustainable growth and the concrete improvement 
of people’s lives. 

The word I bring is strong commitment to the 
companies that come here to write successful stories 
in São Paulo’s territory, at the forefront of innovation, 
excellence and competitiveness. Good work!

CARTA AO LEITOR
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Geraldo Alckmin
Governador do Estado de São Paulo

Geraldo Alckmin
Governor of the State of São Paulo
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EnTREvIsTA
MÁRCiO FRança

“São Paulo atrai cada vez 
maiS inveStidoreS”, diz o 
Secretário márcio França

aniMaDO COM 
açõES Da  
invEStE Sp,  
viCE-gOvERnaDOR 
qUER aMpliaR 
atRibUiçõES Da 
EMpRESa paRa 
CaptaR MaiS 
EMpREEnDEDORES

ExCitED abOUt invEStE Sp’S aCtiOnS, viCE-
gOvERnOR WantS tO ExpanD thE COMpany’S 

ROlES tO attRaCt MORE EntREpREnEURS

São Paulo haS been 
increaSingly attractive 

to inveStorS,” SayS 
Secretary márcio França

“Enquanto o Brasil vive um momento difícil, com retra-
ção de investimentos e um clima de expectativas negati-
vas, o Estado de São Paulo se mantém estável e continua 
atraindo cada vez mais investidores”, afirmou o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação e vice-governador Márcio França.

O secretário fez questão de frisar que essa sensação 
cresceu ainda mais após participar de dezenas de reuniões, 
a maioria agendada pelo presidente da Investe São Paulo, 
Juan Quirós, com investidores nacionais e estrangeiros.

“Meu cotidiano inclui conversar com executivos e 
presidentes das maiores empresas do mundo, de diver-
sos segmentos, todos em busca de informações sobre 
as potencialidades do Estado de São Paulo para abrir 
novas fábricas, gerar empregos e renda para os paulis-
tas”, ressaltou.

Márcio França disse que participou de vários encontros 
com o governador Geraldo Alckmin: “O governador faz 
questão de ressaltar sempre que o DNA de São Paulo é de-
senvolvimento, geração de empregos e inovação. E quero 
destacar que a estabilidade do governador reflete os prin-
cipais trunfos do Estado para atrair investidores, juntamente 

“While Brazil is experiencing a difficult scenario, with 
the retraction of investments and an atmosphere of nega-
tive expectations, the State of São Paulo remains stable 
and continues to increasingly attract investors,” said the 
Secretary of Economic Development, Science, Technology 
and Innovation and vice-governor Márcio França.

The Secretary insisted on highlighting that this 
sensation intensified even more after attending dozens 
of meetings, most of them scheduled by the president 
of Investe São Paulo, Juan Quirós, with local and foreign 
investors.

“My daily routine includes talking to executives and 
presidents from the largest companies in the world, from 
different segments, all of them searching for information 
about the potential of the state of São Paulo to open new 
plants, create jobs and income for the citizens of São Pau-
lo,” he said.

Márcio França said he attended several meetings with 
the governor Geraldo Alckmin: “The governor always 
points up that the DNA of São Paulo is development, job 
creation and innovation. And I want to emphasize that the 
governor’s stability reflects key state assets to attract inves-

Por Clóvis Vasconcellos
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Márcio França, vice-governador de São Paulo 
Márcio França, vice-governor of São Paulo 

com a infraestrutura disponível e a qualidade dos nossos 
profissionais”.

O secretário lembrou que o investimento maciço feito 
pelo Governo de São Paulo, através da capacitação pos-
sibilitada pelas Etecs e Fatecs do Centro Paula Souza; da 
ampliação da infraestrutura, como as obras rodoviárias e 
de transporte urbano, e o metrô da capital; a crescente 
qualidade da rede pública de ensino; e o fato de abri-
garmos as melhores universidades do País, entre outras 
razões, têm aumentado significativamente a competitivi-
dade do Estado.    

“Na nossa Secretaria, além do importante trabalho da 
Investe São Paulo, que agora será ampliado, vamos incen-
tivar as universidades a realizarem pesquisas que resultem 
no aprimoramento dos serviços públicos prestados pelo 
Estado. E vamos ampliar o leque da inclusão econômica 
com ações de apoio à economia criativa, de forma a trazer 
para o mercado formal milhares de talentos”, afirmou o 
vice-governador, que também prepara uma ação de mo-
dernização da Junta Comercial do Estado para tornar a 
vida dos empreendedores mais fácil. 

tors, along with the infrastructure available and the quality 
of our professionals.”

The Secretary noted that the massive investment made 
by the State government, through qualification, which is 
made possible by the Etecs (Technical Schools) and Fatecs 
(Technology Colleges) of Centro Paula Souza; the expan-
sion of infrastructure, such as road and urban transporta-
tion works, including the State Capital subway; the increas-
ing quality of the public education network; and the fact 
that we are home to the best universities in the country, 
among other reasons, have significantly increased the 
state’s competitiveness.    

“In our Secretariat, in addition to the important work of 
Investe São Paulo, which will now be expanded, we will en-
courage universities to conduct research studies that lead 
to the improvement of the public services provided by the 
state. And we will expand the scope of economic inclusion 
with actions that support creative economy, aiming to bring 
thousands of talents to the formal market,” said the vice-
governor, who also prepares a modernization action in the 
State’s Board of Trade to facilitate the life of entrepreneurs. 
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A ENERGIA QUE É TENDÊNCIA NÃO PODE 
FALTAR NO SEU EMPREENDIMENTO.
Você já sabe que o Gás da COMGÁS é fantástico para cocção e para um banho 

especial, mas talvez ainda não saiba que hoje ele seca roupas, climatiza ambientes 

e até gera energia elétrica. A inovação e modernidade da Comgás vão muito 

além do que você imagina.

AQUECEDORESSAUNA A VAPOR

PISCINA

AR-CONDICIONADO

COGERAÇÃO

HOME SPACOCÇÃO

Conheça essas e outras
soluções em nosso site:
www.comgas.com.br

An_Industrial_Comgas_20x135cm.indd   1 5/22/15   4:59 PM

“Enquanto o Brasil vive um 
momento difícil, com retração 
de investimentos e um clima de 
expectativas negativas, o Estado 
de São Paulo se mantém estável 
e continua atraindo cada vez mais 
investidores”

“While Brazil is experiencing 
a difficult scenario, with the 
retraction of investments and 
an atmosphere of negative 
expectations, the state of 
São Paulo remains stable 
and continues to increasingly 
attract investors”

EnTREvIsTA
MÁRCiO FRança
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O caminhO dO 
investimentO
thE invEStMEnt path

EntEnDa a tRajEtóRia DE UM 
pROjEtO qUE paSSa pEla pORta 
DE EntRaDa DO EStaDO MaiS 
DinâMiCO Da aMéRiCa latina

UnDERStanD thE tRajECtORy OF a pROjECt that EntERS thE gatEWay OF 
thE MOSt DynaMiC StatE in latin aMERiCa

Faz parte do trabalho da Investe SP percorrer o mun-
do em busca de novos negócios que possam gerar de-
senvolvimento no Estado de São Paulo, tratando cada 
investimento como um convidado VIP em nossa casa. 

Atendemos projetos de todos os setores, mas a amplia-
ção dos serviços prestados depende da relevância do em-
preendimento para a economia paulista e do porte do ne-
gócio. E o melhor de tudo: todos os serviços são gratuitos!

Para que você possa entender melhor como é a traje-
tória percorrida por um projeto, traçamos o guia a seguir. 
Como cada projeto tem a sua peculiaridade e tempo de 
maturação, muitos atendimentos começam em diferen-
tes pontos do fluxograma. Confira!

It is part of Investe SP’s  efforts to travel the world 
searching for new businesses that can promote develop-
ment in the State of São Paulo, treating each investment 
as a VIP guest in our home. 

We assist projects from all sectors, but the depth of 
the services provided depends on the relevance of the 
project to the state economy and the size of the busi-
ness. And best of all: all services are free of charge!

For you to better understand the trajectory of each 
project, we outlined the following guide. Given that 
each project has its own peculiarity and maturation time, 
many services start different points of this flowchart. 
Check it out!

InsTITuTIOnAL

ServiçoS realizadoS ao longo do Projeto

AssessoriA tributáriA

ContAto Com órgãos de fomento

QuAlifiCAção de mão de obrA

ContAto Com institutos de pesQuisA, 
pArQues teCnológiCos e universidAdes

Tax advisory

ConTaCTing developmenT agenCies

WorkforCe qualifiCaTion

ConTaCTing researCh insTiTuTes, 
TeChnology parks and universiTies 

Orientamos o investidor quanto a incentivos fis-
cais existentes no Estado e nos municípios de São 
Paulo. Novos pleitos tributários são analisados 
por nossos especialistas, que os encaminham para 
ponderação da Comissão de Avaliação da Política 
de Desenvolvimento Econômico do Estado.

Ajudamos o investidor a descobrir linhas 
de financiamento a que seu projeto pode 
ter acesso nos níveis estadual e federal, 
fazendo contato com instituições como 
Desenvolve SP, Fapesp, Finep e BNDES.

Em virtude do novo empreendimento, mui-
tas vezes é necessária a criação de um curso 
técnico para atender à futura demanda. Nesse 
caso, apresentamos o investidor à equipe do 
Centro Paula Souza, que estuda a implantação 
do curso na grade curricular da escola local. 

Incentivamos parcerias entre institui-
ções acadêmicas e empresas privadas, 
visando à inovação de produtos.

We guide the investor with regard to the tax in-
centives existing in the state and cities of São Pau-
lo. New tax claims are analyzed by our experts, 
who submit them for consideration by the State 
Evaluation Committee for Economic Develop-
ment Policy 

We help investors find credit facilities ac-
cessible to their projects at the state and 
federal levels, by contacting institutions 
such as Desenvolve SP, FAPESP, FINEP 
and BNDES.

Due to the new enterprise, the creation of  
a technical course is usually required to meet 
the future demand. In this case, we intro-
duce the investor to Centro Paula Souza staff,  
which analyzes the course inclusion in the local 
school curriculum. 

We encourage partnerships between 
academic institutions and private com-
panies aiming at product innovation.

a

b

c

d

SERviCES pROviDED thROUghOUt thE pROjECt
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PROSPECçãO
Nossa equipe mostra ao 
investidor todas as vantagens 
de se ter um empreendimento 
em São Paulo, apresentando 
os diferenciais competitivos do 
Estado e os serviços oferecidos 
pela Agência.

INFORMAçõES 
O gerente solicita ao investidor 
todos os detalhes sobre o projeto, 
verificando suas necessidades e 
desejos. Em seguida, são identifi-
cados todos os serviços que serão 
prestados e inicia-se o trabalho. 

LOCALIzAçãO DE ÁREA
Com base nas informações for-
necidas pelo investidor, identifi-
camos, entre os 645 municípios 
paulistas, aqueles que atendem 
às necessidades do investimento.

LISTA LONGA
Enviamos para o investidor a lista dos 
municípios (em geral, de 15 a 20) identi-
ficados a partir dos critérios do projeto. 
Sobre cada uma das cidades identificadas, 
fornecemos uma ampla gama de dados 
e informações para análise e escolha do 
investidor.

NDA - NoN Disclosure AgreemeNt
Quando o investidor decide trazer seu projeto 
para a Investe SP, formalizamos nosso relaciona-
mento por meio da assinatura de um termo de 
confidencialidade. A partir daí, um gerente  
é designado para cuidar do projeto.

BuSINESS OuTREACh
Our team introduces all the 
advantages of having an 
enterprise in São Paulo to 
the investors, showing the 
competitive advantages of the 
State and the services offered 
by the Agency.

INFORMATION 
The manager asks the investor 
all the details about the project, 
checking its needs and desires. 
Then all services to be provided 
are identified and the work 
begins.  

AREA LOCATION
Based on information provided by 
the investor we identify, among 
the 645 cities of São Paulo, those 
that meet the investment needs.

LONG LIST 
We send to the investor the list of cities, 
usually from 15 to 20, identified based on 
the project criteria. For each one of the 
cities identified we provide a wide range 
of data and information for analysis and 
choice by the investor.

NDA - NoN Disclosure AgreemeNt
Once investor decides to bring his project to  
Investe SP, we formalize our relationship through 
the implementation of a Non-Disclosure  
Agreement. After that, a manager is appointed  
to support the project.

nOSSOS SERviçOS
OUR SERviCES

InsTITuCIOnAL
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VISITA A TERRENOS 
Após nova seleção pelo investidor, a equipe 
da Investe São Paulo acompanha o empresá-
rio nas visitas às cidades. Este é o momento 
das prefeituras conhecerem os investidores, 
apresentarem seus municípios e transmitirem 
confiança ao empreendedor.

ANúNCIO DE INVESTIMENTO / INAuGuRAçãO
Quando o investidor escolhe o Estado de São Paulo como sede  
de seu futuro empreendimento, nossa equipe de Comunicação 
e Marketing está pronta para colaborar no relacionamento com a 
mídia, estruturando a divulgação do investimento e o contato com 
jornalistas dos principais veículos de comunicação, e no planejamento  
dos eventos de pedra fundamental e de inauguração da nova planta.

AFTERCARE
Depois que o projeto é finali-
zado, a equipe da Investe SP 
continua em contato com a em-
presa. A ideia é dar suporte nos 
primeiros meses de produção, 
contribuindo para que o inves-
tidor prospere e se desenvolva 
no Estado de São Paulo.

LISTA CuRTA 
A partir da análise das informações, os 
investidores selecionam alguns municí-
pios (em geral, menos de dez), que, por 
sua vez, terão a oportunidade de apre-
sentar áreas adequadas à instalação dos 
empreendimentos. As áreas encaminhadas 
pelas prefeituras passam por análise prévia 
quanto a aspectos ambientais e de infraes-
trutura. Os benefícios fiscais também são 
elencados.

IMPLANTAçãO
Escolhido o imóvel, colocamos 
o investidor em contato com 
as concessionárias de serviços 
públicos para prover toda a 
infraestrutura necessária ao 
negócio. Também fornecemos 
orientações quanto ao licencia-
mento ambiental, para agilizar o 
processo nos órgãos envolvidos.

VISITING ThE AREAS 
After a new selection made by the investor,  
the staff of Investe São Paulo accompanies  
the entrepreneur on the visits to the cities.  
This is the moment for the municipalities  
to get to know the investors, show their cities 
and transmit confidence to the entrepreneur.

INVESTMENT ANNOuNCEMENT / OPENING
When investors choose the State of São Paulo as the seat of their 
future enterprise, our Marketing and Communication team is ready 
to collaborate in the media relations, structuring the disclosure 
of the investment, the contact with journalists from major media 
vehices and planning the cornerstone and opening events of the 
new plant.

AFTERCARE
Once the project is completed, 
Investe SP staff  continues in 
contact with the company. The 
idea is to provide support in 
the first months of production, 
contributing  to the investors 
prosperity and growth in the 
State of São Paulo.

ShORT LIST 
Based on the analysis of the information, 
the investors select some cities - usually 
less than ten, which, in turn, will have the 
opportunity to present suitable areas for 
the implementation of these projects. The 
areas recommended by the municipalities 
undergo a previous analysis in terms of 
environmental and infrastructure aspects. 
The tax benefits are also listed.

IMPLEMENTATION
After choosing the property, we 
connect the investors and the 
public utilities to provide the 
entire infrastructure required for 
the business. We also provide 
assistance in the environmental 
licensing process in order to 
accelerate the procedure with 
the entities involved.

InsTITuTIOnAL
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3º pRêMiO invEStE Sp hOMEnagEia aS EMpRESaS qUE iniCiaRaM SUaS OpERaçõES 
nO EStaDO até 2014; EvEntO COntOU COM a pRESEnça DOS pRinCipaiS EMpRESÁRiOS 
DO bRaSil, aléM DE aUtORiDaDES públiCaS E pRivaDaS

No coração da cidade de São Paulo, em um lugar inten-
samente ligado à história do café e das primeiras estradas 
de ferro no Brasil, aconteceu a cerimônia da terceira edição 
do Prêmio Investe São Paulo. Em 3 de dezembro de 2014, 
a Sala São Paulo foi palco da homenagem às 21 empresas 
que protagonizaram a economia paulista em 2014, instalan-
do novos empreendimentos e gerando emprego e renda 
para a população do Estado. 

Ao todo, as empresas investiram cerca de R$ 4 bilhões 
e criaram mais de 6 mil postos de trabalho. Durante o even-
to, que reuniu cerca de mil pessoas entre os principais em-
presários do Brasil e autoridades do Legislativo, Executivo 

e Judiciário, os homenageados receberam das mãos do go-
vernador Geraldo Alckmin, do então secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Nelson 
Baeta Neves Filho, e do presidente da Investe SP na época, Lu-
ciano Almeida, o troféu que reconheceu o empreendedorismo  
de quem acredita no Estado como plataforma de negócios.

“São Tomás de Aquino dizia que a maior das virtudes 
é a gratidão. E nós estamos aqui para reconhecer, agrade-
cer e retribuir. Reconhecer o empreendedorismo de vocês, 
agradecer pela criação de empregos e aumento de renda 
da população e retribuir com esta homenagem. Parabéns”, 
destacou o governador Geraldo Alckmin.

sãO PaulO de POrtas abertas 
Para O emPreendedOrismO

PRêmIO InvEsTE sP
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3RD invEStE Sp aWaRD hOnORS COMpaniES that havE StaRtED OpERatiOnS in thE 
StatE Until 2014; EvEnt WaS attEnDED by lEaDing bUSinESSMEn FROM bRazil, 
aS WEll aS pUbliC anD pRivatE aUthORitiES

In the heart of the city of São Paulo, in a place intensely 
connected with the history of coffee and the first railroads in 
Brazil, took place the ceremony of the third edition of Investe 
São Paulo Award. On December 3, 2014, Sala São Paulo was 
the stage to award the 21 companies that played the main 
role in the state economy in 2014, building new enterprises 
and generating jobs and income to the state’s population. 

In total, the companies invested approximately R$ 4 
billion and generated more than 6,000 jobs. During the 
event, which brought together approximately 1,000 peo-
ple, among leading businessmen from Brazil and authorities 
from the Legislative, Executive and Judicial branches, the 

honorees received from the Governor Geraldo Alckmin, the 
Secretary of Economic Development, Science, Technology 
and Innovation, Nelson Baeta Neves Filho, and the Presi-
dent of Investe SP then, Luciano Almeida, the trophy that 
recognized the entrepreneurship of those who believe in the 
state generating jobs and income.

 “St. Thomas Aquinas used to say that gratitude is the 
greatest of virtues. And we are here to recognize, thank and 
reward. Recognize your entrepreneurship, thank all of you 
for the creation of jobs and for increasing the income of the 
population and reward with this honor. Congratulations,” 
said the governor Geraldo Alckmin.

sãO PaulO de POrtas abertas 
Para O emPreendedOrismO

são paulo open doors 
for enTrepreneurship
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PRêmIO InvEsTE sP

oS homenageadoS
liSt OF aWaRD WinnERS anD MayORS 

EmprEsa
Company

rEprEsEntantE 
da EmprEsa

RepResentative 
of the Company

Cargo
position

muniCípio
City

rEprEsEntantE 
da prEfEitura

RepResentative of 
the muniCipality

Cargo
position

1 Braskem edmundo aires
vice-presidente 

de inovação e tecnologia
vice president of innovation and technology

Campinas samuel Rossilho

secretário de Desenvolvimento 
econômico, social e turismo

secretary of economic Development, 
social Development and tourism

2 CastFutura alexandre mastellini Gerente Geral / General manager valinhos Clayton machado prefeito / mayor

3 Castrolanda –
Cooperativa Industrial popke van Der vinne Diretor industrial / industrial Director itapetininga luis di fiori prefeito / mayor

4 Chery luis Curi vice-presidente da Chery Brasil
vice president of Chery Brazil

Jacareí hamilton mota prefeito / mayor

5 Datalogic Brasil michele Garavello Diretor de operações / Director of operations Jundiaí não compareceu

6 Estre Ambiental fernando Bau presidente / president Guatapará norberto selli vice-prefeito / vice-mayor

7 GDBR – Toyoda Gosei makoto hirako presidente / president itapetininga luis di fiori prefeito / mayor

8 GV do Brasil Jaime moncada Ramos Diretor do Grupo simec no Brasil
Director of simec Group in Brazil

pindamonhangaba vito ardito lerário prefeito / mayor

9 Horiba Instruments Brasil hamilton ibanes Diretor Geral / General Director Jundiaí não compareceu

10 Hyundai Motor Brasil Ricardo martins

Gerente Geral de 
assuntos Corporativos, Relações 

Governamentais 
e Recursos humanos

General manager of Corporate affairs, Government 
Relations and human Resources

piracicaba Gabriel ferrato prefeito / mayor

11 Lenovo Daniel Barboni

superintendente de pesquisa e 
Desenvolvimento do Lenovo Innovation Center 

superintendent of Research and Development of lenovo 
innovation Center

Campinas samuel Rossilho

secretário de Desenvolvimento 
econômico, social e turismo 

secretary of economic Development, 
social Development and tourism

12 Mosb – Metal One 
Shibaura Brasil ernesto nakamura Gerente Geral / General manager Capivari Rodrigo proença prefeito / mayor

13 Norac – Ateliê 
do Sabor Bertrand Chambert loir presidente / president ibiúna fabio Bello prefeito / mayor

14 Saertex arnaud Juchler Diretor administrativo 
managing Director

indaiatuba antonio Carlos 
pinheiro vice-prefeito / vice-mayor

15 SAG mauro vicente Diretor de operações
Director of operations

Jaguariúna tarcísio Chiavegato prefeito / mayor

16 Saipem Ricardo van hombeck Gerente de materiais e Construção
materials and Construction manager 

Guarujá adilson de Jesus

secretário de Desenvolvimento 
econômico e portuário
secretary of economic  
and port Development

17 Solazyme Bunge Walfredo de alvarenga 
linhares Diretor-presidente / Chief executive officer orindiúva maurício Bronca prefeito / mayor

18 Termomecanica Regina Celi venâncio Diretora-presidente / Chief executive officer
são Bernardo do 

Campo
Carlos alberto 

Gonçalves

secretário adjunto de 
Desenvolvimento econômico, 

trabalho e turismo 
Deputy secretary of economic 

Development, labor and tourism

19 Toyota do Brasil
steve st. Ângelo 

Ceo da toyota para a américa latina e Caribe  
e Chairman da toyota do Brasil

Ceo of toyota for latin america and the Caribbean 
and Chairman of toyota do Brasil

são Bernardo do 
Campo

Carlos alberto 
Gonçalves

secretário adjunto de 
Desenvolvimento econômico, 

trabalho e turismo 
Deputy secretary of economic 

Development, labor and tourismKoji Kondo presidente da toyota do Brasil
president of toyota do Brasil

20 VCI Molde luiz antunes Diretor / Director itupeva Jonas tadeu 
parizoto

secretário de assuntos 
Jurídicos 

secretary of legal affairs

21 Vidroporto edson Rossi Diretor-presidente / Chief executive officer porto ferreira Renata Braga prefeita / mayor
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Para receber a homenagem do Governo paulista, as 
companhias, além de terem investido no Estado, usaram 
os serviços da Investe São Paulo, que é a agência do Go-
verno responsável pela atração e manutenção de empre-
sas, fornecendo apoio gratuito. Os prefeitos das cidades 
onde os investimentos foram realizados também recebe-
ram um reconhecimento especial pelo apoio à Investe SP  
na atração de empresas para o Estado.

Para fomentar ainda mais a interação com as prefeituras,  
a agência estadual lançou no evento a Área das Prefeituras, 
uma plataforma direcionada às gestões municipais que está 
hospedada dentro do portal da Investe São Paulo. Por meio 
dessa ferramenta, os gestores podem cadastrar os terrenos 
que serão apresentados aos investidores e informar ques-
tões relativas à legislação tributária municipal e plano dire-
tor, além de mapear os investimentos anunciados nas 645 
cidades paulistas.    

In order to receive the recognition from the state govern-
ment, the companies, in addition to having invested in the 
state, should have used the services of Investe São Paulo, 
which is the government agency responsible for the attrac-
tion and maintenance of companies providing support free 
of charge. The mayors of the cities where these investments 
were made also received a special recognition for helping 
Investe SP attract companies to the state.

To further promote interaction between local govern-
ments and Investe São Paulo, the agency launched at the 
event the hotsite for the Area of Municipalities, which is 
hosted within the website of Investe São Paulo. Through this 
tool, the municipalities are able to register the land areas 
to be presented to investors and report issues relating to 
municipal tax laws, master plan and map the investments 
announced in the 645 cities.   
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Para o governador Geraldo Alckmin, são os investidores que fazem de São Paulo a locomotiva do País
To governor Geraldo Alckmin, the investors are the ones who make São Paulo the country’s locomotive

Foram homenageadas 21 empresas, que investiram cerca de R$ 4 bilhões  
e criaram mais de 6 mil empregos
The award was given to 21 companies which  invested around R$ 4 billion  
and created over 6 thousand jobs

A cantora Maria Rita fez um pocket show para finalizar a cerimônia
The Singer Maria Rita performed a pocket show to end the ceremony

O evento foi uma oportunidade para reunir empresários, governo e agentes de inovação
The event was an opportunity to gather entrepreneurs, government and innovation agents
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materials and Construction manager 

Guarujá adilson de Jesus

secretário de Desenvolvimento 
econômico e portuário
secretary of economic  
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(Computadores, Comunicações e Consumos Eletrônicos)
a maior fabricante terceirizada de produtos 3C do mundo;
 

uma multinacional com presença em toda as Américas, Ásia e Europa;

uma empresa com mais de 10 anos no Brasil e mais de 7.000 funcionários;

inovação e com a nova fábrica em Itu, vamos expandir os negócios no Brasil.

NÓS SOMOS

SEIS ANOS DE INVESTE SãO PAuLO

O evento, que foi abrilhantado ainda pela apresen-
tação da cantora paulista de MPB Maria Rita, celebrou o 
aniversário de seis anos da agência paulista, que anun-
ciou 96 projetos de investimento no Estado até o final 
de 2014, somando R$ 25,6 bilhões, e a criação de 53 mil 
empregos. De acordo com o então presidente da In-
veste SP, Luciano Almeida, o prêmio foi criado para 
aproximar o empresariado do Governo paulista.

“A Investe São Paulo nasceu com a missão 
de ser a porta de entrada da iniciativa priva-
da no Governo do Estado. Quando uma 
empresa é atendida por nós, ela recebe, 
gratuitamente, apoio na localização de 
áreas, assessoria tributária, ambiental  
e de infraestrutura e apoio na inter-
locução com órgãos públicos, con-
cessionárias e agências de fomento.  
O Prêmio Investe SP é o resultado do 
sucesso dessa parceria, reunindo en-
tidades, prefeituras, parceiros, órgãos 
diplomáticos e, principalmente, empre-
sários que apostam em São Paulo como sua 
plataforma de crescimento”, destacou 
Almeida.

SIx yEARS OF INVESTE SãO PAuLO

The event, which was also brightened by the concert 
of the MPB singer from São Paulo Maria Rita, celebrated 
the sixth anniversary of the agency, which announced 96 
investment projects in the State until the end of 2014, total-
ing R$ 25.6 billion and the creation of 53,000 jobs. Accord-
ing to then president of Investe SP, Luciano Almeida, the 

award was created to bring entrepreneurs 
closer to the state government.

“Investe São Paulo was created with 
the mission to be the gateway to the pri-
vate initiative in the state government. 
When a company is assisted by us, it 
receives free support to locate areas, as-
sistance with tax matters, environmental 
licensing, infrastructure issues and in the 
dialogue with public entities, utilities and 
development agencies. Investe SP Award 
is the result of the success of this part-
nership, bringing together entities, mu-
nicipalities, partners, diplomatic bodies 
and especially entrepreneurs who believe 

in São Paulo as their business plat-
form,” said Almeida.

PRêmIO InvEsTE sP
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HB20S. NO CASO MUITO IMPROVÁVEL 
                   DE VOCÊ QUERER VENDER UM, 
      VAI FAZER UM ÓTIMO NEGÓCIO.

O veículo Hyundai HB20S Comfort Plus 1.6 L foi eleito a melhor compra de 2014 - Revista Quatro Rodas (veículos 0 km até R$ 50.000,00). O Hyundai HB20S foi eleito o veículo Sedan com o maior valor de revenda 
do segmento em 2014 pela agência Auto Informe/Molicar e o melhor sedan compacto conforme premiação “Os Eleitos 2014” da Revista Quatro Rodas.  O equipamento blueNav é um item opcional de fábrica da 
Linha Hyundai HB20S. Os bancos de couro são um item opcional de fábrica para o Hyundai HB20S Premium 1.6 equipado com câmbio automático. Os equipamentos sensor de estacionamento traseiro e ar-
condicionado com função Cluster Ionizer são itens de série do Hyundai HB20S Premium. O câmbio automático está disponível nas versões equipadas com motor 1.6. Garantia Hyundai 5 anos. Uso particular: 
garantia de 5 anos, sem limite de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Termos e condições da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia 
do veículo, assim como no Manual do Proprietário. A Linha Hyundai HB20 está em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE. Preserve a vida. Use o 
cinto de segurança. As imagens dos veículos e de seus itens são meramente ilustrativas. Para mais informações acesse o site www.hyundai.com/br ou ligue para o Call Center Hyundai Motor Brasil: 0800-7703355. 

Na cidade somos todos pedestres.

Consulte condições.

A MELHOR COMPRA SEGUNDO A REVISTA QUATRO RODAS, 98,8% DOS PROPRIETÁRIOS 
SATISFEITOS NA PESQUISA OS ELEITOS 2014 E O MAIOR VALOR DE REVENDA NA PESQUISA 
DE MERCADO DA AUTOINFORME. UMA RELAÇÃO PERFEITA DE PONTA A PONTA. 
QUE MAIS VOCÊ PODE QUERER DE UM CARRO?

Central multimídia
com tela touchscreen de 
7” com navegação GPS,  
TV Digital, Bluetooth®  
e comandos no volante.

® BANCOS DE COURO
Com costura cinza 
e acabamento perfurado. 

TRANSMISSÃO 
AUTOMÁTICA  
DE VERDADE
Garante aceleração 
contínua e trocas 
de marcha suaves.

AR-CONDICIONADO 
COM FUNÇÃO 
CLUSTER IONIZER
Tecnologia exclusiva 
da Hyundai, que esteriliza 
e desodoriza o ar da cabine.

SENSOR DE
ESTACIONAMENTO
Segurança e comodidade 
ao estacionar.

Saiba mais:      /HyundaiBR       /HyundaiBR

Agende on-line seu test drive: hyundai.com/br

HYUNDAI_9-1_200X270_HB20S_PREMIOS.indd   1 13/01/15   10:05
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BRAskEm

Oil gOES OUt, SUgaRCanE COMES in

labORatóRiO DE pESqUiSa E DESEnvOlviMEntO Da bRaSkEM 
inaUgURaDO EM CaMpinaS COnta COM alta tECnOlOgia paRa 

DESEnvOlvER MatéRiaS-pRiMaS REnOvÁvEiS 

bRaSkEM’S R&D labORatORy OpEnED in CaMpinaS REliES On 
high tEChnOlOgy tO DEvElOp REnEWablE RaW MatERialS

sai O PetróleO, 
entra a cana
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O petróleo é um recurso não renovável formado pela 
decomposição de matéria orgânica na superfície da Terra. A 
substância é utilizada em milhares de aplicações pela so-
ciedade moderna, como geração de energia e produção 
de materiais como o polietileno (plástico) e a borracha 
sintética. 

Nos últimos anos, porém, a Braskem, maior produtora 
de resinas termoplásticas das Américas, tem investido mi-
lhares de dólares para tentar desenvolver esses mesmos 
materiais sem a utilização de matérias-primas fósseis. Foi 
com essa filosofia que a empresa inaugurou, em 2014, 
um novo laboratório de pesquisa e desenvolvimento em 
Campinas, investindo R$ 30 milhões. 

A ideia é utilizar a bioquímica e a química para encon-
trar novas maneiras de produzir materiais que utilizem, 
em vez do petróleo, recursos renováveis, como a cana-  
de-açúcar. 

Assim, os 33 cientistas que trabalham no laboratório 
de Campinas utilizam técnicas complexas, como manipu-
lação genética e engenharia metabólica de microorganis-
mos, para desenvolver enzimas que permitam a transfor-
mação desses materiais em plástico e borracha. 

 O projeto recebeu atendimento prioritário da Investe 
São Paulo. “Esse laboratório não poderia ter sido insta-
lado em outro lugar, porque é em São Paulo que está a 
maior concentração de cientistas e centros de pesquisas 
de toda a América Latina. É um projeto que tem dupla 
importância para nós, porque traz inovação tecnológica 
e desenvolvimento de matérias-primas sustentáveis”, ex-
plicou o presidente da Agência, Juan Quirós. 

O laboratório reúne diversos equipamentos de alto 
desempenho, como o High Throughput Screening Ro-
bot, o robô automatizado mais moderno em uso na Amé-
rica do Sul e o primeiro para essa aplicação no Brasil, 
capaz de multiplicar por até mil vezes o trabalho de um 
pesquisador na avaliação de amostras.

Oil is a nonrenewable resource formed by the decom-
position of organic matter on the surface of the earth. 
The substance is used for thousands of applications of 
modern society, such as energy generation and the pro-
duction of materials, such as polyethylene (plastic) and 
synthetic rubber. 

In recent years, however, Braskem, the largest  
producer of thermoplastic resins in the Americas, has in-
vested thousands of dollars to try to develop these same 
components without using fossil ingredients. Based on 
this philosophy, the company opened in 2014 a new R&D 
lab in Campinas, investing R$ 30 million (approximately 
US$13 million). 

The idea is to use biochemistry and chemistry to find 
new ways to produce materials that use, instead of oil, 
renewable resources such as sugarcane.  

Thus, the 33 scientists working at the laborato-
ry in Campinas use complex techniques, such as the 
genetic manipulation and metabolic engineering of  
microorganisms to develop enzymes capable of trans-
forming these materials into plastic and rubber. 

The project was primarily assisted by Investe São 
Paulo. “This laboratory could not have been established 
anywhere else, because  the largest concentration of  
scientists and research centers throughout Latin America 
is located in São Paulo. This project has a double impor-
tance to us, because it brings technological innovation 
and the development of sustainable raw materials,” said 
the President of the Agency, Juan Quirós.

The lab brings together several high-performance 
gears, such as the High Throughput Screening Robot, the 
ultimate automated robo in use in South America and the 
first for this application in Brazil, capable of multiplying 
up to a thousand times a researcher’s work in the evalua-
tion of samples.

BRAskEm

O laboratório desenvolve tecnologias para substituir petróleo por recursos renováveis
The laboratory develops Technologies to replace petroleum for renewable resources

São 33 cientistas que trabalham com técnicas complexas
There are 33 scientists working with complex techniques
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Você provavelmente não sabe, mas já foi salvo por um 
termopar em algum momento de sua vida. 

Essa pequena estrutura de metal parece simples, mas 
é ela que impede que o gás do forno doméstico seja li-
berado em caso de mau funcionamento do aparelho. Ou 
seja, se não fosse pelo termopar, item desconhecido pela 
maior parte da população, você possivelmente já poderia 
ter visto o fogão de casa em chamas. 

O termopar é uma das peças para fogão que a  
CastFutura trouxe para o Brasil. A empresa italiana é res-
ponsável pela nacionalização de dezenas de patentes to-
dos os anos. Em 2014, com o apoio da Investe São Paulo, 
decidiu transferir a fábrica para uma planta com o dobro 
do tamanho da anterior. O investimento no novo gal-
pão, localizado no mesmo município de Valinhos, foi de  
R$ 1,25 milhão.

“O Brasil consome cerca de 800 mil termopares por 
mês, sendo a maior parte deles importada”, explicou Ale-
xandro Claudio Mastellini, gerente industrial e adminis-

You probably don’t know, but you may have already 
been saved by a thermocouple at some point in your life. 

These small metal structures seem simple, but they 
are responsible for preventing the gas of home ovens 
from being released in case of malfunction in the de-
vice. In other words, if it were not for the thermocou-
ples, an item unknown by most people, you could prob-
ably have witnessed your stove on fire. 

Thermocouple is one of the stove parts that  
CastFutura brought to Brazil. The Italian company is 
responsible for the nationalization of dozens of pat-
ents every year. In 2014, with the support from Investe 
São Paulo, the company decided to transfer the fac-
tory to a plant with double the size of the previous 
one. The investment in the new warehouse located in 
the same municipality, Valinhos, totaled R$ 1.25 mil-
lion (one thousand dollars).

“Brazil consumes approximately 800,000 thermo-
couples per month, and most of them is imported,” 

CaStFUtURa tRanSFERE 
FÁbRiCa DE valinhOS E 
paSSa a pRODUziR pEçaS 
DE SEgURança qUE 
iMpEDEM ExplOSõES DE 
gÁS EM FORnOS E FOgõES

CaStFUtURa tRanSFERS itS FaCtORy in valinhOS anD StaRtS pRODUCing 
SaFEty paRtS that pREvEnt gaS ExplOSiOnS in OvEnS anD StOvES

thermocouPle, the Flame-retardant Squadron

CAsTfuTuRA
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thermocouPle, the Flame-retardant Squadron

trador da empresa no Brasil, justificando a nacionalização 
do produto. 

O projeto de investimento envolveu a contratação 
de 20 novos funcionários, que estão produzindo 360 
mil peças por mês. Além dos termopares, são feitos 
também queimadores de forno e cabos ignitores para 
acendimento.

“A empresa decidiu manter a planta na cidade de Va-
linhos por ter fácil acesso aos principais clientes, como 
Whirlpool, Electrolux e Mabe. A região possui, além de 
mão de obra qualificada, fácil acesso ao Aeroporto de 
Viracopos e ao Porto de Santos”, explicou o gerente de 
Projetos da Investe SP Franklin Ribeiro. 

“A Investe São Paulo foi um importante catalisador do 
aumento de nossa área fabril e implementação da nova 
linha de produção”, conta Mastellini. 

Em 2015, a CastFutura pretende nacionalizar também 
a produção de uma lâmpada de fogões domésticos “mo-
delo europeu” que ainda não é produzida no Brasil.

said Alexandro Claudio Mastellini, industrial manager 
and administrator of the company in Brazil, justifying 
the nationalization of the product. 

The investment project involved hiring 20 new em-
ployees, who have been producing 360,000 parts per 
month. In addition to thermocouples, the company also 
produces oven burners and igniters.

“The company decided to keep the plant in 
Valinhos city due to the easy access to major clients 
such as Whirlpool, Electrolux and Mabe. In addition to 
skilled labor force, the region provides easy access to 
Viracopos airport and Santos port,” said the project 
manager of Investe SP Franklin Ribeiro. 

“Investe São Paulo was an important catalyst in the 
expansion of our manufacturing area and implementa-
tion of the new production line,” says Mastellini. 

In 2015, CastFutura plans to also nationalize the 
production of an “European model” light bulb for 
home stoves, which is not produced in Brazil yet.

CAsTfuTuRA

O Brasil consome cerca de 800 mil termopares por mês
Brazil consumes approximately 800 thowsand thermocouples per month
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TogeTher To 
produCe milk

CAsTROLAndA

COOpERativaS CaStROlanDa, batavO E Capal CRiaM USina 
DE bEnEFiCiaMEntO DE latiCíniOS EM itapEtininga

COOpERativES CaStROlanDa, 
batavO anD Capal CREatE 
DaiRy pROCESSing plant 
in itapEtininga  

Participação democrática, solidariedade, indepen-
dência e autonomia. Essas são as referências fundamen-
tais de toda cooperativa, sistema de gestão alicerçado 
na reunião de pessoas, na prosperidade conjunta e nas 
necessidades do grupo antes do lucro. 

É dentro dessa filosofia que três cooperativas agroin-
dustriais paranaenses reuniram-se para criar uma Usina 
de Beneficiamento de Leite (UBF) em Itapetininga. São 
elas: Castrolanda, sócia majoritária, que aportou 54% 
dos R$ 145 milhões investidos inicialmente; Batavo, que 
aportou 36% dos investimentos; e Capal, que tem 10% 
da empresa. 

“Sabemos que São Paulo tem o maior mercado con-
sumidor do País. Por isso, tomamos a decisão de estar 
perto desse público e investir aqui”, explicou o diretor- 
presidente da Castrolanda, Franz Borg, na época em que 
foi descerrada a pedra fundamental da fábrica. 

Democratic participation, solidarity, interdependence 
and autonomy. These are the fundamental references of 
every cooperative, a management system based on the 
union of people, joint prosperity and the group’s needs 
before profit. 

Based on this philosophy, three agro-industrial coop-
eratives from Paraná joined to create a Milk Processing 
Plant (UBF), in Itapetininga. They are: Castrolanda, major-
ity shareholder that invested 54% of the R$ 145 million  
(US$ 67 million)  initially invested; Batavo, which contrib-
uted with 36% of the investments, and Capal, which holds 
10% of the company. 

“We know that São Paulo has the largest consumer 
market in the country. For this reason, we decided to be 
close to these people and invest in here,” said the CEO 
of Castrolanda, Franz Borg, when the cornerstone of the 
plant was unveiled. 

a uniãO faz O leite

A expectativa é que a planta produza 1,2 milhão de litros de leite por dia
The plant is expected to produce 1.2 million liters of milk per day
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CAsTROLAndA

a uniãO faz O leite

Três cooperativas fazem parte do negócio: Castrolanda, Batavo e Capal
Three cooperatives are part of the business: Castrolanda, Batavo and Capal
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Atualmente, a planta está produzindo 800 mil litros 
de leite por dia, mas, a partir de 2015, a linha será expan-
dida e esse número chegará a 1,2 milhão. Em uma segun-
da fase do projeto, serão feitos também leites especiais.  
Na terceira fase, sucos e néctares; e, em um estágio mais 
avançado, iogurtes. 

A empresa recebeu o apoio da Investe São Paulo em 
diversas fases do projeto. “Ajudamos não só na obten-
ção de licenças, mas também contatando órgãos públi-
cos para agilizar o acesso do terreno à rodovia e outras 
questões de infraestrutura”, disse o gerente de Projetos 
da Agência William Welsch.

A planta está em operação desde setembro de 2014, 
tendo já criado cerca de 200 postos de trabalho. O leite 
produzido vai tanto para o consumidor direto quanto para 
a indústria, estimulando toda a cadeia produtiva da região.

Currently, the plant is producing 800 thousand liters of 
milk per day, but in 2015 the line will be expanded and this 
number will reach 1.2 million. In the second phase of the 
project, special milk will also be produced. In the third phase 
juices and nectars; and, in a more advanced stage, yogurts. 

The company was assisted by Investe São Paulo in vari-
ous phases of the project. “We assisted the company not 
only in obtaining the licenses, but also in the dialogue with 
government agencies to speed up the land access to the 
highway and other infrastructure issues,” said the project 
manager of the Agency William Welsch.

The plant has been operating since September 2014, 
and has already provided almost 200 job opportunities. The 
milk produced is both for direct consumers and the industry, 
stimulating the entire production chain in the region.
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chery 
FinCa RaízES 
EM jaCaREí

ChERy pUtS DOWn ROOtS in jaCaREí

aSSESSORaDa pEla invEStE Sp DESDE 2009, ChERy  
ESCOlhE jaCaREí paRa COnStRUiR SUa pRiMEiRa FÁbRiCa 
FORa Da China E jÁ anUnCia inStalaçãO DE CEntRO DE p&D

aSSiStED by invEStE Sp SinCE 2009, ChERy ChOOSES jaCaREí tO bUilD 
itS FiRSt plant OUtSiDE China anD haS alREaDy annOUnCED R&D 
CEntER FaCility

ChERy

Após a chegada ao poder de Deng Xiaoping, em 
1979, a China experimentou um desenvolvimento mete-
órico. Depois de passar séculos dependendo quase que 
exclusivamente do setor agrícola, o país despontou como 
potência industrial e hoje é considerado a segunda maior 
economia do planeta, com um Produto Interno Bruto (PIB) 

de mais de US$ 9 trilhões. A China abriu as portas 
para o investimento externo e se internacionalizou, 
expandindo as operações de suas empresas em to-
dos os continentes. 

O Brasil, com seu mercado de 200 milhões de 
habitantes e sua posição estratégica na América 
Latina, tem sido o destino preferido de muitas em-
presas chinesas. A gigante do setor automobilístico 
Chery é um exemplo disso. A companhia escolheu 

o Estado de São Paulo para construir sua primeira fábrica 
de automóveis fora da China.  

Com o apoio da Investe SP, a Chery investiu R$ 900 
milhões na construção de uma planta em Jacareí, na pul-
sante economia do Vale do Paraíba. A unidade é capaz de 
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ChERy

produzir 150 mil automóveis por ano e, desde outubro de 
2014, fabrica o modelo Celer e o novo QQ.

Cerca de 500 funcionários foram contratados, mas a 
empresa espera contar com 3 mil colaboradores. Segundo 
Luis Curi, vice-presidente da Chery Brasil, esse é apenas 
o começo da trajetória de sucesso da empresa no Brasil. 
Em 2016, a montadora pretende iniciar a produção de um 
modelo SUV. Além disso, já anunciou a instalação de um 
centro de pesquisa e desenvolvimento, que receberá in-
vestimentos de R$ 50 milhões.

“A Investe SP foi decisiva para definirmos a localização 
da nossa planta no País. É o grande cartão de visitas de 
São Paulo para investidores interessados no Brasil e repre-
senta, com a mesma proporção, a importância e a força 
que o Estado tem para o Brasil e para os investidores de 
fora”, comentou Curi. 

After Deng Xiaoping’s rise to power in 1979, China 
experienced a meteoric development. After spending 
centuries depending almost exclusively on the agricul-
tural sector, the country emerged as an industrial power 
and today it is considered the second largest economy in 
the world, with a Gross Domestic Product (GDP) of over  
US$ 9 trillion. China opened the doors to foreign invest-
ment and internationalized, expanding its companies’ 
operations to all continents. 

Brazil – with its market of 200 million people and its 
strategic position in Latin America – has been the fa-
vorite destination of many Chinese companies. The au-
tomative industry giant Chery is an example. The com-
pany chose the State of São Paulo to build its first car 
factory outside China.  

With the assistance from Investe SP, Chery invested 
R$ 900 million (US$ 512 million) in a plant construction 
in Jacareí, in the pulsating economy of São Paulo State 
in Vale do Paraíba. The unit is capable of producing 150 
thousand cars per year and, since October 2014, it has 
been manufacturing Celer and the New QQ models.

Approximately 500 employees have been hired, but 
the company expects to have three thousand employees. 
According to Luis Curi, vice president of Chery Brazil, this 
is just the beginning of the company’s success in Brazil. 
In 2016, the automaker plans to start the production of a 
SUV model. In addition, it has announced the construc-
tion of an R&D center, which will receive investments of 
R$ 50 million (US$ 21 million).

“Investe SP was decisive for us to determine the loca-
tion of our plant in the country. It is São Paulo major busi-
ness card for investors interested in Brazil and represents, 
in the same level, the importance and the power of the 
State  to the country and foreign investors,” said Curi. 

A nova planta recebeu investimento de R$ 900 milhões
The new factory received investments of R$ 900 million (US$ 512 million)

A Investe SP ajudou a Chery a encontrar o local ideal para o empreendimento
Investe SP helped Chery to find the ideal venue for the enterprise
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dATALOgIC

ESpECialiSta EM CaptURa DE DaDOS 
italiana ChEga a jUnDiaí E FORtalECE 
pOlO tECnOlógiCO nO EStaDO

italian SpECialiSt in Data CaptURE lanDS in jUnDiaí 
anD StREngthEnS thE tEChnOlOgy hUb in thE StatE

Às 8h01 da manhã de 26 de junho de 1974, o primeiro 
produto com código de barras foi comprado na cidade 
de Troy, no estado norte-americano de Ohio: um chiclete.

No Brasil, a tecnologia foi introduzida formalmente dez 
anos depois, em 1984, fazendo com que o País fosse, em 
1985, uma das seis nações que, juntas, concentravam 92% 
das lojas automatizadas de todo o mundo.

No mesmo ano em que essa tecnologia foi implantada 
nos Estados Unidos, na Bolonha (Itália) nascia a Datalogic, 
produzindo sensores fotoelétricos para a indústria têxtil. 
A empresa cresceu, tornando-se especialista em captura 
automática de dados e automação industrial para diversos 
setores: indústria, varejo e até saúde. Hoje, a marca está 
presente em 19 das 20 maiores redes varejistas do Brasil.

Em 2013, o grupo europeu decidiu expandir seus ne-

On June 26, 1974, at 8:01 a.m. the first product with 
a bar code was bought in Troy, Ohio, US: a chewing gum.

In Brazil, this technology was formally introduced 10 
years later, in 1984, turning the country into  one of the 
six places around the world to have 92% of the stores 
automated in 1985.

In the same year that this technology was imple-
mented in the US, Datalogic was established in Bo-
logna (Italy), producing photoelectric sensors for the 
textile industry. 

The company grew and became a specialist in auto-
matic data capture and industrial automation intended 
for various industries: manufacturing, retail and even 
healthcare. Today the brand is present in 19 of the 20 
largest retail chains in Brazil.

tecnOlOgia 
à bOlOnhesa

bOlOgnESE tEChnOlOgy 
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dATALOgIC

gócios na América Latina e, com o apoio da Investe SP, 
escolheu o Estado de São Paulo para estabelecer sua pri-
meira fábrica no continente, localizada em Jundiaí.

“A contribuição da Agência foi estratégica para o 
projeto, pois a equipe nos apresentou a autoridades lo-
cais e nos ajudou a compreender a estrutura tributária 
do Brasil, acelerando a implementação da fábrica”, disse  
o diretor de Operações da empresa, Michelle Garavello.

Segundo o diretor da Investe SP Paulo Capelotto, o 
Estado foi escolhido para o investimento por ter a melhor 
infraestrutura logística do País. “A tendência é que a re-
gião entre Campinas e Jundiaí se torne, cada vez mais, um 
polo de tecnologia da informação na América Latina. A 
vinda da Datalogic corrobora essa tendência”, disse. 

A empresa começou as operações em maio de 
2014, fabricando 3,5 mil scanners portáteis, 2,5 mil 
scanners fixos e 2,5 mil computadores móveis por 
ano. A planta recebeu investimento de R$ 4,8 milhões, 
criando 30 vagas de empregos. 

In 2013, the European group decided to expand its 
business to Latin America and, with the support from In-
veste SP, it chose the State of São Paulo to establish its 
first factory in the continent, in Jundiaí.

“The Agency’s contribution was strategic for the pro-
ject, because it introduced us to the local authorities and 
helped us understand the tax structure in Brazil, acceler-
ating the implementation of the factory,” said the  busi-
ness operations director, Michelle Garavello.

According to Paulo Capelotto, director at Investe São 
Paulo, the State was chosen for the investment because it 
offers the best logistics infrastructure in the country. “There 
is a trend for the region between Campinas and Jundiaí to 
become an information technology hub in Latin America. 
Datalogic’s arrival corroborates this trend,” he said. 

The company started operating in May 2014, produc-
ing 3,500 portable scanners, 2,500 fixed scanners and 
2,500 mobile computers per year. Investments in the plant 
totaled R$ 4.8 million, creating 30 job opportunities. 

A Datalogic investiu R$ 4,8 milhões na construção da fábrica e sede brasileira
Datalogic invested R$ 4.8 million (US$ 2 million) to build its factory and Brazilian headquarter
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QuAndo o lixo é ApenAs o Começo

When WasTe is jusT The beginning

EsTRE

EStRE tRaz paRa SãO paUlO SUa pRiMEiRa 
USina DE pRODUçãO DE EnERgia a paRtiR 
DE biOgÁS gERaDO EM atERRO SanitÁRiO

EStRE bRingS tO SãO paUlO itS FiRSt pOWER gEnERatiOn plant 
FROM biOgaS gEnERatED in lanDFill

Houve um tempo em que todo o lixo produzido no 
planeta era apenas descartado em lixões, sem qualquer 
cuidado com os impactos que pudesse causar no ar e 
no solo. Entretanto, com o Protocolo de Kyoto e outros 
acordos internacionais relacionados à redução de gases 
responsáveis pelo efeito estufa, novas tecnologias foram 
surgindo para que o lixo não fosse só o fim do que consu-
mimos, mas também o começo. 

É dentro dessa filosofia que a Estre decidiu instalar, 
com o apoio da Investe São Paulo, sua primeira usina de 
produção de energia a partir de biogás gerado em ater-
ro sanitário. E escolheu, para isso, o Centro de Gerencia-
mento de Resíduos da empresa em Guatapará, investindo  
R$ 15 milhões e criando 30 empregos.

In earlier times all the waste produced on the plan-
et was just discarded in landfills,  regardless the im-
pacts that it could cause to the air and soil. However, 
with the Kyoto Protocol and other international agree-
ments related to the reduction of gases responsible 
for global warming, new technologies have emerged 
for waste to be not only the end of what we consume 
– but also the beginning. 

Based on this philosophy, Estre decided to estab-
lish its first power generation plant from biogas gener-
ated in landfill, with Investe São Paulo support. And for 
that it chose the company’s Waste Management Center 
in Guatapará, investing R$ 15 million (US$ 7 million) and 
creating 30 jobs.
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EsTRE

Segundo o diretor de Novos Negócios da Estre, Ale-
xandre Alvim, a realização do projeto só foi possível graças 
ao apoio da Investe São Paulo. “A Agência nos ajudou a 
obter suspensão de ICMS na importação das máquinas 
que fazem a conversão do gás em energia, fornecidas pela 
GE e ainda não fabricadas em território nacional. Isso dimi-
nuiu o custo em cerca de 12%”, disse.

Para entrar no mercado de energia, a Estre associou-se 
à portuguesa ENC Energy em uma joint venture, criando  
a Estre Energia Renovável. A ENC Energy já atua na gera-
ção de biogás a partir de aterros na Europa.  

“Projetos de geração de energias renováveis recebem 
atendimento prioritário na Investe SP”, afirma o gerente 
geral da Agência Wanius Ribeiro. “Somos o único Estado 
que possui 55% da matriz energética renovável, e a meta 
do Governo é chegar a 69% até 2020”, completa.

Atualmente, a planta possui capacidade instalada de 
4,2 megawatts de energia, um potencial para a produção 
mensal de 3 mil megawatts-hora, o que equivale ao abas-
tecimento de uma população de 18 mil habitantes.

According to the Business Development Director at 
Estre, Alexandre Alvim, the project was  feasible thanks to 
the support from Investe São Paulo. “The agency helped 
us to obtain ICMS exemption on the imports of machines 
that convert gas into energy, supplied by GE and which 
are not manufactured in the country yet. According to 
him, it reduced the cost by approximately 12%.

To enter the energy market, Estre teamed up in a joint-
venture with the Portuguese company ENC Energy, to cre-
ate Estre Energia Renovável. Enc Energy already operates 
in the generation of biogas from landfills in Europe.  

“Projects focused on the generation of renewable en-
ergy are prioritized at Investe SP,” said Wanius Ribeiro, 
general manager at the Agency. “We are the only state  
with 55% of renewable energy sources and the Govern-
ment’s goal is to reach 69% by 2020,” he says.

Currently, the plant has an installed capacity of 4.2 
megawatts of energy, a potential for the production of  
3 MWh per month – which is equivalent to supplying a  
18 thousand people population.

A usina tem  capacidade instalada de 4,2 megawatts de energia
The generation plant has installed capacity of 4.2 megawatts of energy

Para entrar no mercado, a Estre fez uma joint venture com a portuguesa ENC Energy
To enter the Market, Estre teamed up in a joint-venture with the Portuguese company Enc Energy
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itaPetininga 
abre as POrtas 

Para O setOr 
autOmOtivO

gdBR

O sistema de air bag que conhecemos hoje foi de-
senvolvido pelo japonês Yasuzaburou Kobori, em 1963. 
Porém ele morreu em 1975, antes de ver sua criação se 
popularizar como um valioso acessório de segurança 
para automóveis no mundo todo. 

Em 2014, o legado de Kobori chegou a Itapetininga 
– cidade com um dos mais altos Produtos Internos Brutos 
(PIBs) agropecuários do Estado de São Paulo, mas que 
tem se industrializado cada vez mais nos últimos anos. 

Quem trouxe a tecnologia foi uma conterrânea do in-
ventor: a Toyoda Gosei, que se instalou no Brasil com o 
nome de GDBR (Gosei do Brasil). O grupo desenvolve 
tecnologias e produtos de polímero, borracha e semicon-
dutores óticos.

The airbag system we know today was developed 
by the Japanese Yasuzaburou Kobori, in 1963. How-
ever, he died in 1975, before seeing his creation be-
come popular as a valuable automotive safety acces-
sory worldwide. 

In 2014, the legacy of Kobori arrived in Itapetininga 
– a city with one of the highest agricultural GDP in the 
state of São Paulo, but that has become increasingly 
industrialized over the past few years. 

The one who brought the technology was a com-
patriot of the inventor: Toyoda Gosei, established in 
Brazil under the name of GDBR (Gosei do Brasil). The 
group develops technologies and polymer, rubber and 
optical semiconductor products.

nOva FÁbRiCa 
Da gDbR 
inStalaDa  
na CiDaDE  
vai FORnECER 
paRtES DE 
bORRaCha E 
plÁStiCO paRa 
aUtOMóvEiS, 
aléM DE  
aiR bagS

A ideia é que a fábrica possa vender cerca de R$ 100 milhões por ano
The idea is to make the factory sell around R$ 100 million (US$ 33,3 million) per year

A planta é a primeira da empresa no Brasil
The plant is the first one of the company in Brazil
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gdBR

15

A fábrica de Itapetininga é a primeira da empresa na 
América Latina e está produzindo 250 mil air bags por 
ano. Também são fabricados anualmente na planta 2,5 
milhões de partes de borracha para vedar portas e vidros 
de automóveis e 650 mil produtos de plástico para o in-
terior e exterior dos carros. 

Foram investidos R$ 90 milhões na realização do pro-
jeto, que é assessorado pela Investe São Paulo desde 
abril de 2012. “Ajudamos a empresa a encontrar o local 
adequado para o estabelecimento da nova planta, na 
obtenção das licenças ambientais e no contato com as 
concessionárias de serviços públicos”, disse o gerente de 
Projetos da Investe SP Alexandre Marx.

Um dos objetivos da empresa é tornar-se, até 2020, 
um fornecedor global, vendendo cerca de R$ 100 mi-
lhões por ano.

A localização de Itapetininga, com fácil acesso a clien-
tes, fornecedores, aeroportos e ao Porto de Santos, foi 
fundamental para a escolha do município. Além disso, a 
disponibilidade de mão de obra qualificada na região e 
o apoio da prefeitura também foram fatores decisivos.

Cerca de 200 empregos diretos foram criados com a 
nova fábrica.

The plant in Itapetininga is the first of the company 
in Latin America and has been producing 250,000 air-
bags per year. In addition, the plant annually produces 
2.5 million rubber parts for sealing car doors and win-
dows and 650,000 plastic products for the interior and 
exterior of vehicles. 

In total, the company invested R$ 90 million in the 
implementation of the project, which has been assisted 
by Investe São Paulo since April 2012. “We helped the 
company find the right location for the establishment 
of the new plant, obtain environmental licenses and 
in the dialogue with public utilities,” said the project 
manager of Investe SP, Alexandre Marx.

One of the company’s goals is to become, by 
2020, a global supplier, selling around R$ 100 million 
per year.

The location of Itapetininga, with easy access to 
clients, suppliers, airports and the port of Santos, was 
essential in the choice of the municipality. In addition, 
the availability of skilled labor in the region and the 
support of the municipality were also decisive factors.

Approximately 200 direct jobs were created with 
the new plant.

Lorem ipsum dolor sit amet gond, consectetur adipi.
Lorem ipsum dolor sit amet gond, consectetur adipi.

nEW gDbR’S plant lOCatED in 
thE City Will pROviDE RUbbER 
anD plaStiC paRtS anD 
aiRbagS FOR vEhiClES

itapEtininga OpEnS 
thE DOORS FOR thE 
aUtOMOtivE SECtOR

A planta é a primeira da empresa no Brasil
The plant is the first one of the company in Brazil

A GDBR fabrica 2,5 milhões de partes de borracha para automóveis por ano
GDBR makes 2,5 million rubber parts for automobiles per year
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EsPECIAL

O cOnhecimentO nasce aqui
COM aS MaiS COnCEitUaDaS UnivERSiDaDES DO paíS E gRanDE núMERO 
DE paRqUES tECnOlógiCOS, SãO paUlO é REFERênCia EM pRODUçãO 
CiEntíFiCa E tECnOlógiCa na aMéRiCa latina

it With thE MOSt REnOWnED UnivERSitiES in thE COUntRy anD a laRgE 
nUMbER OF tEChnOlOgy paRkS anD RESEaRCh inStitUtES, SãO paUlO iS a 
REFEREnCE in SCiEntiFiC anD tEChnOlOgiCal pRODUCtiOn in latin aMERiCa

knOWlEDgE iS bORn hERE

Não é só na economia que São Paulo é reconhecido 
como a locomotiva nacional. A liderança do Estado se 
estende também à produção científica e tecnológica do 
País. Com uma das melhores estruturas de pesquisa e 
desenvolvimento da América Latina, o Estado concentra 
a presença das mais conceituadas universidades do Bra-
sil, que aliam ensino superior de alta qualidade a labora-
tórios e núcleos de pesquisa de reconhecimento inter-
nacional, além de incubadoras, parques tecnológicos e 
institutos de pesquisa.

Tal liderança é sustentada por contínuas ações priva-
das e estatais. São Paulo é o Estado que mais investe em 
ciência e tecnologia. Só em pesquisa e desenvolvimento, 
participou em 2013 com 73% do total de R$ 9,7 bilhões 
de dispêndios dos governos estaduais, segundo o Minis-
tério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

“Mais do que uma estratégia de governo, o investi-
mento em produção científica e tecnológica é uma po-
lítica de Estado em São Paulo. Não à toa, SP abriga há 
muitos anos os principais polos de pesquisa e desenvolvi-
mento do País, com produção científica e capital humano 
altamente qualificados”, comenta Juan Quirós, presiden-
te da Investe São Paulo. 

uNIVERSIDADES
Mesmo com a criação de novas instituições de pes-

quisa no País, o contraste entre a realidade de São Paulo 
e as demais unidades da federação ainda é grande. Em 
2013, 37% de toda a produção científica brasileira corres-
pondeu à das três universidades estaduais paulistas: USP 
(Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Esta-
dual Paulista) e Unicamp (Universidade Estadual de Cam-
pinas), de acordo com levantamento da Fapesp (Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

Com relação à qualidade, as três universidades tam-
bém são líderes nacionais. Desde 2003, o indicador bra-
sileiro da área, baseado na média de citações por artigo 
de cada instituição, tem oscilado em torno de 0,69. Já 
na Unesp, Unicamp e USP, o índice manteve a tendência 
de alta, chegando a 0,67, 0,80 e 0,84, respectivamente.

It is not just in terms of economy that São Paulo is 
recognized as the national locomotive. The state’s lead-
ership extends to technological and scientific production 
in the Country.  With one of the best R&D structures in 
Latin America, the state concentrates the presence of the 
most renowned universities in the Country, which com-
bine high-quality higher education and internationally 
recognized laboratories and research centers, in addition 
to a large number of incubators, technology parks and 
research institutes.

This leadership is sustained by the continuous private 
and state actions. São Paulo is the state that most invests 
in science and technology. Only in research and devel-
opment (R&D), the state accounted for 73% of the total  
R$ 9.7 billion (US$ 3,23 billion) of state expenditures, ac-
cording to the Ministry of Science, Technology and In-
novation (MCTI). 

“More than a government strategy, the investment in 
scientific and technological production is a state policy 
in São Paulo. The state has been home to the main R&D 
centers in the country for many years, with highly quali-
fied scientific production and human capital,” said Juan 
Quirós, President of Investe São Paulo. 

uNIVERSITIES
Even with the creation of new research institutes 

in the country, the contrast between the reality of São 
Paulo and other Brazilian states is still very signifi-
cant. In 2013, for instance, 37% of the annual Brazilian 
scientific production corresponded to the three São 
Paulo state universities: USP (University of São Paulo), 
Unesp (State University of São Paulo) and Unicamp 
(State University of Campinas), according to a survey 
conducted by the Research Foundation of São Paulo 
(Fapesp).

In terms of quality the three universities are also nation-
al leaders. Since 2003, the Brazilian quality indicator, which 
is based on the average of citations per paper from each 
institution, has fluctuated around 0.69. At Unesp, Unicamp 
and USP, the index maintained its upward trend, reaching, 
respectively, 0.67, 0.80 and 0.84.
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PARquES TECNOLóGICOS
Entre as ações mais recentes para aproximar os cen-

tros de conhecimento do setor produtivo, merece desta-
que o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec), 
gerenciado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). Os 
parques oferecem às empresas oportunidades para que 
elas transformem pesquisa em produto, estimulando a 
sinergia de projetos entre as companhias e tornando-as 
mais competitivas.

São Paulo está na dianteira dessa iniciativa. De acor-
do com levantamento do MCTI, dos 80 parques tecnoló-
gicos analisados em todo o Brasil, o Estado respondeu 
por 25% − seis em fase de projeto, oito em implanta-
ção e seis já em operação. Atualmente, de acordo com 
a SDECTI, existem 28 iniciativas para implantação desses 
empreendimentos. No total, sete já estão em atividade.

“O parque tecnológico oferece um ambiente favo-
rável para o nascimento de ideias e produtos inovado-
res, com a reunião de pesquisadores, universidades e 
empresas em um mesmo espaço. Além disso, o em-
preendimento gera impacto na área de entorno, esti-
mulando uma renovação urbana sustentável e contri-
buindo para o desenvolvimento econômico e atração 
de investimentos”, explica a técnica responsável pelo 
SPTec, Margareth Lopes Leal.

TEChNOLOGy PARkS
Among the most recent actions to bring together the 

knowledge centers in the productive sector, special men-
tion to São Paulo Technology Parks System (SPTec), man-
aged by the Secretariat of Economic Development, Sci-
ence, Technology and Innovation (SDECTI) of the State. 
The parks offer opportunities for companies in São Paulo 
to transform research into product, stimulating the syn-
ergy of projects between companies and making them 
more competitive.

São Paulo is at the forefront of this initiative. Accord-
ing to the latest survey conducted by MCTI, out of the 
80 technology parks surveyed in Brazil, the state ac-
counted for 25% - six under project phase, eight under 
implementation and six already in operation. Currently, 
according to SDECTI, there are 28 initiatives for the im-
plementation of these projects. In total, seven are al-
ready in operation.

“The technology park offers a favorable environment 
for the birth of innovative ideas and products, bringing 
together researchers, universities and companies in the 
same space. In addition, the project generates impact 
on the surrounding area, stimulating a sustainable urban 
renewal, contributing to the economic development 
and the attraction of investments,” said the technician 
responsible for SPTec, Margareth Lopes Leal.

PARquE TECNOLóGICO DE SãO JOSé DOS CAMPOS

TEChNOLOGy PARk OF SãO JOSé DOS CAMPOS

Primeiro a receber o registro definitivo no SPTec, o parque está localizado 
na cidade conhecida como a capital da indústria aeroespacial brasileira 
e por abrigar um dos principais polos de alta tecnologia do País. Trinta e 
oito companhias já se instalaram no centro empresarial.

First to receive the final registration in the São Paulo Technology Parks 
System of SDECTI, the park is located in the city known as the capital of 
the Brazilian aerospace industry and for being home to one of the main 
high technology centers in the country. Thirthy eight companies have  
already settled in the business center. 

O núcleo do parque possui hoje 12 mil metros quadrados e terá 18 mil 
na segunda fase. O parque abriga estrutura de gestão e administração, 
incubadora tecnológica, laboratórios de universidades e empresas, cen-
tro de convenções e área de convivência com espaço para restaurante.

The Park area currently covers 12 thousand m2 and will cover 18 thousand m2 
in the second phase. The Park hosts the management and administration 
structure, the technology incubator, laboratories of universities and compa-
nies, the Convention Center (two auditoriums of 100 seats, an auditorium 
of 500 seats and hall for exhibitions) and a living area with space for restaurant.

PARquE TECNOLóGICO DE SOROCABA

TEChNOLOGy PARk OF SOROCABA

sPECIAL
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gv refOrça as 
estruturas de 
PindamOnhangaba

gv dO BRAsIL

COM invEStiMEntO DE R$ 1,23 bilhãO, 
gRUpO MExiCanO iniCia SUa ExpanSãO 
pEla aMéRiCa DO SUl E inStala 
FÁbRiCa EM pinDaMOnhangaba

With  a R$ 1.23 billiOn (US$ 569,6 
MilliOn)  invEStMEnt, MExiCan 
gROUp StaRtS itS ExpanSiOn 
in SOUth aMERiCa anD bUilDS 
FaCtORy in pinDaMOnhangaba

gv StREngthEnS 
pinDaMOnhangaba’S 
StRUCtURES
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Muitos estudiosos defendem a hipótese de que o ho-
mem descobriu o ferro no período Neolítico (Idade da 
Pedra Polida) de forma acidental: quando pedras de mi-
nério de ferro usadas para proteger uma fogueira, depois 
de aquecidas, formaram bolinhas brilhantes. No atual 
estágio de desenvolvimento tecnológico da sociedade, 
é praticamente impossível imaginar o mundo sem o uso 
do ferro fundido e do aço. Já o uso de estruturas metáli-
cas se disseminou a partir da Revolução Industrial, e hoje 
tudo que nos rodeia – pontes, prédios, viadutos, casas 
e edifícios – utiliza esses materiais em sua constituição. 

Em São Paulo, Pindamonhangaba é um dos principais 
destinos das empresas do ramo. O desenvolvimento in-
dustrial, incentivos fiscais, insumos e a infraestrutura lo-
gística da região atraíram a atenção da siderúrgica mexi-
cana Simec, que escolheu a cidade para abrigar a fábrica 
de sua subsidiária, a GV do Brasil – a primeira planta do 
grupo fora da América do Norte. 

Com um investimento de R$ 1,23 bilhão, a fábrica foi 
projetada para produzir vergalhões e fios de arame para a 
construção civil e aço especial para a indústria de autopeças.

Pindamonhangaba ganhou 750 postos de trabalho 
com o empreendimento, que contou com a assessoria da 
Investe São Paulo. “Apoiamos a empresa desde 2010 no 
contato com órgãos públicos e privados, concessionárias 
de energia, telecomunicações e na obtenção de licen-
ças”, explica o diretor da Investe SP Erminio Lucci.

A solidez da economia paulista foi um dos fatores de-
terminantes para a escolha do Estado. “Elegemos São 
Paulo por ser a mola propulsora do País e nosso principal 
mercado. Somos testemunhas do desenvolvimento in-
dustrial do Estado, já que 80% dos nossos equipamentos 
foram adquiridos de empresas paulistas”, afirma o diretor 
geral do grupo Simec, Luis Garcia Lemón.

Many researchers support the hypothesis that men 
discovered iron in the Neolithic Period (New Stone Age) 
accidentally: when iron ore stones used to protect a fire 
formed bright little balls after heated. In the current tech-
nology development stage, it is virtually impossible to im-
agine the world without the use of cast iron steel. The use 
of metal structures was disseminated during the Indus-
trial Revolution and today everything around us - bridges, 
buildings, viaducts, houses and constructions - use these 
materials in their construction. 

In São Paulo State, Pindamonhangaba is a leading 
destination for companies in that sector. Its industrial de-
velopment, tax incentives, inputs and logistics infrastruc-
ture in the region attracted the attention of the Mexican 
steelmaker Simec, who chose the city to house its sub-
sidiary factory, GV do Brasil - the first plant of the group 
outside North America. 

With an investment of R$ 1.23 billion (US$ 569,6 mil-
lion), the plant was designed to produce rebar and wire 
for the construction industry and special steel for the auto 
parts industry.

Pindamonhangaba gained 750 job opportunities with 
the project, which was assisted by Investe São Paulo. “We 
have been assisting the company since 2010 in the dia-
logue with public and private agencies, energy utilities, 
telecommunications and licenses,” said the director of 
Investe SP, Erminio Lucci.

The State economy strength was one of the determin-
ing factors  for the company location’s choice . “We chose 
São Paulo because it is a driving force of the country and 
our main market. We are witnesses of the State indus-
trial development, since 80% of our equipment was pur-
chased from companies from São Paulo, said the Simec 
group general director, Luis Garcia Lemón.

gv dO BRAsIL

A fábrica produz vergalhões e fios de arame para a construção civil e aço especial para a indústria de autopeças
The factory makes square iron bars and wire for civil the construction industry and special steel for the auto parts industry
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hORIBA

diagnósticO: 
mudar Para 
crescer
DiagnOSiS: ChangE tO gROW

Graças aos avanços da medicina nas últimas décadas, 
o diagnóstico in vitro tornou-se fundamental para a pro-
moção da saúde pública. Detectar e tratar precocemente 
doenças graves – como HIV, sífilis e hepatites virais – é 
importante tanto para a saúde do paciente como para a 
redução global dos custos médicos.

Trata-se, portanto, de um mercado em plena expan-
são no mundo e também no Brasil. Um grande exemplo 
desse crescimento é a Horiba Instruments Brasil, subsi-
diária da multinacional japonesa que é especialista em 
soluções para diagnóstico laboratorial.

Presente no Estado de São Paulo desde 2000, a Ho-
riba sentiu necessidade de encontrar um novo local para 
construir sua sede e ampliar sua produção. A saída da 
capital paulista e a escolha de Jundiaí como seu novo 
endereço contaram com o suporte da Investe São Paulo.

“O apoio da Investe SP durante a construção da nova 
sede da Horiba foi fundamental para que os trâmites nos 
órgãos estaduais e federais fossem agilizados e, assim, o 
cronograma das obras pôde ser cumprido”, comenta o 
diretor geral da empresa, Hamilton Ibanes.

O empreendimento recebeu um investimento de  
R$ 19 milhões e tornou-se base para todas as operações 
da empresa na América Latina. “Jundiaí tem localização 
privilegiada. Está próxima da capital e de Campinas, que 

Thanks to progress in medicine over the past dec-
ades, in-vitro diagnostics has become essential for the 
promotion of public health. The early detection and treat-
ment of severe diseases – such as HIV, syphilis and viral 
hepatitis – are important for both the patient’s health and 
the overall reduction in medical costs.

It is, therefore, a booming market in the world and 
also in Brazil. A great example of this growth is Horiba 
Instruments Brasil, a subsidiary of the Japanese multi-
national company specialized in solutions for labora-
tory diagnostics.

Present in the State of São Paulo since 2000, Horiba  
understood that it was time to find a new place to build 
its headquarters and expand production. The company 
relied on the support from Investe São Paulo when it left 
the state capital and chose Jundiaí as its new address.

“Investe SP’s support during the construction of the 
new Horiba headquarters was essential for accelerating 
the procedures with state and federal agencies so that 
the  schedule could be met,” said the company’s CEO, 
Hamilton Ibanes. 

The project received a R$ 19 million (US$ 11,4 million) 
investment and became the basis for all the company 
operations in Latin America. “Jundiaí is in  a privileged 
location. It is close to the State capital and Campinas, 

hORiba inStRUMEntS bRaSil 
tRanSFERE SUa SEDE paRa jUnDiaí 
E aMplia SUa pRODUçãO vOltaDa aO 
MERCaDO DE DiagnóStiCO labORatORial 

hORiba inStRUMEntS bRaSil tRanSFERS itS hEaDqUaRtERS tO jUnDiaí anD 
ExpanDS itS pRODUCtiOn FOCUSED On thE  labORatORy DiagnOStiCS MaRkEt  
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hORIBA

são dois dos principais centros de consumo do Estado. 
Tem infraestrutura de qualidade, com rodovias como 
a Anhanguera, a Bandeirantes e o Rodoanel, além de  
mão de obra qualificada e uma excelente qualidade de 
vida”, destaca o diretor da Investe SP Sérgio Costa.

Em sua nova planta, a Horiba conta com 46 funcio-
nários e vem produzindo, desde março de 2014, reagen-
tes para sistemas automatizados de diagnósticos in vitro, 
com capacidade de 4 milhões de litros por ano.

which are two of the State’s major consumer centers, 
besides having quality infrastructure with highways such 
as Anhanguera, Bandeirantes and the Road Ring, skilled 
workforce and excellent quality of life”, said the director 
of Investe SP, Sérgio Costa.

Horiba has 46 employees in its new plant, and since 
March 2014, it has been producing reagents for automat-
ed in-vitro diagnostic systems with a capacity of 4 million 
liters per year.

Foram investidos R$ 19 milhões na nova sede da Horiba no Brasil
Around R$ 19 million were invested in the new Horiba’s headquarters in Brazil
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hyundAI

hyundai estamPa 
sua marca

hyUnDai  
StaMpS 
itS bRanD

Piracicaba não é historicamente uma das principais co-
lônias da imigração oriental para o Brasil, mas, nos últimos 
três anos, tem ganhado cada vez mais traços da cultura 
sul-coreana. E a responsável por isso é a Hyundai, que 
abraçou a cidade como sua casa no Brasil desde a inau-
guração da fábrica de automóveis no município, em 2012.

Em 2014, a empresa contou pela terceira vez com o 
apoio da Investe São Paulo, desta vez para expandir sua 
área de estamparia. A companhia investiu R$ 14 milhões e 
contratou mais 12 funcionários para a área de estamparia 
de portas, capôs e paralamas dos modelos HB20, HB20S 
e HB20X. Com as melhorias feitas no empreendimento, a 
área é capaz de atender, desde agosto de 2014, 180 mil 
veículos por ano.

Piracicaba is not historically one of the main colonies of 
Eastern immigration to Brazil, but over the past three years 
it has increasingly gained more features of the South Korean 
culture. And Hyundai is responsible for it, since it embraced 
the city as its home in Brazil since the automotive plant inau-
guration in the city in 2012.

In 2014, for the third time, the company relied on In-
veste São Paulo’s  support , this time to expand its stamping 
area. The company invested R$ 14 million (US$ 5,96 million) 
and hired another 12 employees for the stamping of doors, 
hoods and fenders for HB20, HB20S and HB20X models. 
With the improvements made in the project, the area is able 
to meet 180 thousand vehicles per year since August 2014.

The “relationship” between Hyundai and São Paulo is 
old. In 2008, the company executives signed a memoran-
dum of understanding with the State Government which 
specified the plant settlement even before Investe São 
Paulo’s creation. 

gigantE COREana DO MERCaDO 
aUtOMObilíStiCO COnSOliDa E ExpanDE 
SUa atUaçãO nO bRaSil EM 2014

kOREan giant in thE 
aUtOMOtivE MaRkEt 
COnSOliDatES anD 
ExpanDS itS OpERatiOnS 
in bRazil in 2014



39

hyundai estamPa 
sua marca

O “namoro” entre a Hyundai e São Paulo é antigo. Em 
2008, os executivos da empresa assinaram um protocolo 
de intenções com o Governo estadual que sinalizava a ins-
talação da fábrica, antes mesmo da criação da Investe SP. 

A Hyundai é o cliente mais antigo da Investe SP. “Tra-
balhamos desde o início do projeto para viabilizar a ins-
talação da empresa. Depois, apoiamos a implantação do 
terceiro turno da unidade. Agora pudemos colaborar mais 
uma vez, com a ampliação da área de estamparia. Isso 
mostra a confiança no Estado e nos serviços da Investe 
SP”, observa o diretor da Agência Erminio Lucci.

O presidente da Hyundai Motor Brasil, William Lee, 
destaca a importância do apoio da Investe SP para a con-
cretização desses projetos e presença da empresa no País. 
“A Agência tem sido um grande parceiro estratégico des-
de antes do início da operação da Hyundai Motor Brasil. 
O suporte dedicado à nossa empresa tem sido presente e 
diário, focando o desenvolvimento dos negócios da Hyundai 
e cooperando para atingirmos os resultados operacionais 
esperados”, aponta.

Hyundai is Investe SP oldest client. “We’ve been working  
to enable the construction of the factory since the begin-
ning of the project. Then we assisted the implementation of 
the unit’s third shift. Recently we  were able to collaborate 
once again with the stamping area expansion. This shows 
the confidence in the State and in the services offered by 
Investe SP,” said the director of the agency, Erminio Lucci.

Hyundai Motor Brazil President, William Lee, highlights 
the importance of Investe SP’s support  for the implemen-
tation of these projects and the company’s presence in the 
country. “The Agency has been a major strategic partner 
since before the beginning of Hyundai Motor Brazil  opera-
tion. The dedicated support to our company has been pre-
sent and on a daily basis, focused on Hyundai’s business de-
velopment and cooperating for us to achieve the expected 
operational results”, he said. 

hyundAI

A Hyundai é o cliente mais antigo da Investe SP 
Hyundai is Investe SP’s oldest client
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A empresa investiu R$ 14 milhões na expansão 
The company invested R$ 14 million (US$ 6,1 million) in the expansion
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LEnOvO

lEnOvO innOvatES OnCE again

Nos dias de hoje, a palavra “inovação” está no voca-
bulário de empresas, pessoas, órgãos e entidades. Mas 
criar algo novo ou melhorar um produto existente não é 
uma tarefa fácil.

Na Lenovo, a palavra “inovação” está no DNA da em-
presa. Acostumada a investir em pesquisa e desenvolvi-
mento e a apostar em mercados emergentes, a companhia 
chinesa decidiu aportar R$ 27 milhões em um centro de 
inovação no Brasil. O local escolhido foi o Parque de Ciên-
cia e Tecnologia da Universidade de Campinas (Unicamp), 
no que recebeu o nome de Lenovo Innovation Center.

O centro abriga 168 profissionais, em sua maioria 
pesquisadores e bolsistas da Unicamp, além do setor 
administrativo. O objetivo da equipe é buscar novas so-
luções de software e de hardware, além de tecnologias 
de servidores, com foco no armazenamento de dados e 
tecnologias em nuvem. 

“Nenhum lugar da América Latina poderia ter rece-
bido um projeto desse tipo, a não ser São Paulo”, des-

Nowadays, the word innovation is in the vocabu-
lary of companies, individuals, agencies and entities. 
But creating something new or improving an existing 
product is not an easy task.

At Lenovo, the word innovation is in the compa-
ny’s DNA. Used to investing in R&D and in emerg-
ing markets, the Chinese company decided to invest  
R$ 27 million (US$ 12,5 million) in an innovation  
center in Brazil. The venture was settled in Parque de 
Ciência e Tecnologia da Universidade de Campinas 
(Unicamp’s science and technology park) and named 
Lenovo Innovation Center.

The Center hosts 168 professionals, mostly re-
searchers and academic students from Unicamp – in 
addition to the administrative sector. The team’s goal 
is to seek new software and hardware solutions, be-
sides server technologies, focusing on data storage 
and cloud technologies. 

“Nowhere else in Latin America could have wel-

lEnOvO inaUgURa labORatóRiO DE pESqUiSa E 
DESEnvOlviMEntO nO paRqUE DE CiênCia E tECnOlOgia 

Da UniCaMp E invEStE R$ 27 MilhõES EM inOvaçãO

lEnOvO inaUgURatES R&D labORatORy at UniCaMp SCiEnCE anD tEChnOlOgy 
paRk anD invEStS R$ 27 MilliOn (US$ 12,5 MilliOn) in innOvatiOn  
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taca o presidente da Investe São Paulo, Juan Quirós. 
“O Estado é responsável por 72% de todos os inves-
timentos públicos feitos em P&D no Brasil a cada ano. 
A grande qualidade da produção científica e do capital 
humano consolidou a região como um polo de pesquisa 
em tecnologia da informação”, completa.

Segundo Daniel Barboni, superintendente de Pesqui-
sa e Desenvolvimento do Innovation Center, o apoio da 
Investe SP foi fundamental para o sucesso do projeto. 
“Destacam-se o profissionalismo e a seriedade com que 
a Agência tratou o assunto desde o princípio, o que trou-
xe segurança e contribuiu para a decisão de investimen-
tos da Lenovo no Estado”, disse. 

A Lenovo pretende firmar parceria com diversas uni-
versidades e centros de pesquisa paulistas. Com isso, 

a empresa chinesa espera desenvolver, 
além de novos produtos e tec-

nologias, patentes e pu-
blicações científicas.

comed a project of this kind but São Paulo,” said the 
president of Investe São Paulo, Juan Quirós. “The 
state is responsible for 72% of all public investments 
in R&D made in Brazil every year. The high quality of 
scientific production and human resources consoli-
dated the region as a research center in information 
technology,” he adds.

According to Daniel Barboni, R&D Superinten-
dent at the Innovation Center, the support from In-
veste SP was crucial for the project success. “Special 
mention to the professionalism and seriousness with 
which the agency dealed with the matter from the 
beginning, which brought safety and contributed to 
Lenovo’s  decision of investing in the state,” he said. 

Lenovo intends to partner with several univer-
sities and research centers in São Paulo. Thus, the 
Chinese company expects to develop, in addition to 
new products and technologies, patents and scien-
tific publications.

LEnOvO

Foram investidos R$ 27 milhões no novo centro 
R$ 27 million ( US$ 12,5 million) were invested in the new center

Serão feitas parcerias com universidades e centros de pesquisa paulistas 
Partnerships with universities and research centers from São Paulo will be made

O centro abriga hoje 168 profissionais 
The center hosts nowadays 168 professionals
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A nova planta conta com 80 colaboradores 
The new plant has 80 workers

mOsB

thE lanD OF 
pOEtS iS nOW thE 
lanD OF StEEl

EMpRESa japOnESa 
COnStRói FÁbRiCa EM 

CapivaRi E naCiOnaliza O 
pROCESSaMEntO DE ChapaS 

DE açO paRa FÁbRiCaS DE 
MÁqUinaS E EqUipaMEntOS

japanESE COMpany bUilDS 
plant in CapivaRi anD 
natiOnalizES thE pROCESSing 
OF StEEl platES FOR MaChinERy 
anD EqUipMEnt plantS

A nova planta conta com 80 colaboradores 
The new plant has 80 workers
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A nova planta conta com 80 colaboradores 
The new plant has 80 workers

O município de Capivari, por ser a terra natal dos po-
etas Amadeu Amaral e Rodrigues de Abreu, é conhecido 
como a Terra dos Poetas. É também a terra natal da pin-
tora Tarsila do Amaral.

E foi nessa terra geradora de cultura e poesia que a 
empresa japonesa Mosb – Metal One Shibaura Brasil de-
cidiu se instalar.

Com investimento de R$ 50 milhões, a Mosb, joint 
venture entre as empresas Metal One, Shibaura Holding 
e Shibaura Shearings, começou a produzir em 2014 pe-
ças de aço para a indústria de máquinas de construção.

A Investe São Paulo assessorou o projeto desde junho 
de 2012, colaborando no processo de seleção de municí-
pios e assessoria tributária e ambiental. Com capacidade 
para produzir até mil toneladas por mês de peças metáli-
cas, a empresa japonesa conta com 80 colaboradores. Os 
produtos são vendidos principalmente para a indústria 
de máquinas e equipamentos de construção, conhecida 
como linha amarela.

De acordo com a empresa japonesa, a demanda por 
produtos desse setor tem crescido nos últimos anos, prin-
cipalmente por conta de altos investimentos em infraes-
trutura. Assim, replicando a experiência da China, Índia 
e Indonésia, a Mosb decidiu trazer sua primeira fábrica 
para o Brasil.

“O Estado de São Paulo concentra hoje 49,3% da 
produção de máquinas e equipamentos no Brasil. A vin-
da de empresas como a Mosb ajuda a elevar o valor dos 
produtos feitos no País, diminuindo nosso déficit da ba-
lança comercial por meio da nacionalização de insumos”, 
explica o diretor da Investe SP Sergio Costa.

The city of Capivari, for being the birthplace of the 
Brazilian poets Amadeu Amaral and Rodrigues de Abreu, 
is known as the “Land of Poets”. It is also the birthplace 
of the painter Tarsila do Amaral.

And it was in this land that generates culture and 
poetry that the Japanese company MOSB - Metal One 
Shibaura Brasil decided to settle.

With an investment totaling R$ 50 million (US$ 23 
million), MOSB, a joint-venture between the companies 
Metal One, Shibaura Holding and Shibaura Shearings, 
started producing, in 2014, steel parts for the construc-
tion machinery industry.

Investe São Paulo has been assisting the project since 
June 2012, collaborating in the selection of municipali-
ties, in addition to providing environmental and tax ad-
visory. With a capacity to produce up to one thousand 
tons metal parts per month, the Japanese company has 
80 employees. The product is sold primarily to the con-
struction machinery and equipment industry, known as 
“yellow line”.

According to the Japanese company, the demand for 
products of this sector has grown in recent years, espe-
cially due to the high investments in infrastructure. Thus, 
replicating the experience with China, India and Indone-
sia, MOSB decided to bring its first plant to Brazil.

“The State of São Paulo currently concentrates 49.3% 
of the machinery and equipment production in Brazil. The 
arrival of companies like MOSB helps to raise the value of 
products manufactured in the country, also reducing our 
trade deficit throughout the nationalization of inputs,” 
said the director of Investe SP, Sergio Costa.
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Os produtos são vendidos principalmente para a indústria de máquinas e equipamentos de construção 
The products are sold mainly to the building equipment industry
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nORAC

Todo brasileiro adora fazer uma pausa no trabalho para o almo-
ço. Mas, nas grandes cidades, onde a rotina é cada vez mais agi-
tada, sentar-se em um restaurante para uma refeição completa é 
algo cada vez mais difícil. E o brasileiro – principalmente o paulista 
– está se tornando um consumidor cativo de refeições prontas para 
o consumo, moda já adotada há alguns anos em diversos países da 
Europa e nos Estados Unidos. 

Foi pensando nessa tendência que o grupo francês Norac, há 
mais de 20 anos na produção de alimentos, decidiu abrir sua fábrica 
brasileira.

“Observamos que aqui, especialmente em cidades grandes, as 
pessoas estão se preocupando cada vez mais em ter uma alimen-
tação saudável e prática ao mesmo tempo. É cada vez mais gente 
passando bastante tempo no transporte público e com pouco tem-
po para comer. Como São Paulo é o maior centro urbano do País, 
decidimos vir para cá”, explica o presidente da empresa, Bertrand 
Chambert-Noir.

A planta matriz da Norac no Brasil é a primeira do grupo fora da 
Europa. A fábrica foi inaugurada em Ibiúna, em dezembro de 2013, 
com investimento de R$ 55 milhões e a criação de 350 vagas de 
trabalho. A Investe São Paulo assessorou o projeto principalmente 
na área ambiental.

“São Paulo conta com o maior mercado consumidor da América 
do Sul, tendo uma ampla rede de fornecedores e a melhor estrutura 
logística do País. Vamos continuar apoiando a empresa para que, no 
futuro, possa construir novas fábricas e abastecer todo o Sudeste”, 
disse o gerente de Projetos da Investe SP William Welsch.

A Norac produz atualmente 35 mil sanduíches e saladas com a 
marca Ateliê do Sabor por ano. A planta tem 9,2 mil metros quadra-
dos e capacidade para ser expandida para até 12 mil. Os sanduíches 
e saladas são vendidos em supermercados, lojas de conveniência, 
quiosques, lanchonetes e bares. 

um Produto 
com a cara 
doS PauliStaS
nORaC ChEga aO bRaSil E CRia a 
MaRCa atEliê DO SabOR, invEStinDO 
na pRODUçãO DE SanDUíChES E 
SalaDaS pROntOS paRa O COnSUMO
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Every Brazilian loves to make a break from work for lunch. But in 
large cities, where the routine gets busier and busier, sitting down in 
a restaurant for a full meal is getting increasingly difficult. And Brazil-
ians – especially from São Paulo – are becoming captive consumers 
of ready-to-eat meals, a trend that has already been adopted for a 
few years in several countries in Europe and the United States. 

Thinking about this trend, Norac, a French group engaged in the 
production of food for over 20 years, decided to open its Brazilian plant.

“We identified that here, especially in large cities, people are in-
creasingly worrying about having a diet as healthy as practical. There 
is a growing number of people spending a lot of time in public trans-
portation and with little time to eat. Since São Paulo is the largest 
urban center in the country, we decided to come here,” said the 
company’s president, Bertrand-Chambert-Noir.

The plant of Norac in Brazil is the group’s first plant outside Eu-
rope. The factory was inaugurated in December 2013, in the city of 
Ibiúna, with an investment of R$ 55 million (US$ 25 million) and the 
creation of 350 jobs. Investe São Paulo assisted the project espe-
cially in the environmental area.

“São Paulo has the largest consumer market in South America, 
with an extensive network of suppliers and the best logistics infra-
structure in the country. We will continue to support the company 
so that in the future it can build new plants and supply to the entire 
Southeast,” said the project manager of Investe SP, William Welsch.

Norac currently produces 35 thousand sandwiches and salads 
per year with the brand “Ateliê do Sabor”. The plant covers an area 
of 9,200 square meters, with capacity to be expanded up to 12 thou-
sand. The sandwiches and salads are sold in supermarkets, conveni-
ence stores, kiosks, cafes and bars. 

a pRODUCt tO SUit 
SãO paUlO pEOplE

nORaC aRRivES in bRazil anD CREatES thE bRanD 
“atEliê DO SabOR”, invESting in thE pRODUCtiOn 

OF REaDy-tO-Eat SanDWiChES anD SalaDS

A Norac produz 35 mil sanduíches e saladas por ano com  
a marca Ateliê do Sabor 
Norac makes 35 thousand sandwiches and salads per year  
under the brand Ateliê do Sabor
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alfaiataria alemã

produtos e movimentando a economia”, explica a gerente 
de Projetos da Agência Ana Beatriz Fernandes.

A nova fábrica é a primeira da empresa na América 
Latina e recebeu investimentos de R$ 10 milhões, empre-
gando 20 pessoas. A planta produz 15 mil toneladas de 
tecido por ano.

Segundo o diretor da unidade Arnaud Juchler, há um 
evidente crescimento do mercado de energia eólica e de 
outros setores em que a empresa quer atuar no Brasil. 
Além disso, a Saertex já estabeleceu boas relações com 
clientes brasileiros que até então importavam os produtos 
de outras plantas da empresa. Porém, a ideia é avançar na 
conquista de novos clientes e mercados.

“A planta foi instalada em local estratégico, com aces-
so a uma malha viária excelente, que facilita o escoamento 
das mercadorias. Isso sem falar na mão de obra local, bem 
qualificada, e no desenvolvimento urbano do município”, 
afirmou Juchler.

Não são só os homens elegantes que se vestem com 
roupas feitas sob medida. Alguns materiais pesados, como 
asas de aviões, pás de geradores eólicos, carcaças de ôni-
bus e até cascos de navios, também precisam de tecidos 
para vestir. Mas não é qualquer tipo de vestimenta. São 
tecidos multiaxiais de fibra de vidro, feitos com gramaturas 
e outras especificações adaptadas a cada necessidade.

Até 2013, a maioria das indústrias no Brasil importava 
esses tecidos da Saertex, multinacional alemã que fabrica 
tecidos multiaxiais e materiais de reforço para a indústria. 
Mas agora os clientes da empresa podem comprar a merca-
doria diretamente da nova planta da empresa, em Indaiatuba.

“Ajudamos a empresa a encontrar o local mais ade-
quado para o investimento, e a região de Campinas sem-
pre foi prioridade para eles por conta da proximidade do 
Porto de Santos e do Aeroporto de Viracopos. A Saertex 
vai ajudar a nacionalizar a cadeia de produção de diversas 
indústrias do Estado, gerando valor agregado para nossos 

SaERtEx ChEga aO bRaSil paRa pRODUziR MatERial 
UtilizaDO nO REFORçO DE EStRUtURaS RígiDaS,  
COMO aSaS DE aviõES E pÁS DE gERaDORES EóliCOS
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products and stimulating the economy,” said the project 
manager of the Agency, Ana Beatriz Fernandes.

The new plant is the company’s first facility in La-
tin America and its investments totaled R$ 10 million  
(US$ 4,2 million), employing 20 people. The plant produ-
ces 15 thousand tons of fabrics per year.

According to the director of the unit, Arnaud Daniel 
Juchler, there is an evident growth in the wind energy ma-
rket and other sectors in which the company wishes to 
operate in Brazil. In addition, Saertex already established 
good relationships with Brazilian clients, which until then 
imported the products from other plants of the company. 
However, the idea is to advance in winning new clients 
and markets.

“The plant was built in a strategic location, with ac-
cess to an excellent rail network that facilitates the flow of 
goods. Not to mention the local qualified workforce and 
the urban development of the city,” said Juchler.

Not only elegant men wear tailor-made clothing. 
Some heavy materials such as aircraft wings, wind turbine 
blades, bus bodies and even ship hulls also need to wear 
fabrics. But not any kind of clothing. We are talking about 
multiaxial fiberglass fabrics, made with weights and other 
specifications adapted to each need.

Until 2013, most industries in Brazil imported this fa-
bric from Saertex, a German multinational company that 
manufactures multiaxial fabrics and reinforcements for 
the industrial sector. But now the company’s clients are 
able to purchase the product directly from the company’s 
new plant in Indaiatuba.

“We helped the company find the most suitable loca-
tion for the investment and Campinas region has always 
been a priority for them due to the proximity to the Port 
of Santos and the international airport of Viracopos. Sa-
ertex will help nationalize the production chain of various 
industries in the state, generating added value to our 

SaERtEx aRRivES in bRazil tO pRODUCE MatERial 
USED in thE REinFORCEMEnt OF RigiD StRUCtURES 

SUCh aS aiRCRaFt WingS anD WinD tURbinE blaDES

sAERTEX

A nova fábrica é a primeira da empresa na América Latina 
The new factory is the first one of the company in Latin America
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sãO PaulO, o esTado do fuTuro

SãO paUlO, thE StatE OF thE FUtURE

COMpEtinDO COM 237 pROvínCiaS 
SUl-aMERiCanaS, Sp liDERa 

Ranking DO FinanCial 
tiMES, DEStaCanDO-SE pEla 

EStRatégia DE atRaçãO DE 
invEStiMEntOS EStRangEiROS

COMpEting With 237 SOUth aMERiCan pROvinCES, SãO paUlO lEaDS  FinanCial 
tiMES Ranking, StanDing OUt FOR itS StRatEgy tO attRaCt FOREign invEStMEntS

RAnkIng

POtencial ecOnômicO

estratégia Para PrOmOçãO 
de investimentOs 
estrangeirOs diretOs

eConomiC poTenTial

fdi sTraTegy
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São Paulo conquistou o primeiro lugar no ranking South 
American States of the Future 2014/2015 (Estados Sul-Ame-
ricanos do Futuro 2014/2015), criado pela FDI Magazine, 
revista editada pelo grupo britânico Financial Times. Além 
de liderar o ranking geral, o Estado também foi o principal 
destaque das categorias “potencial econômico” e “estraté-
gia para promoção de investimentos estrangeiros diretos”.

“São Paulo é a segunda maior economia da América 
do Sul, atrás somente do próprio Brasil. Nosso Produto 
Interno Bruto (PIB) é o dobro do da Argentina, sendo que 
temos o mesmo número de habitantes. O Estado vem 
investindo fortemente nos últimos 20 anos em infraestru-
tura, ensino profissionalizante, ciência e tecnologia. Essa 
estratégia está se mostrando bastante vitoriosa”, explica 
o presidente da Investe São Paulo, Juan Quirós.

O prêmio analisa dados econômicos e sociais de 237 
estados e províncias da América do Sul, criando rankings 
em cinco categorias quantitativas: potencial econômico, 
custo-benefício, infraestrutura, capital humano e ambien-
te de negócios amigável. 

“Coletamos informações atualizadas dos principais 
estados e províncias da América do Sul. São Paulo real-
mente é um Estado que se diferencia nestas áreas e tam-
bém em estratégia de atração de investimentos”, afirma 
a editora-chefe da FDI Magazine, Courtney Fingar.

São Paulo won first place in the ranking “South 
American States of the Future 2014/2015”, created 
by FDI Magazine, a magazine published by the British 
group Financial Times. In addition to leading the over-
all ranking, the state was also a highlight in the “eco-
nomic potential” and “FDI (Foreign Direct Investment) 
strategy” categories.

“São Paulo is the second largest economy in South 
America, behind only Brazil. Our GDP is twice that of 
Argentina, where we have the same number of inhabit-
ants. Over the past 20 years, the state has been invest-
ing heavily in infrastructure, vocational training, science 
and technology. This strategy has been proving to be 
very successful,” said the president of Investe São Pau-
lo, Juan Quirós.

The award analyzes economic and social data from 
237 states and provinces in South America, creating rank-
ings in five quantitative categories: economic potential, 
cost effectiveness, infrastructure, human capital and busi-
ness friendliness. 

“We collected updated information from the main 
states and provinces of South America. São Paulo is a 
state that truly excels in these areas and also in the strat-
egy for attracting investments,” said the chief editor of 
FDI Magazine, Courtney Fingar.

Solidez e diversidade 
de um líder global

1  Fonte: Citação de relatórios financeiros de cada grupo (bases consolidadas) 
©2015 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Todos os direitos reservados. MUFG é uma marca de serviço do Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

  Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A
A member of MUFG, a global financial group 
www.br.bk.mufg.jp

SOMOS O MUFG. UM DOS MAIORES GRUPOS FINANCEIROS 
DO MUNDO E NO 1 NO JAPÃO.1 ESTAMOS PRESENTES 
EM MAIS DE 40 PAÍSES. NO BRASIL, HÁ 95 ANOS COMO 
BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL.

Acreditamos em relacionamentos de longo prazo, trabalhamos 
com um portfólio inovador de produtos e serviços e temos o 
compromisso de oferecer aos nossos clientes as melhores 
soluções para o crescimento sustentável dos seus negócios.

Ouvidoria                                 
DDG: 0800 770 4060                               
ouvidoria@br.mufg.jp
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tanqUES DE 
COMbUStívEl 
paRa CaMinhõES 
aDaptaDOS DE aCORDO 
COM a nECESSiDaDE DE 
CaDa CliEntE agORa 
SãO pRODUziDOS pEla 
Sag EM jagUaRiúna 

tailOR-MaDE FUEl tankS FOR 
tRUCkS aRE nOW pRODUCED by 

Sag in jagUaRiúna
Expoentes da cultura mundial como Sigmund Freud e 

Wolfgang Amadeus Mozart têm algo em comum. Ambos 
nasceram na Áustria. Já o rodeio, prática que consiste em 
permanecer por até oito segundos sobre um animal, tem 
como um de seus principais eventos no Brasil o rodeio 
de Jaguariúna. 

A cultura austríaca conhecerá o rodeio paulista graças 
à empresa SAG – Salzburg Aluminium Group, que deci-
diu instalar sua primeira unidade na América Latina em 
Jaguariúna.

A empresa desenha e produz os tanques de combus-
tível de alumínio instalados nos caminhões pesados das 
principais marcas do mundo, como Scania, Volvo, Iveco, 
MAN, entre outras.

“Nos últimos dois anos, temos acompanhado a vinda 
de diversas empresas do setor automotivo que escolhem 
o Estado de São Paulo para usufruir nossa infraestrutura 
logística, mão de obra qualificada no setor e uma gama 
de clientes e fornecedores”, explica o gerente de Pro-
jetos da Investe São Paulo Alexandre Marx. A Agência 
apoiou a SAG principalmente no processo de licencia-
mento ambiental, com informações estratégicas e no 
contato com instituições governamentais.

Exponents of world culture such as Sigmund Freud 
and Wolfgang Amadeus Mozart have something in com-
mon. Both were born in Austria. As for rodeo, a practice 
that consists of staying up to eight seconds riding an ani-
mal, one of the main events in Brazil includes the rodeo 
of Jaguariúna. 

The Austrian culture will be able to watch São Paulo’s 
rodeo thanks to SAG - Salzburg Aluminium Group, which 
decided to establish its first Latin American unit in the city 
of Jaguariúna, in the countryside of the State.

The company designs and manufactures fuel tanks 
made of aluminum installed in heavy trucks of the lead-
ing brands in the world, such as Scania, Volvo, Iveco and 
Man, among others.

“Over the past two years, we have witnessed the ar-
rival of several automotive companies choosing the state 
of São Paulo to take advantage of our logistics infrastruc-
ture, the skilled labor in the sector and the wide range 

Sag SEttlES 
DOWn in 

jagUaRiúna
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Com investimento de R$ 17 milhões, a fábrica já 
produz 76 mil tanques por ano. A linha de produção é 
totalmente automatizada, o que permite a produção de 
todos os tipos de tanques existentes no mercado mun-
dial atualmente.

“Este é apenas o primeiro passo da história da SAG 
no Brasil. Nossa ideia é trazer outros produtos do portfó-
lio da empresa que ainda não estão disponíveis no País”, 
explica o diretor geral da SAG no Brasil, Oliver Jansen.

Parte dos 35 funcionários da fábrica paulista foi trei-
nada nas afiliadas da SAG na Holanda, França e Áustria, 
onde estão disponíveis técnicas avançadas de pesquisa e 
desenvolvimento produzidas pela empresa.

of clients and suppliers”, said the project manager of 
Investe São Paulo Alexandre Marx. The agency advised 
SAG mainly in the environmental licensing process, pro-
viding strategic information and facilitating the dialogue 
with government organizations.

With an investment of R$ 17 million (US$ 7 million), 
the plant already produces 76 thousand tanks per year. 
The production line is fully automated – which allows the 
production of all types of tanks currently available in the 
global market.

“This is only the first step in the history of SAG in Bra-
zil. Our idea is to bring other products in the portfolio of 
SAG that are not yet available in the country,” said the 
CEO of SAG in Brazil, Oliver Jansen.

Part of the 35 employees of the plant in São Paulo was 
trained in the affiliates of SAG in the Netherlands, France 
and Austria, where advanced research and development 
techniques produced by the company are available.

A fábrica produz 76 mil tanques por ano 
The factory makes 76 thousand tanks per year

Foram investidos R$ 17 milhões na construção da planta 
SAG invested R$ 17 million (US$ 7 million) in the built of the plant
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A nova linha permite a produção de todos os tipos de tanques existentes no mercado mundial 
The new line allows the production of every kind of tank available in the world Market

A ideia é trazer para o Brasil a produção de uma quantidade cada vez maior de produtos do catálogo da SAG 
The idea is to bring to Brazil the production of an increasingly large variety of products from SAG’s catalogue
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Quem na década de 1970 – época em que o país do 
“milagre econômico” vivia os arrochos desencadeados 
pela crise do petróleo – poderia imaginar que o Brasil 
se tornaria hoje uma potência na produção do “ouro ne-
gro”, com uma das maiores reservas do mundo? Isso só 
foi possível com a descoberta do pré-sal, em 2007. 

A área do pré-sal se estende do litoral de Santa Cata-
rina até o Espírito Santo e é formada por acumulações ul-
traprofundas de óleo leve, de excelente qualidade e alto 
valor comercial. O litoral de São Paulo, por sua localiza-
ção favorável e por contar com terminais marítimos com 
calado adequado para atividades de logística e fabrica-
ção de grandes estruturas, tem atraído empresas desejo-
sas de aproveitar as oportunidades geradas pelo pré-sal. 

Uma das principais empresas a seguir esse caminho é a 
italiana Saipem. Com um investimento de R$ 600 milhões e 
a criação de 900 empregos, a empresa construiu em Guaru-
já seu Centro de Tecnologia e Construção Offshore (CTCO),  

a primeira unidade da companhia no Brasil.
Instalado em uma área de 354 mil metros quadrados 

no Complexo Industrial e Naval de Guarujá (CING), o 
CTCO presta serviços de engenharia, suprimentos, cons-
trução e montagem de estruturas e equipamentos para 
exploração e produção de petróleo e gás, especialmente 
para o pré-sal. 

No novo empreendimento, que conta com o apoio 
da Investe São Paulo desde o início do projeto, a Saipem 
é capaz de, anualmente, produzir até 10 mil toneladas de 
estruturas e equipamentos e armazenar 100 mil tonela-
das de tubos.

“A Saipem é a primeira grande empresa de presta-
ção de serviços offshore a se instalar na Baixada Santista. 
Essa iniciativa, junto com os esforços do Governo estadu-
al, deve atrair novos investimentos da indústria de óleo 
e gás para o Estado”, afirma o presidente da Investe SP, 
Juan Quirós.

uma esPecialista na busca 
dO tesOurO dO fundO dO mar

pRiMEiRa gRanDE EMpRESa DE pREStaçãO DE SERviçOS offshore a SE inStalaR 
na baixaDa SantiSta, SaipEM gERa 900 pOStOS DE tRabalhO EM gUaRUjÁ

O CTCO presta diversos serviços a empresas que exploram e produzem petróleo e gás 
The CTCO provides several services for companies which explore and produce oil and gas
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Who in the 1970s – a period when “economic mira-
cle” country experienced the squeeze triggered by the oil 
crisis – could imagine that Brazil would today become a 
power in the production of the “black gold”, with one of 
the largest reserves in the world? This was only possible 
with the discovery of the pre-salt, in 2007. 

The pre-salt area extends from the coast of Santa Ca-
tarina to Espírito Santo and is formed by ultra-deep ac-
cumulations of light oil of excellent quality and high com-
mercial value. The coast of São Paulo, due to its favorable 
location and to the presence of maritime terminals with 
draft suitable for logistics activities and manufacture of 
large structures, has attracted companies willing to take 
advantage of the opportunities generated by the pre-salt. 

One of the main companies to follow this path is the 
Italian company Saipem. With an investment amounting 
to R$ 600 million (US$ 300 million) and the creation of 
900 jobs, the company built its Offshore Technology and 

Construction Center (CTCO) in Guarujá, the company’s 
first plant in Brazil.

Built on an area covering 354 thousand square meters 
in the Industrial and Naval Complex of Guarujá (CING), 
the CTCO provides engineering services, procurement, 
construction and assembly of structures and equipment 
for the exploration and production of oil and gas, espe-
cially for the pre-salt. 

In the new enterprise, which has been assisted by  
Investe São Paulo since the beginning of the project,  
Saipem is capable of producing up to 10 thousand tons 
of structures and equipment and 100 thousand tons of 
pipes stored per year.

“Saipem is the first large company that provides off-
shore services to be established in the region of Santos. This 
initiative, along with the state government efforts, should 
attract new investments from the oil and gas industry to the 
state,” said the president of Investe SP, Juan Quirós.  

a SpECialiSt hUnting FOR a 
tREaSURE On thE OCEan FlOOR

FiRSt laRgE COMpany that pROviDES OFFShORE SERviCES EStabliShED in thE REgiOn OF 
SantOS, SaipEM gEnERatES 900 jOb OppORtUnitiES in gUaRUjÁ
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sOLAzymE BungE

O POder 
da cana- 
de-açúcar

A cana-de-açúcar, um dos principais produtos agrope-
cuários do Estado de São Paulo, também é um dos insu-
mos mais versáteis da nossa economia. Origina não apenas 
o açúcar, a cachaça e o etanol, mas também é matéria-  
prima na produção de óleos renováveis para aplicações va-
riadas – do mercado de alimentos ao de higiene e cuidados 
pessoais, passando por limpeza doméstica e combustíveis.

De olho nesse abrangente mercado, as empresas Sola-
zyme, produtora global de óleos de microalgas, e Bunge, 
multinacional de alimentos e agronegócio, estabeleceram 
uma parceria, criando a Solazyme Bunge Produtos Reno-
váveis. Com o apoio da Investe São Paulo, a companhia in-
vestiu quase R$ 350 milhões na construção de uma fábrica 
em Orindiúva, extremo norte do Estado, para a produção 
de óleos renováveis e biomassa de microalga para diver-
sas aplicações. 

“Nossa tecnologia é transformar a cana-de-açúcar em 
óleos especiais por meio da modificação do DNA do açú-

Sugar cane, one of the main agricultural products of 
the state of São Paulo, is also one of the most versatile 
inputs of our economy. It springs not only sugar, cachaça 
(sugarcane brandy) and ethanol, but is also a raw mate-
rial in the production of renewable oils for different 
applications – from the food market to hygiene and 
personal care, household cleaning and fuels.

With an eye on such a broad market, Sola-
zyme, a global producer of microalgae oils, 
and Bunge, a food and agribusiness multi-
national company, have partnered to create 
Solazyme Bunge Renewable Products. With 
the support of Investe São Paulo, the com-
pany invested nearly R$ 350 million (US$ 
178 million) in the construction of a plant in 
Orindiúva, northen in the state, for the pro-
duction of renewable oils and microalgae bio-
mass for various applications. 

COM UM 
invEStiMEntO 
DE R$ 350 
MilhõES, 
a SOlazyME 
bUngE 
COnStRói 
FÁbRiCa paRa 
pRODUziR 
ólEOS 
REnOvÁvEiS

thE pOWER 
OF SUgaRCanE
With an invEStMEnt OF R$ 350 MilliOn, SOlazyME bUngE 
bUilDS REnEWablE OilS ManUFaCtURing plant
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car. Não há outra fábrica dessa no mundo”, explicou o di-
retor da Bunge Global Innovation, Miguel Oliveira.

A planta tem capacidade de produção anual de 100 
mil toneladas de óleo de microalga e 40 mil toneladas 

de biomassa de microalga e poderá se transformar 
em uma importante base de exportação da com-
panhia. Ao todo, a empresa criou 150 postos de 

trabalho na cidade. 
Entre outros motivos, a Solazyme Bunge es-

colheu São Paulo por seu polo de inovação, 
mercado consumidor e rede de infraestrutura.  

“Além de desenvolver a região norte do 
Estado, o investimento da empresa abre no-
vos mercados para o setor sucroalcooleiro 
brasileiro, colocando São Paulo na vanguarda 
da comercialização de uma das fontes mais 

sustentáveis de óleo do mundo”, observou Wa-
nius Ribeiro, gerente geral da Investe SP.

“Our technology is to transform sugarcane into spe-
cial oils by modifying the DNA of sugar. There is no other 
plant like this in the world,” said the director of Bunge 
Global Innovation, Miguel Oliveira.

With production capacity of 100 thousand tons per 
year of microalgae oil and of 40 thousand tons of micro-
algae biomass, the plant should become a major export 
base of the company. In total, the company created 150 
job opportunities in the city. 

Among other reasons, Solazyme Bunge chose São 
Paulo for its innovation hub, consumer market and infra-
structure network.  

“In addition to developing the north region of the 
state, the company’s investment opens up new markets 
for the Brazilian sugar and ethanol industry, placing São 
Paulo at the forefront of the commercialization of one of 
the most sustainable sources of oil in the world,” said the 
general manager of Investe SP Wanius Ribeiro.

sOLAzymE BungE

A planta tem capacidade para produzir 100 mil toneladas de óleo e 40 mil toneladas de biomassa de microalga por ano 
The plant is able to produce 100 thousand tons per year of oil and 40 thousand of biomass made from microalgae

A empresa assinou o memorando de entendimentos com a Investe SP sobre o projeto em 2012 
The company signed the memorandum of understanding with Investe SP regarding the project in 2012
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uma cidade cOm O dna 
de uma emPresa

Entre 1550 e 1950, o município de São Bernardo 
do Campo passou por diversas transformações. Mas 
foi na década de 1950, com a chegada das indústrias, 
que a cidade ganhou o formato que conhecemos 
hoje.

Um empresário, porém, já havia acreditado nessa 
promissora região antes mesmo das empresas auto-
motivas transformarem São Bernardo no berço da in-
dustrialização brasileira.

Fundada em 1942 pelo engenheiro Salvador Are-
na, a Termomecanica era na época uma pequena fa-
bricante de fornos para padarias, mas, em pouco tem-
po, assumiu sua vocação para a metalurgia e construiu 
sua sede própria em um grande terreno no município, 
onde está até hoje com duas unidades fabris e um 
centro de distribuição.

Nesses mais de 70 anos de história no Estado de 
São Paulo, a companhia cresceu, tornando-se uma 
das maiores indústrias privadas brasileiras e líder no 

termomecanica amPlia em 45% Sua Produção de tuboS, 
chaPaS e laminadoS

TERmOmECAnICA

setor de transformação de metais não ferrosos, cobre 
e suas ligas em produtos semielaborados e acabados.

Com o apoio da Investe São Paulo, a Termomeca-
nica investiu R$ 150 milhões na ampliação e melhoria 
das instalações de suas duas fábricas de São Bernar-
do do Campo, mantendo seus 460 funcionários e ge-
rando ainda 50 novos empregos. Com as atividades 
iniciadas em fevereiro de 2014, a nova linha produz, 
todos os meses, 1.900 toneladas de laminados e 950 
toneladas de tubos, a partir de catodos de cobre e 
material reciclado. Essa expansão aumentou em 45% 
a produção de tubos, chapas e laminados da empresa. 

“A assessoria da Investe SP foi fundamental para o 
sucesso do empreendimento, que dependia substan-
cialmente do apoio do Governo estadual na desone-
ração dos insumos do processo produtivo das novas 
unidades, garantindo-nos a competitividade necessá-
ria no setor de cobre”, destaca a gerente jurídica da 
Termomecanica, Regina Célia de Freitas.
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a City With thE Dna 
OF a COMpany

Between 1550 and 1950, the city of São Bernardo 
do Campo went through several transformations. 
But it was in the 1950s, with the arrival of industry, 
that the city gained the format we know today.

A businessman, however, had already believed 
in this promising region even before the automo-
tive companies transformed São Bernardo into the 
birthplace of Brazilian industrialization.

Founded in 1942 by engineer Salvador Arena, 
Termomecanica was, at the time, a small manufac-
turer of ovens for bakeries.  But within a short time, 
it embraced its vocation for metallurgy and built its 
own facilities on a large area in the city, where they 
are located up to the present, comprising two man-
ufacturing plants and a distribution center.

In more than 70 years of history in the state of 
São Paulo, the company grew into one of the larg-
est Brazilian private companies and leader in the 
processing sector of non-ferrous metals, copper and 

tERMOMECaniCa ExpanDS itS pRODUCtiOn OF tUbES, 
platES anD laMinatES by 45% 

TERmOmECAnICA

copper alloys in semi-finished and finished products.
With the support of Investe São Paulo, Ter-

momecanica invested R$ 150 million (US$ 63,82 
million) in the expansion and improvement of its 
two plants in São Bernardo do Campo, keeping 
its 460 employees and further generating 50 new 
jobs. With the activities initiated in February 2014,  
the new line produces every month 1,900 tons  
of laminates and 950 tons of tubes, from copper  
cathodes and recycled material. This expansion in-
creased the company’s production of tubes, plates 
and laminates by 45%. 

“The assistance of Investe SP was essential for 
the success of the project, which substantially re-
lied on the support of the state government in the 
tax exemption of inputs in the new units produc-
tion processes, ensuring us the competitiveness re-
quired in the copper industry,” said the legal man-
ager of Termomecanica, Regina Célia de Freitas. 
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cada vez mais PertO das Prefeituras

inCreasingly Closer To muniCipaliTies

nOva FERRaMEnta FaCilita O RElaCiOnaMEntO COM MUniCípiOS E REúnE 
inFORMaçõES EStRatégiCaS paRa a atRaçãO DE invEStiMEntOS paRa O EStaDO 

nEW tOOl FaCilitatES thE RElatiOnShip With thE MUniCipalitiES anD gathERS 
StRatEgiC inFORMatiOn tO attRaCt invEStMEntS tO thE StatE 

aceSSo Pelo Site da inveSte São Paulo
Hospedada dentro do portal da Agência, a Área das 
Prefeituras é acessada por meio de um login e uma senha 
que cada gestão municipal recebe ao fazer seu cadastro.

aCCESS by invEStE SãO paUlO’S WEbSitE 
Hosted in the Agency’s website, Municipalities Area is 
accessed through a login and password received by each 
municipal administration when they register.

Solicitação de atendimento
Nesta área, o gestor municipal pode agendar uma 
reunião para que a equipe da Investe São Paulo 
acompanhe um projeto de investimento na cidade. 

REqUESt FOR aSSiStanCE
In this area, the municipal administrator can schedule 
a meeting for Investe São Paulo staff to assist an 
investment project in the city.

Na concorrida economia globalizada, atrair investimen-
tos não é uma tarefa tão simples. Mais do que apresentar 
diferenciais de infraestrutura, mão de obra e mercado con-
sumidor, é preciso entender as necessidades de cada em-
presa e atender o investidor com a maior agilidade possível. 

Como forma de estreitar o relacionamento com as ges-
tões municipais do Estado de São Paulo e obter de forma 
mais rápida e completa informações sobre as vantagens 
competitivas das cidades paulistas para a instalação de no-
vas plantas produtivas, a Investe São Paulo criou a Área das 

In a competitive global economy, attracting invest-
ments is not a simple task. More than presenting the 
advantages in infrastructure, workforce and consumer 
market, it is necessary to understand the needs of each 
company and assist the investor with the greatest agility. 

In order to strengthen the relationship with the mu-
nicipal administrations of São Paulo and obtain, in a faster 
and more complete manner, information about the com-
petitive advantages of the cities of São Paulo for the es-
tablishment of new production plants, Investe São Paulo 

PREfEITuRAs
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Prefeituras, plataforma de acesso exclusivo dos gestores 
municipais hospedada dentro do portal da Agência. 

Lançada na terceira edição do Prêmio Investe São Pau-
lo, a ferramenta tem como objetivo tornar-se uma central 
das informações do município que serão apresentadas pela 
agência paulista aos investidores na hora de ajudá-los a en-
contrar o melhor local para o seu empreendimento.  

Por meio de um login de acesso à Área das Prefeitu-
ras, os gestores poderão cadastrar os terrenos disponíveis 
nos municípios, informar questões relativas à legislação tri-
butária municipal e ao plano diretor, solicitar reunião com 
a Investe São Paulo, elencar os investimentos recentes na 
cidade para mostrar a uma empresa que ela pode ficar mais 
próxima de um cliente ou fornecedor estratégico já instala-
do na região, entre outras funcionalidades.   

“Além de ganharmos agilidade na comunicação e in-
tensificarmos a parceria com os municípios, padronizaremos 
o recebimento de informações, dando às cidades oportuni-
dades iguais de participar do processo de escolha do local 
do empreendimento pelo investidor, respeitando, obvia-
mente, as necessidades e exigências de cada empresa”, 
comenta o presidente da Investe São Paulo, Juan Quirós.

created the Municipalities Area. A hotsite with exclusive 
access to municipal administrators, hosted within the 
Agency’s website.

Launched in the third edition of Investe São Paulo 
Award, the tool aims to provide information about the 
municipality which will be presented by Investe SP to 
investors when helping them find the best location for 
their business.  

By logging into the Municipalities Area, administra-
tors will be able to register the available locations in the 
cities, inform issues related to municipal tax laws and the 
master plan, schedule a meeting with Investe São Paulo, 
list recent investments in the city to show that the compa-
ny can get closer to a strategic client or supplier already 
established in the region, among other features.   

“In addition to gaining agility in communication and 
intensifying the partnership with the municipalities, we will 
standardize the receipt of information, providing equal 
opportunities for the cities to participate in the selection 
process of the project location by the investor, obviously 
respecting the needs and requirements of each company,” 
said the president of Investe São Paulo, Juan Quirós.

terrenoS cadaStradoS
As prefeituras podem cadastrar as áreas disponíveis para 
a instalação de empresas na cidade, sejam elas públicas 
ou privadas. Com essas informações, a Investe São Paulo 
poderá selecionar o terreno ou galpão ideal para o investidor.

REgiStERED aREaS
The municipalities can register the areas available for the 
establishment of companies in the city, be it public or 
private. With this information, Investe São Paulo will be 
able to select the ideal area or warehouse for the investor.

munICIPALITIEs
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a laRgER hOME

COM O ObjEtivO DE aMpliaR a atUaçãO Da agênCia, gOvERnO DO EStaDO tRanSFERE 
SEDE Da invEStE Sp paRa O paRqUE tECnOlógiCO DO EStaDO DE SãO paUlO

aiMing tO ExpanD thE agEnCy’S aCtivitiES, StatE gOvERnMEnt tRanSFERS invEStE 
Sp’S tO thE tEChnOlOgy paRk OF thE StatE OF SãO paUlO

nOssa casa cresceu

Logo no início do outono de 2015, os funcionários da In-
veste São Paulo deixaram a Avenida Paulista para começar 
uma nova fase em um local completamente diferente: o Par-
que Tecnológico do Estado de São Paulo, instalado próximo 
ao campus paulistano da Universidade de São Paulo (USP). 

O prédio, de 6 mil metros quadrados, foi inaugurado 
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SDECTI). Seu objetivo é integrar 
pesquisa, universidade e produção empresarial nos seto-
res de saúde, fármacos e equipamentos para pessoas com 
necessidades especiais. 

“Estamos crescendo e, em breve, vamos ter novas atri-
buições. Este prédio é maior, mais moderno e nos deixa 
mais perto de um grande polo de inovação”, explica o 
presidente da Agência, Juan Quirós.

A ideia é que, no novo espaço, a Investe SP passe a 
promover a competitividade do Estado por meio não só 
do atendimento a investidores, mas também do incentivo 
à pesquisa. 

In the beginning of autumn 2015, the employees of In-
veste São Paulo left Avenida Paulista to start a new phase in 
a completely different location: The Technology Park of the 
State of São Paulo, located next to the campus of the Univer-
sity of São Paulo (USP). 

The building, which covers six thousand square meters, 
was inaugurated by the Department of Economic Devel-
opment, Science, Technology and Innovation (SDECTI). Its 
purpose is to integrate research, university and business pro-
duction in the health care, drugs and equipment sectors for 
people with special needs. 

“We are growing, and soon enough we will have new as-
signments. This building is bigger, more modern and brings 
us closer to a major innovation center,” said the President of 
the Agency, Juan Quirós.

The idea is that in the new space, Investe SP should pro-
mote the state’s competitiveness not only by providing assis-
tance to investors, but also by encouraging research. 

Anote nosso novo endereço e venhA 

nos visitAr. os telefones permAneCem 

os mesmos!

please Take noTe of our neW address and 

Come visiT us. The Telephone numbers remain 

unChanged!

Av. escola politécnica, 82 - Jaguaré

são paulo - sp - Cep 05350-000  

tel.: (11) 3100-0300

Acesse o endereço da Investe SP 
no mapa com o leitor de QR Code 
do seu celular

Access the address of Investe SP 
on the map with your mobile’s QR 
code reader
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QUER INOVAR?  
A DESENVOLVE SP POSSUI LINHAS  
DE FINANCIAMENTO ESPECIAIS PARA SEU NEGÓCIO.

A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista 
incentiva o crescimento econômico sustentável por meio  
de linhas de crédito de longo prazo.

Oferecemos linhas de financiamento com taxas  

a partir de 0,45%* ao mês e prazo de até 120 meses*,  
para que seu projeto se torne realidade.

Conheça os detalhes das linhas Incentivo à Tecnologia, 
Inovacred, da Finep, e BNDES MPME Inovadora em nosso site.

Para inovar e crescer, conte com a Desenvolve SP.

Acesse desenvolvesp.com.br ou ligue (11) 3123-0464.
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mOdelO
made in 
JaPan

TOyOTA

as peças de fornecedores brasileiros e garantir que seja 
adotado o mesmo padrão de qualidade dos parceiros 
da empresa no Japão.

O laboratório de motores de São Bernardo do Cam-
po é o primeiro investimento concluído no âmbito do 
projeto da nova planta de motores de Porto Feliz, que 
deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2016.

“Escolhemos mais uma vez São Paulo pela ampla 
rede de infraestrutura logística, qualidade da mão de 
obra e proximidade das outras unidades industriais da 
empresa no Estado”, observa Roberto Braun, gerente 
de Assuntos Governamentais da Toyota. 

Cliente da Investe São Paulo desde 2008, a Toyo-
ta contou novamente com a consultoria da Agência. 
“Apoiamos a empresa na implantação da nova planta de 
automóveis em Sorocaba, na fábrica de motores em Por-
to Feliz e, agora, no laboratório em São Bernardo. Nos 
especializamos no toyotismo e novos anúncios virão”, 
destaca o gerente geral da Investe SP Wilson Soares.

O controle de qualidade total é uma das principais 
características do toyotismo, modelo de produção japo-
nês criado por Taiichi Ohno, implantado nas fábricas de 
automóveis da Toyota após o fim da Segunda Guerra 
Mundial e que se disseminou pelo mundo a partir da 
década de 1970. 

Segundo essa proposta, todos os trabalhadores e 
fornecedores, em todas as etapas de produção, são res-
ponsáveis pela qualidade do produto e a mercadoria só 
deve ser liberada para o mercado após uma inspeção 
minuciosa de seu aspecto e funcionalidade.   

Nesses quase cem anos de história, a Toyota vem 
mantendo sua tradição e padrão de produção ao redor 
do mundo. No Brasil não é diferente. Como parte do 
projeto de revitalização da fábrica de São Bernardo do 
Campo, a Toyota iniciou, em janeiro de 2014, as ativida-
des de seu novo laboratório de motores. Com um inves-
timento de R$ 10 milhões e a contratação de oito fun-
cionários, o novo empreendimento foi criado para testar 

tOyOta inaUgURa labORatóRiO DE MOtORES paRa tEStaR pEçaS DE 
FORnECEDORES bRaSilEiROS E gaRantiR O paDRãO DE qUaliDaDE japOnêS

“ “
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thE “MaDE in japan” MODEl

ian suppliers and ensure the same standards of the com-
pany’s partners in Japan.

The engine laboratory in São Bernardo do Campo is 
the first investment completed under the project of the 
new engine plant in Porto Feliz, which is expected to start 
operations in the first half of 2016.

“Once again we chose São Paulo for its extensive net-
work of logistics infrastructure, the skilled workforce and 
the proximity to other industrial units of the company in 
the state,” said Robert Braun, manager of Government 
Affairs at Toyota. 

A client of Investe São Paulo since 2008, Toyota re-
lied on the Agency’s advice once again. “We assisted the 
company in the implementation of the new car plant in 
Sorocaba, in the engine plant in Porto Feliz and now in 
the laboratory in São Bernardo do Campo. We special-
ized in Toyotism and new announcements shall come,” 
said the general manager of Investe SP, Wilson Soares.

Full quality control is one of the key features of Toy-
otism, a Japanese production model created by Taiichi 
Ohno, implemented in the car factories of Toyota after 
the end of World War II and spread around the world 
from the 1970s. 

According to this proposal, all employees and suppli-
ers, at all production stages, are responsible for the prod-
uct quality and the product should only be released to 
the market after a thorough inspection of its aspect and 
functionality.   

In almost one century of history, Toyota has main-
tained its tradition and the production standards around 
the world. And in Brazil, it is no different. As part of the 
revitalization project of the factory in São Bernardo do 
Campo, Toyota started, in January 2014, the activities of 
its new engine laboratory. With an investment of R$ 10 
million (US$ 4,2 million) and the creation of eight jobs, 
the new facility was established to test parts from Brazil-

tOyOta OpEnS EnginE labORatORy tO tESt paRtS FROM bRazilian SUppliERS 
anD EnSURE thE japanESE StanDaRD

TOyOTA

O laboratório visa trazer para o Brasil o mesmo padrão de qualidade dos motores produzidos pela Toyota no Japão 
The laboratory aims to bring to Brazil the same quality standard applied in the engines made by Toyota in Japan
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vCI mOLdE

fundar a VCI Molde, companhia que fabrica nacelles (care-
nagens de geradores eólicos) de fibra de vidro. 

A Investe São Paulo prestou suporte no processo de ins-
talação e operação da planta industrial em Itupeva. Foram 
investidos R$ 6 milhões, e 80 funcionários foram contratados 
para a nova linha, que é capaz de produzir 300 nacelles por ano. 

O objetivo da unidade é nacionalizar a produção de 
itens que até então eram importados, fornecendo-os tanto 
a clientes fidelizados quanto a novos mercados. A própria 
escolha de Itupeva foi estratégica, já que a cidade está pró-
xima de alguns dos principais compradores do produto.

“A Molde tem 30 anos de história em São Paulo, fabri-
cando diversos produtos de engenharia em fibra de vidro. 
O projeto de nacionalização de produtos do setor eólico 
é tratado de forma prioritária pela Investe SP”, explicou o 
gerente de Projetos da Agência Franklin Ribeiro.

Foi na Pérsia que, em 200 a.C., ocorreu o primeiro re-
gistro histórico da utilização de energia eólica para bom-
beamento de água e moagem de grãos por meio de  
cata-ventos. Entretanto, a adaptação desses equipamentos 
para geração de energia elétrica ocorreu somente a partir do 
final do século XIX. 

O industrial Charles Brunch ergueu, em 1888, na cidade 
de Cleveland (Estados Unidos), o primeiro cata-vento desti-
nado à geração de energia elétrica. De lá para cá, com as 
inovações tecnológicas que surgiram e o crescimento da de-
manda mundial por energia, o uso de geradores eólicos se 
tornou mais comum e passou inclusive a ser incentivado por 
países interessados em aumentar a participação de fontes re-
nováveis em sua matriz energética. 

Com vistas à crescente demanda por energia eólica, a 
empresa brasileira Molde e a canadense VCI se uniram para 

itUpEva ganha FÁbRiCa DE COMpOnEntES paRa gERaDORES EóliCOS Da vCi MOlDE; 
pROjEtO naCiOnaliza a pRODUçãO DE itEnS qUE até EntãO ERaM iMpORtaDOS 

que bOns 
ventOs tragam 
desenvOlvimentO
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lEt thE gOOD WinDS 
bRing DEvElOpMEnt

fiberglass nacelles, which are fairings of wind turbines. 
Investe São Paulo provided support in the process of 

installation and operation of the plant in Itupeva. In total, 
R$ 6 million (US$ 2,5 million) were invested and 80 em-
ployees were hired for the new line, which is capable of 
producing 300 nacelles per year. 

The purpose of the unit is to nationalize the produc-
tion of items that were previously imported, supplying to 
both loyal customers and new markets. The choice of Itu-
peva was strategic, since the city is close to some of the 
main buyers of the product.

“Molde has a 30-year history in São Paulo, produc-
ing various engineering products made of fiberglass. The 
project for the nationalization of wind sector products is 
given priority by Investe SP,” said the project manager of 
Investe SP Franklin Ribeiro.

It was in Persia, in 200 BC, where the use of wind 
power for pumping water and grinding grains through 
windmills was first recorded. However, the adaptation of 
the equipment for power generation occurred only in the 
late nineteenth century. 

In 1888, in Cleveland (USA), Charles Brush powered 
the world’s first wind turbine aimed at the generation 
of electricity. Since then, with the technological innova-
tions that have emerged and the increased global de-
mand for energy, the use of wind turbines has become 
more common and has been encouraged by countries 
interested in increasing the share of renewables in their 
energy sources. 

Eyeing this growing demand for wind power, the Bra-
zilian company Molde and the Canadian company VCI 
joined to found VCI Molde, a company that manufactures 

itUpEva hOStS vCi MOlDE’S WinD tURbinE COMpOnEntS ManUFaCtURing plant; 
pROjECt natiOnalizES thE pRODUCtiOn OF itEMS that WERE pREviOUSly iMpORtED 

vCI mOLdE

Foram contratados 80 funcionários para a nova fábrica, que recebeu investimentos de R$ 6 milhões
The new factory received an investment of  R$ 6 million (US$ 2,5 million) and 80 employees
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vIdROPORTO

from porTo ferreira To your refrigeraTor

Já parou para pensar como o vidro é essencial em nossa 
vida? Além de fazer parte da composição de móveis e imó-
veis, o vidro está presente em nosso dia a dia protegendo e 
conservando os alimentos e bebidas que consumimos. Do 
pote de palmito à garrafa de cerveja, passando pelos reci-
pientes de requeijão e geleia – a flexibilidade do vidro no 
campo das embalagens é imensa. Por possuir aspecto iner-
te, não exerce nenhuma interferência no sabor dos alimen-
tos e bebidas. E o melhor: é um material 100% reciclável. 

Na produção desse material tão fundamental na vida 
moderna, a Vidroporto tem atuação de destaque. A com-
panhia está entre as maiores indústrias especializadas em 
embalagens de vidro para o setor de bebidas e alimentos 
no Brasil e pretende consolidar e expandir sua participação 
de mercado de 7% (2014) para 16%, graças ao projeto de 
modernização concluído com o apoio da Investe São Paulo: 
a ativação da terceira linha fabril, no seu complexo industrial 
em Porto Ferreira. 

Com um investimento de R$ 200 milhões, a Vidroporto 
passou a produzir 30 milhões de garrafas de vidro por 
mês. Isso representa um aumento de 150% na capacida-
de de produção, que contou com a contratação de 200 
novos funcionários.

A Investe SP colaborou para o sucesso do projeto nas 
áreas ambiental, tributária e de infraestrutura. “Interme-
diamos o relacionamento da Vidroporto com instituições 
públicas, principalmente com relação a possibilidades de 
financiamento”, comentou a gerente de projetos da Investe 
SP Ana Beatriz Fernandes.

Empresa nacional fundada por um grupo de empresá-
rios de Porto Ferreira, a Vidroporto decidiu continuar inves-
tindo em São Paulo pela disponibilidade de mão de obra 
qualificada na região e pela proximidade das indústrias que 
utilizam seus produtos. 

Have you ever wondered how glass is essential to our 
lives? In addition to being used in furniture and buildings, 
glass is present in our day-to-day protecting and conserv-
ing the food and drink we consume. From heart of palm 
and jam jars to beer bottles, the flexibility of glass for 
packaging is immense. Due to its inert aspect, it does not 
interfere with the taste of food and beverages. And the 
best of all: it is a 100% recyclable material. 

In the production of such an essential material in 
modern life, Vidroporto has shown an outstanding per-
formance. The company is among the largest players 
specialized in glass containers for the food and bever-
age industry in Brazil and aims to consolidate and expand 
its market share from 7%, in 2014, to 16%, thanks to the 
modernization project completed with the support of In-
veste São Paulo: the opening of the third production line, 
located within its industrial complex in Porto Ferreira. 

With a R$ 200 million (US$ 84,9 million) investment, 
Vidroporto started producing 30 million glass bottles 
per month. This represents a 150% increase in the pro-
duction capacity, which included the generation of 200 
new job opportunities.

Investe SP contributed to the success of the project 
in the environmental, tax and infrastructure areas. “We 
acted as an intermediary in the relationship between 
Vidroporto and public organizations, especially with re-
gard to funding opportunities,” said the project man-
ager of Investe SP, Ana Beatriz Fernandes.

A Brazilian company founded by a group of business-
men from Porto Ferreira, Vidroporto decided to continue 
investing in São Paulo due to the availability of skilled 
workforce in the region and the proximity to the indus-
tries that use its products. 

vidroPorto inicia a oPeração do terceiro Forno  
e amPlia Sua caPacidade de Produção em 150% 

viDROpORtO bEginS thE OpERatiOn OF thiRD FURnaCE anD 
ExpanDS itS pRODUCtiOn CapaCity by 150% 

de POrtO ferreira 
Para a sua geladeira
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vIdROPORTO

Com a expansão, a Vidroporto passou a produzir 30 milhões de garrafas por mês
With the expansion, Vidroporto started producing 30 million bottles per month
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CELER 
SEDAN

CHERYBRASIL.COM.BR

TIGGO QQ
CELER 
HATCH

A CHERY É GANHADORA DO 3O PRÊMIO 
INVESTE SÃO PAULO, MOSTRANDO MAIS 
UMA VEZ A DIFERENÇA ENTRE QUEM VEIO 
PARA FICAR E QUEM ESTÁ SÓ DE PASSAGEM.

O governo do estado de São Paulo homenageia empresas que investem no desenvolvimento 
da região em que estão localizadas. Por isso, a Chery acaba de vencer o 3º Prêmio Investe São Paulo. 
Sua nova fábrica inaugurada em Jacareí, com um investimento de US$ 400 milhões, resulta 
em oportunidades e crescimento reais para a região. A Chery reafi rma sua confi ança no potencial 
do Brasil e de São Paulo, e quer tornar realidade o sonho da “democratização” do carro completo. 
Chery. Brasileira de chassis, peças, coração, e paulista com muito orgulho.

CHY-0006-15-An rev premio Investe 200x135.indd   1 1/28/15   11:13 AM

RETROsPECTIvA

Além disso, foram assinados protocolos de coopera-
ção com 13 instituições que não só ajudam a divulgar 
os serviços da Agência, mas também colaboram na 
prospecção de negócios. 

O ano de 2014 também foi de crescimento dentro 
da Investe SP. A Agência aperfeiçoou seus processos 
internos e aumentou ainda mais seu portfólio de inves-
timentos anunciados, cujo número registrado ao final 
do período subiu 21% em relação ao ano anterior.  

A carteira de projetos em implantação, ou seja, 
que estão prestes a ser concretizados, também au-
mentou 42%, trazendo a perspectiva de muito traba-
lho para os próximos meses.

Confira, nas próximas páginas, estatísticas, números e 
fatos que marcaram o ano de 2014 da Investe São Paulo.

Em 2014, a Copa do Mundo trouxe para o Brasil 
mais de um milhão de visitantes, que gastaram, em 
junho, 75% a mais na comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Apesar da tristeza na semifinal, 
foi um mês em que o País ficou ainda mais colorido, 
com a presença de dezenas de culturas e nacionalida-
des que vieram nos visitar.

Na Investe São Paulo, não foi diferente. Em 2014, 
a Agência criou novos laços ao redor do mundo, tor-
nando-se mais conhecida e consolidando sua imagem 
como porta de entrada da região mais desenvolvida 
da América Latina. 

O número de delegações estrangeiras recebidas 
ao longo do ano subiu 22,5% em relação ao ano an-
terior, passando de 266, em 2013, para 326, em 2014.  

pORtFóliO DE pROjEtOS Da invEStE SãO paUlO CRESCE 
EM 2014 E tRaz bOaS pERSpECtivaS paRa 2015

2014: O anO dO crescimentO
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In 2014, the World Cup brought to Brazil more than one 
million visitors who spent, in June, 75% more when com-
pared to the same period in the previous year. Despite the 
sadness in the semifinal, it was a month in which the country 
became even more colorful with the presence of dozens of 
cultures and nationalities who came to visit us.

At Investe São Paulo, it was not different. In 2014, the 
Agency created new ties around the world, becoming in-
creasingly known and consolidating its image as a gateway to 
the most developed region of Latin America. 

The number of foreign delegations received during 
the year rose 22.5% over the previous year, from 266 in 
2013 to 326 in 2014.  In addition, cooperation agreements 
were signed with 13 institutions that not only help spread  
the Agency’s services, but also collaborate in business pros-
pecting. 

2014 was also a year of growth within Investe SP. The 
Agency has improved its internal processes and further in-
creased its portfolio of announced investments, whose num-
ber at the end of the period rose 21% over the previous year.  

The portfolio of projects under implementation, that 
is, which are about to be launched, also increased by 42%, 
bringing the prospect of intense work for the next months.

Over the next few pages, read statistics, figures and 
events that marked the year 2014 at Investe São Paulo.

invEStE SãO paUlO’S pROjECtS 
pORtFOliO gROWS in 2014 anD 
bRingS gOOD pROSpECtS FOR 2015

2014: thE yEaR OF gROWth 

número de proJetos AnunCiAdos 
por origem do CApitAl

número de proJetos 
por região AdministrAtivA 

número de proJetos AnunCiAdos 
por setor eConômiCo

outros
pAíses

brAsil
braZil

estAdos
unidos

usa
itáliA/iTaly

CoreiA  
do sul

souTh Corea

JApão
japan

ChinA/China

oTher
CounTries

number of projeCTs announCed 
by CapiTal origin

number of projeCTs by adminisTraTive region

number of projeCTs announCed by eConomiC seCTor

outros / oTher 
3% -  aeroespaCial e defesa 

aeroespaCe and defense

3% -  peTróleo e gás 
oil and gas

3% -  p&d 
r&d

28% -  ouTros (Transformação) 
oThers (TransformaTion) outros pAíses

oTher CounTries

alemanha / germany
espanha / spain
áusTria / ausTria

41% - Campinas10% - soroCaba

17% -  são josé 
dos Campos

14% - região 
meTropoliTana  
de são paulo

4% - ribeirão preTo

14% - CenTral

REvIEw

37%

24%

17%

7%

7%

4%

4% Economia Verde
Green Economy

TIC
ICT

Metal-mecânico
Metalworking

Saúde e Ciências da Vida
Health and Life Sciences

Máquinas e Equipamentos
Machinery and Equipment

Automotivo
Automotive

Outros
Others
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investimentOs anunciadOs
pROjEtOS DE invEStiMEntO atEnDiDOS pEla invEStE SãO paUlO 
qUE FORaM anUnCiaDOS pUbliCaMEntE EM 2014

brAskem
brasil / braZil

p&d 
r&d

r$ 30.000.000,00
33
Campinas

AgCo
esTados unidos / usa

ouTros 
oThers

r$ 8.000.000,00
15
Campinas

estre
brasil / braZil

eConomia verde 
green eConomy

r$ 15.000.000,00
30
guaTapará

Chery
China / China

auTomoTivo
auTomoTive

r$ 300.000.000,00
200
jaCareí

hyundAi rotem
Coreia do sul / souTh Corea

máquinas e equipamenTos 
maChinery and equipmenT

r$ 94.000.000,00
300
araraquara

byd
China / China

auTomoTivo
auTomoTive

r$ 200.000.000,00
450
Campinas

Airship
brasil / braZil

aeroespaCial e defesa 
aerospaCe and defense

r$ 200.000.000,00
270
são Carlos

fitesA
brasil / braZil

ouTros 
oThers 

r$ 160.000.000,00
75
Cosmópolis

Covidien
esTados unidos / usa

saúde e CiênCias da vida
healTh and life sCienCes

r$ 59.000.000,00
0
são paulo

mAxion Wheels
esTados unidos / usa

auTomoTivo
auTomoTive 

r$ 200.000.000,00
500
limeira

CAstfuturA
iTália / iTaly

ouTros 
oThers 

r$ 1.000.000,00
70
valinhos

Akg
alemanha / germany

máquinas e equipamenTos 
maChinery and equipmenT

r$ 16.000.000,00
150
lorena

hyundAi
Coreia do sul / souTh Corea

auTomoTivo
auTomoTive 

r$ 14.000.000,00
12
piraCiCaba

dAtAlogiC
iTália / iTaly

TiC
iCT

r$ 5.000.000,00
70
jundiaí

orygen
brasil / braZil

saúde e CiênCias da vida
healTh and life sCienCes

r$ 500.000.000,00
110
são Carlos
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annOUnCED invEStMEntS
invEStMEnt pROjECtS aSSiStED by invEStE SãO paUlO 
that WERE annOUnCED pUbliCly in 2014

p&g
esTados unidos / usa

ouTros 
oThers

r$ 777.000.000,00
339
louveira

rACCortubi
iTália / iTaly

ouTros 
oThers

r$ 6.000.000,00
20
jaCareí

python
brasil / braZil

meTal-meCâniCo
meTalWorking

r$ 9.000.000,00
100
iTapeTininga

riveCo
iTália / iTaly

peTróleo e gás
oil and gas

r$ 110.000.000,00
240
lorena

QuAlity steel
brasil / braZil

meTal-meCâniCo
meTalWorking 

r$ 150.000.000,00
300
CruZeiro

empresA / CompAny

origem do CapiTal / sourCe of CapiTal

seTor eConômiCo / eConomiC seCTor

invesTimenTo / invesTmenT

empregos / jobs

muniCípio / muniCipaliTies

legendA / CAption

s&p
espanha / spain

máquinas e equipamenTos 
maChinery and equipmenT 

r$ 1.000.000,00
20
mogi das CruZes

sAg
áusTria / ausTria

auTomoTivo
auTomoTive

r$ 17.000.000,00
35
jaguariúna

sAertex
alemanha / germany

máquinas e equipamenTos 
maChinery and equipmenT

r$ 10.000.000,00
40
indaiaTuba

shillA
Coreia do sul / souTh Corea

máquinas e equipamenTos 
maChinery and equipmenT

r$ 100.000.000,00
200
TieTê

termomeCAniCA
brasil / braZil

ouTros 
oThers 

r$ 300.000.000,00
70
são bernardo do Campo

toyotA
japão / japan

auTomoTivo
auTomoTive

r$ 10.000.000,00
80
são bernardo do Campo

tpr
japão / japan

auTomoTivo
auTomoTive 

r$ 66.000.000,00
70
porTo feliZ

vCi molde
brasil / braZil

ouTros 
oThers 

r$ 6.000.000,00
80
iTupeva

vidroporto
brasil / braZil

ouTros 
oThers

r$ 200.000.000,00
200
porTo ferreira
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Para identificar potenciais investidores, a área de 
Prospecção de Negócios da Investe SP utiliza diferentes 
meios. Corre o mundo participando de feiras e eventos 
setoriais, cultivando relacionamentos com empresários 
e associações e firmando parcerias estratégicas. 

Acompanhar na mídia brasileira e internacional a 
movimentação de empresas privadas também é uma 
excelente ferramenta. Para isso, a Gerência de Comu-
nicação e Marketing produz, diariamente, um clipping 
– seleção de notícias relevantes para os colaboradores 
da Investe São Paulo.

Em 2014, a principal forma de captação de novos 
projetos para a Investe São Paulo foram os relaciona-
mentos estabelecidos pelos funcionários de diferentes 
áreas. Observe:

In order to identify potential investors, Investe SP’s 
business development department resorts to different 
approaches. It travels the world participating in trade 
shows and industry events, cultivating relationships 
with entrepreneurs and associations and entering into 
strategic partnerships. 

Following the movement of private companies on the 
Brazilian and international media is also an excellent tool. 
For this, the Communication and Marketing Management 
Department produces a daily clipping - selection of news 
deemed relevant by Investe SP’s employees.

In 2014, the primary method to attract new projects 
to Investe São Paulo was through relationships estab-
lished by employees of different areas. Take a look:

PrOsPecçãO 
de negóciOs
business prospeCTing

númerOs da PrOsPecçãO em 2014 | business Outreach numbers in 2014:
 1.004 emPresas cOntatadas, das quais | 1,004 cOmPanies were cOntacted, Of which:

• 398 (40%) foram identificadas como potenciais investidoras | 398 (40%) were identified as potential investors

• 118 (12%) tornaram-se projetos da agência | 118 (12%) became agency projects 

em 2014, a assembleia legislativa de são paulo aprovou um decreto que per-

mitiu que a investe são paulo fosse qualificada como uma organização social. 

assim, desde agosto desse ano, a agência possui um contrato de gestão com 

a secretaria estadual de desenvolvimento econômico, Ciência, Tecnologia e 

inovação. esse contrato impõe metas quantitativas a serem cumpridas pela 

equipe, que passou a trabalhar de forma ainda mais eficiente e produtiva pelo 

desenvolvimento econômico do estado.

in 2014, the state legislature of são paulo approved a decree that allowed 

investe são paulo to qualify as a social organization. Thus, since august this 

year, the agency holds a management agreement with the department of 

economic development, science, Technology and innovation. This agreement 

sets forth quantitative targets to be met by the staff, which started to work 

even more efficiently and productively for the economic development of the 

state.

eficiência de gestãO  | managemenT effiCienCy

Relacionamento da ISP
ISP’s relations

Feiras e eventos no Brasil
Fairs and Events in Brazil

Prefeituras municipais do ESP
ESP’s municipalities

Parceiros estratégicos da ISP
ISP’s strategic partners

Indicações de empresas clientes da ISP
Referrals by ISP’s client companies

Clipping
Clipping

Fale conosco | Site da ISP
Contact us | ISP’s website

Demais formas de contato*
Other contact methods*

fOrma de 
cOntatO cOm 
POtenciais 

investidOres
27%

11%4%

25%

16%

4%
6%

7%

Brasil
Brazil

Alemanha
Germany

Outros países*
Other countries*

China
China

França
France

Estados unidos
USA

Itália
Italy

Origem dOs 
POtenciais 

investidOres 
cOntatadOs

35%

27%

16%

6%

6%

6%

4%

* Outros países: Japão, Coreia do Sul, Suíça, Canadá, Espanha e Portugal.
* Other countries: Japan; South Korea; Switzerland; Canada; Spain; Portugal.

* Demais formas de contato: feiras e eventos no exterior, SDECTI, Secretarias de Estado  
do Gesp (exceto SDECTI), indicação do PIB,  representações diplomáticas, agências de investimento, 
organismos internacionais, outros órgãos e entidades do Gesp, estudo setorial.

* Other contact methods: Fairs and events abroad; SDECTI; governmental State Secretary except
SDECTI; GDP Indication; Diplomatic representations; Investment agencies; International Organizations;
Other bodies; governmental entities.

RElaCiOnaMEntOS Da EqUipE Da agênCia E paRCEiROS EStRatégiCOS 
FORaM RESpOnSÁvEiS pOR 44% DaS EMpRESaS COntataDaS

agEnCy StaFF RElatiOnShipS anD StRatEgiC paRtnERS aCCOUntED 
FOR 44% OF thE COntaCtED COMpaniES

Ways of ConTaCTing 
poTenTial invesTors

origin of poTenTial 
invesTors ConTaCTed

RETROsPECTIvA
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Confira as instituições que assinaram protocolos de cooperação 

com a investe sp em 2014: bank of China (brasil) s.a., hsbC bank 

brasil s.a., oCC – ontario Chamber of Commerce, invest shenzen, Câmara  

de Comércio brasil-españa, ubrafe – união brasileira dos promotores de  

feiras, banco mizuho do brasil s.a., fundação 25 de janeiro – são paulo 

Convention & visitors bureau, Câmara portuguesa de Comércio no brasil, 

paris region enterprises, switzerland global enterprise, offshoreenergy.dk e  

aba – australian business agency.

Check out the institutions that have signed cooperation agreements 

with investe sp in 2014: bank of China (brazil) sa; hsbC bank brasil s.a; 

ontario Chamber of Commerce oCC; invest shenzen; Câmara de Comércio 

brasil-españa; ubrafe – união brasileira dos promotores de feiras; banco 

mizuho do brasil s.a; fundação 25 de janeiro – são paulo Convention & 

visitors; bureau; Câmara portuguesa de Comércio no brasil; paris region 

enterprises; switzerland global enterprise; offshoreenergy.dk; aba – 

australian business agency.

Faz parte do dia a dia da Gerência de Relações Ins-
titucionais e Internacionais atender grupos de represen-
tantes governamentais e empresariais, agências de pro-
moção de investimentos, representações diplomáticas, 
organismos e consultorias internacionais.

Essas instituições ajudam a trazer a Investe SP para 
mais perto de potenciais investidores.

Em 2014, foram 326 atendimentos internacionais, 
um crescimento de 23% em relação ao ano anterior. E a 
maior parte desses atendimentos foi feita a delegações 
dos Estados Unidos.

It is part of the day-to-day of the Institutional and 
International Relations Department to meet groups of 
government and business representatives, investment 
promotion agencies, diplomatic missions, international 
organizations and consultancies. 

These institutions help bring Investe SP closer to po-
tential investors.

In 2014, 326 international assistances were met, a 
23% increase over the previous year. And most of those 
meetings were held with USA delegations.

sãO PaulO cada
vez mais glObal
são paulo inCreasingly global

totAl de delegAções estrAngeirAs  
e entidAdes internACionAis
ToTal of foreign delegaTions and inTernaTional enTiTies 

núMERO DE atEnDiMEntOS a DElEgaçõES EStRangEiRaS 
E EntiDaDES intERnaCiOnaiS CRESCE 23%

nUMbER OF  FOREign DElEgatiOnS anD intERnatiOnal 
ORganizatiOnS MEt gROWS 23%

distribuição dAs delegAções por pAís de origem
disTribuTions of delegaTions by CounTry of origin

18% 55%9% 6% 6% 6%
Estados unidos
USA

China
China

Bélgica
Belgium

Japão
Japan

Reino unido
UK

Outros países*
Other countries*

* Outros países: Coreia do Sul, Alemanha, França, Portugal, Canadá e Itália.
* Other countries: South Korea; Germany; France; Portugal; Canada; Italy.
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caPacitaçãO 
de Prefeituras
qUaliFiCatiOn OF MUniCipalitiES

paRCERia COM EqUipaMEntOS MUniCipaiS FaCilita a iDEntiFiCaçãO 
DE pOlOS REgiOnaiS E apRiMORa O atEnDiMEntO aO invEStiDOR

paRtnERShip With MUniCipal RESOURCES FaCilitatES thE iDEntiFiCatiOn 
OF REgiOnal hUbS anD iMpROvES SERviCE tO invEStORS

Gestores municipais são, na maioria das vezes, os prin-
cipais interlocutores da Investe São Paulo nas prefeituras.  
São eles que colaboram para o sucesso da atração de 
novas empresas para o Estado.

Por isso, uma parte importante das atividades institu-
cionais desenvolvidas pela agência paulista é a capacita-
ção de representantes municipais nas melhores práticas 
para atração de investimentos. São encontros e reuniões 
realizados tanto na sede da Investe SP quanto em estru-
turas oferecidas por consórcios municipais e associações 
de prefeituras. 

Durante esses treinamentos, são realizados debates e 
palestras que preparam os gestores para atender os inves-
tidores brasileiros e estrangeiros da melhor maneira possí-
vel. Dessa forma, a Investe SP ganha agilidade no forneci-
mento de informações estratégicas para que as empresas 
tomem decisões corretas sobre como e onde investir.

Em 2014, destacaram-se as Ações Institucionais, 
reuniões mensais com cerca de dez municípios e parti-
cipação da Desenvolve SP nas quais são apresentadas as 
atividades de apoio aos municípios das duas agências. 
Foram dez encontros realizados, totalizando 190 prefei-
turas paulistas atendidas.

Municipal managers are often Investe SP’s main in-
terlocutors at the municipalities and they are the ones 
who collaborate to successfully attracting new business-
es to the state.

Therefore, an important part of the institutional ac-
tivities developed by Investe São Paulo consists of train-
ing municipal representatives on best practices for at-
tracting investment. These are meetings held both at 
Investe SP’s headquarters and at structures offered by 
local consortia and associations of municipalities. 

During these trainings, lectures and debates are con-
ducted to prepare managers to assist Brazilian and for-
eign investors as well as possible. Thus, Investe SP gains 
agility in providing strategic information for companies 
so that they can take right decisions on how and where 
to invest.

In 2014, the highlights were the Institutional Actions, 
consisting of monthly meetings with about 10 munici-
palities per event, with the participation of Desenvolve 
SP, in which the activities in support of the municipalities 
provided by both agencies are put forward. There were 
10 meetings, totaling 190 municipalities of São Paulo 
that have been assisted.

RETROsPECTIvA
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invEStE Sp On thE MEDia
pROMOting a pOSitivE iMagE OF thE StatE anD DiSClOSing  
itS FREE SERviCES iS OnE OF thE agEnCy’S pRiORitiES

Divulgação na imprensa, entrevistas, materiais de 
divulgação, redes sociais, interação com jornalistas e 
projeção da imagem da Investe São Paulo no Brasil e no 
mundo são algumas das atribuições da Gerência de Co-
municação e Marketing da Investe São Paulo.

Confira os dados que ilustram o resultado do trabalho 
de contato com a mídia realizado ao longo de 2014:

Issuing of news to the press, interviews, promotional 
materials, social networking, interaction with journalists 
and projection of Investe SP’s image in Brazil and the 
world are some of the tasks performed by Investe SP’s 
Communications and Marketing Management department.

Check out the data illustrating the result of the 
contact made with the media over 2014:

pROMOvER UMa iMagEM 
pOSitiva DO EStaDO E DivUlgaR 
OS SERviçOS gRatUitOS SãO 
pRiORiDaDES Da agênCia

investe sP 
na mídia

NúMEROS DA COMuNICAçãO ExTERNA EM 2014

254 jornalistas atendidos, que realizaram  

49 entrevistas com diretores da Agência

1.468 exposições na imprensa

125 textos elaborados pela equipe

358.755 visitas ao site da Agência

ExTERNAL COMMuNICATION NuMBERS IN 2014

254 journalists, who conducted 

49 interviews with agency directors 

1.468 press appearances

125 texts prepared by the staff

358.755 visits to the Agency’s website

ACesso de estrAngeiros por pAís
aCCess of foreigners by CounTry

mAtériAs Que CitAm A 
investe sp por veíCulo
arTiCles menTioning 
invesTe sp by media

74% inTerneT
inTerneT

neWspaper
21% jornal

magaZine
3% revisTa

radio
1% rádio

Tv
1% Tv6% - desConheCido / unknoWn
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36% - esTados unidos / usa

5% - japão / japan

13% - índia / india

9% - reino unido / uk

8% - alemanha / germany

8% - porTugal / porTugal

9% - espanha / spain

6% - iTália / iTaly
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tipo de CitAção
menTioning Type

isp
82% isp

direCTors
3% direTores

presidenT of The agenCy

13%  presidenTe 
da agênCia

oTher employees

2% ouTros  
        funCionários

ClAssifiCAção dAs mAtériAs 
Que CitAm A investe sp
ClassifiCaTion of arTiCles menTioning invesTe sp

posiTive

neuTral

negaTive

85% posiTivas

13% neuTras

2% negaTivas

RETROsPECTIvA
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85% posiTivas

13% neuTras

2% negaTivas

InTERvIEw
jUan qUiRóS

Juan Quirós tornou-se o novo presidente da Inves-
te São Paulo em janeiro de 2015, tomando para si a 
missão de aprimorar e expandir o trabalho da agência 
paulista.

Engenheiro pós-graduado em administração de 
empresas, gerenciamento e planejamento estratégi-
co, Quirós já tem experiência em promoção de inves-
timentos. Presidiu a Apex-Brasil (Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos) entre 
2003 e 2007. Em seu currículo, também consta a par-
ticipação em diversos conselhos econômicos e gru-
pos de desenvolvimento de negócios. 

Em entrevista, ele fala sobre as mudanças na atua-
ção da Investe São Paulo que virão nos próximos me-
ses. Confira:

Juan Quirós became the new president of Investe 
São Paulo in January 2015, undertaking the mission 
to improve and expand the presence of Investe São 
Paulo.

Post-graduate engineer in Business Administra-
tion, Strategic Management and Planning, Quirós 
has experience in investment promotion. He was 
president of Apex-Brazil, Brazilian Trade and Invest-
ment Promotion Agency, between, 2003 and 2007. 
His curriculum also includes participations in various 
economic forums and business development groups. 

In this interview, he talks about the changes in the 
scope of Investe São Paulo which shall  take place in 
the upcoming months. Check out below:

jUan qUiRóS aSSUME 
a pRESiDênCia Da 
invEStE SãO paUlO 
COM a MiSSãO DE 
aMpliaR a linha DE 
atUaçãO Da agênCia

jUan qUiRóS aSSUMES OFFiCE aS thE pRESiDEnt OF invEStE SãO paUlO 
With thE MiSSiOn tO ExpanD thE agEnCy’S aCtivity SCOpE

liderança nOva, 
nOvOs rumOs

nEW lEaDERShip, nEW DiRECtiOnS
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EnTREvIsTA
jUan qUiRóS

quais serãO as PriOridades 
da agência nOs PróximOs anOs?

Acredito que faz parte da promoção da competitividade 
não só incentivar o investimento, mas também fomentar 
o sucesso das empresas depois que elas já estão insta-
ladas. Minha ideia é reestruturar a equipe da agên-
cia para que possa ajudar o empreendedor a fazer de 
São Paulo sua principal plataforma de exportação na 
América Latina. Também vamos focar a promoção e o 
aperfeiçoamento da ferramenta Encontre um Sócio, já 
que são os pequenos e médios empresários que facilitam 
a entrada de novas empresas no mercado brasileiro e a 
internacionalização de empreendimentos. Com relação 
ao atendimento ao investidor, vamos manter a excelência 
que foi desenvolvida na Agência ao longo dos últimos 
seis anos. Para aprimorá-lo, estamos fazendo um trabalho 
para descobrir a vocação econômica de cada município 
e região do Estado. Assim, poderemos cruzar as necessi-
dades do empreendedor com aquilo que cada lugar tem 
melhores condições de oferecer em termos de rede de 
fornecedores e infraestrutura.

O balançO dOs investimentOs anunciadOs 
nOs últimOs dOis anOs mOstra uma mudança 
nO POrte dOs PrOJetOs. cOmO issO altera O 
trabalhO da investe sP?

Uma das diretrizes que está sendo passada pela  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação é dar mais atenção a investi-
mentos pequenos e médios, e é isso que vamos fazer. 
Trabalhar com um cliente com um projeto de R$ 1 bi-
lhão é completamente diferente de atender 20 que tra-
zem R$ 100 milhões. Vamos ter que conversar melhor 
com o mercado para fortalecer o relacionamento com  
essas empresas, que têm se tornado cada vez mais rele-
vantes no cenário econômico. 

atualmente, a maiOr Parte dOs PrOJetOs  
da agência vem de emPresas brasileiras. 
qual será a estratégia Para aumentar 
O fluxO de investimentOs estrangeirOs? 

Vamos reforçar a comunicação de São Paulo para o mun-
do, principalmente por meio de eventos internacionais 
que têm potencial de nos levar para perto de investido-
res. O foco serão os fundos de private equity, formadores 
de opinião e a própria mídia. Agora que a lei permite 
investimento estrangeiro direto em hospitais, vamos ser 
também porta-vozes das oportunidades de negócio em 
São Paulo para esse setor.

quWhaT are The agenCy’s prioriTies  
for The nexT years?

I believe that promoting competitiveness not only in-
volves incentives to investments, but fostering the suc-
cess of the companies once they have settled down. My 
idea is to restructure the agency’s staff to enable it to 
help entrepreneurs make São Paulo their main export 
platform in Latin America. We will also focus on the pro-
motion and improvement of the online tool ‘Find a Busi-
ness Partner’, since small and medium entrepreneurs are 
those who facilitate the entry of new companies in the 
Brazilian market and the internationalization of enter-
prises. As for the support to investors, we will keep the 
excellence developed in the Agency over the past six 
years. To improve it, we will make an effort to discover 
the economic vocation of each city and region of the 
state. Thus, we will be able to combine the entrepre-
neur’s needs with what each place has to offer, better 
conditions in terms of suppliers network and infrastructure.

o The balanCe of invesTmenTs announCed over  
The pasT TWo years indiCaTes a Change in The  
siZe of The projeCTs. hoW does ThaT Change The 
 Work of invesTe sp?

One of the guidelines set out by the Department of Eco-
nomic Development, Science, Technology and Innova-
tion, is to give more attention to small and medium in-
vestments, and that is what we are going to do. Working 
with a client with a US$ 1 billion project is completely 
different from working with twenty clients that bring 
US$ 100 million. We will have to better dialog with the 
Market in order to straighten the relations with these 
companies which have been becoming increasingly  
relevant in the economic outlook. 

CurrenTly, mosT of The agenCy’s projeCTs are from 
braZilian Companies. WhaT is The sTraTegy To in-
Crease The floW of foreign invesTmenTs? 

We will strengthen the communication from São Paulo 
to the world, especially through international events that 
have the potential to take us closer to investors. We will 
focus on private equity funds, opinion leaders and the 
media itself. Now that foreign direct investment in hos-
pitals is legally permitted, we will also be the promoters 
of business opportunities in São Paulo for this sector.
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oi.com.br

Procure o(a) Executivo(a) de Negócios Oi ou ligue 0800 031 8031, 
se você representa uma grande empresa, ou 0800 031 0800, se você 
representa uma pequena ou média empresa. Teremos prazer em fazer 
um assessment e mostrar nossas soluções para o seu negócio.

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER 
ÀS NECESSIDADES DE CADA EMPRESA.

PRA TER 
TRANQUILIDADE 
NOS NEGÓCIOS, 
DEIXE SEUS DADOS
EM NUVEM MAIS 
SEGUROS COM A OI.
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