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São Paulo: múltiplas oportunidades  
que impulsionam seus negócios  

A importância da economia paulista transcende as fronteiras 
brasileiras.

O Estado é uma das regiões mais desenvolvidas de toda a 
América Latina, sendo que em muitos setores os números 
apresentados superam os de países inteiros, como o automo-
tivo, aeronáutico, tecnologia da informação e comunicações, 
serviços, energia, agronegócio, entre outros. 

Responsável por 32% do PIB brasileiro (R$ 2 trilhões em 2016), 
o Estado de São Paulo possui uma estrutura industrial e de 

serviços moderna e altamente diversificada, assegurando 
uma rede completa de fornecedores para os mais variados 
setores produtivos.

No quesito infraestrutura, o Estado, que abriga as mais 
modernas rodovias brasileiras, os principais aeroportos in-
ternacionais do país, além do maior terminal de contêineres 
da América Latina, é responsável por 30% da corrente de 
comércio brasileira.  Essa rede de transportes é complemen-
tada pelos modais hidroviário, ferroviário e dutoviário. 

Na área de serviços financeiros, São Paulo conta com a B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão uma das cinco maiores bolsas do 
mundo em valor de mercado, a segunda das Américas e líder 
no continente latino-americano.

O Estado também concentra cerca de 25,2% do total de 
instituições de educação superior do Brasil, muitas das 
quais figuram entre as melhores do país, com reconheci-
mento internacional. 
O sistema de ciência, tecnologia e inovação paulista também 

tem posição de destaque nos cenários nacional e interna-
cional. O setor possui estrutura diversificada, composta por 
instituições de pesquisa públicas e privadas com expressiva 
produção de conhecimento e conta com um programa de 
implantação de Parques Tecnológicos como instrumento de 
atração e apoio às empresas inovadoras. 

Alavanque seus negócios neste 
Estado que não para de crescer. 

A liderança de São Paulo e seu dinamismo se devem à combinação virtuosa de um conjunto 
de fatores que compõem suas principais vantagens competitivas: mão-de-obra altamente 
qualificada; infraestrutura de padrão internacional; apoio à pesquisa, desenvolvimento e 

inovação tecnológica, além de um grande e qualificado mercado consumidor. 



Combinação singular  
de competências 

Mercado grande e diversificado

Com uma população de 44 milhões de habitantes, represen-
tando 21,7% da população brasileira, o mercado paulista 
é o principal produtor e consumidor de bens e serviços do 
Brasil, oferecendo uma gama completa de oportunidades 
que garantem todo o suporte a qualquer indústria presente 
no Estado, com destaque para:  

  94% da produção brasileira de aeronaves
 71% da produção farmacêutica nacional
 48% da produção brasileira de etanol – 14,6 milhões m³
  45% da produção brasileira de veículos
 41,7% do valor adicionado do setor de serviços brasileiro
 R$ 44,700,00 de PIB per capita – 47% maior que a média 
nacional
  Setores de serviços mais desenvolvidos do Brasil: TIC, saú-

de, educação, financeiro, engenharia, logística, consultoria, 
escritórios de advocacia 
 Maior produtor de etanol de cana de açucar e suco de 
laranja do mundo
 Estrutura industrial e de serviços altamente diversificada 

Mão-de-obra especializada

Historicamente, São Paulo investe na formação de recursos 
humanos em diferentes áreas de conhecimento, dispondo de 
uma estrutura educacional de alta qualidade, distribuída por 
todo o Estado.

 598 instituições de nível superior
 30% dos pesquisadores brasileiros

Educação

  18,9% do orçamento do Estado é investido em educação 
(em todos os níveis: básico, médio,técnico e superior)
  3 das melhores universidades latino-americanas são do 

Estado de São Paulo – USP, UNESP e UNICAMP
 66 faculdades de tecnologia e 220 escolas técnicas



Inovação Tecnológica

Quando falamos de tecnologia no Brasil é impossível não 
mencionar São Paulo. O Estado concentra as melhores uni-
versidades do país e os mais importantes centros de tecnolo-
gia e ciência, em áreas diferenciadas. 

São Paulo possui também cursos bastante reconhecidos, o 
que contribui para a criação de um ambiente que estimula 
a pesquisa tecnológica e o desenvolvimento. Tais aspectos 
permitem a consolidação de uma estrutura industrial tecno-
logicamente desenvolvida e diversificada. 

O Estado de São Paulo disponibiliza para os 

investidores:

 Uma rede de P&D composta por 42 institutos de pesquisa 
privados, estaduais e federais.
 O Sistema Paulista de Parques Tecnológicos 
  A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Fapesp), que conta com uma receita total de R$ 1,34 bi 
lhão, inclusive para apoio à P&D na indústria

Infraestrutura de padrão mundial

O Estado de São Paulo, estrategicamente localizado, permite 
o acesso ao mercado consumidor brasileiro através de um 
amplo sistema de transportes nos modais aéreo, rodoviário, 
ferroviário, hidroviário e portuário, integrados por “interli-
gações multimodais”.

Esta estrutura compreende: 

 37.065 km de estradas, incluindo das 19melhores estradas 
brasileiras
 5.400 km de ferrovias
 800 km de hidrovias – 5 milhões tons/ano
 2 aeroportos internacionais
  Cumbica, em Guarulhos, 2o maior aeroporto de  

passageiros do Hemisfério Sul
  Viracopos, em Campinas, maior aeroporto de cargas 

da América do Sul

 29 aeroportos regionais
 2 portos marítimos
  Porto de Santos, o maior da América do Sul.
  Porto de São Sebastião, a terceira melhor região  

portuária do mundo

Comunicação estratégica com o mundo



Nossos serviços
1. Apoio ao investidor para instalação de empresas no Estado

2. Estimulo à expansão de empresas instaladas em São Paulo

3. Apoio na identificação de um local para o empreendimento

4. Informações sobre setores e negócios no Estado

5. Ajuda na obtenção de licenças

6. Articulação com entidades públicas e privadas 

7. Articulação com entidades congêneres

8. Recepção de missões estrangeiras

9. Organização de missões ao exterior com foco na atração de 
investimentos para o Estado de São Paulo

10. Promoção da imagem do Estado de São Paulo no exterior

Investe São Paulo
A Investe São Paulo - Agência Paulista de Promoção de 
Investimentos e Competitividade é a porta de entrada das 
empresas que pretendem se instalar no Estado, além de 
estimular a expansão de empreendimentos que já estão em 
São Paulo. A agência fornece, gratuitamente, informações 
estratégicas que ajudam os investidores a encontrar os 
melhores locais para os seus negócios e facilita o contato das 
empresas com órgãos públicos e privados. 

Parte do trabalho da Investe São Paulo é auxiliar os muni-
cípios no atendimento ao investidor e no desenvolvimento 
do ambiente de negócios, além de estabelecer intercâmbios 
com organismos congêneres e agentes financiadores. 

Estão ainda entre as atribuições da Investe São Paulo 
recepcionar delegações estrangeiras, apresentar as opor-
tunidades de investimento no Estado, prospectar novos 
negócios, disponibilizar informações que contribuam para o 
desenvolvimento de São Paulo, além de promover a imagem 
do Estado no Brasil e no exterior como um dos melhores 
destinos de investimentos do mundo.
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