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Investe São Paulo presta 
assessoria ao empreendedor

Serviço atende empresas 
brasileiras ou estrangeiras 
interessadas em se instalar 
no Estado de São Paulo; 
atendimento é gratuito e 
considera as especifi cidades 
de cada negócio

SERVIÇO
Investe São Paulo – www.investesp.org.br
E-mail – investesp@investesp.org.br
Telefone (11) 3100-0300

Agência Paulista de Promoção de 
Investimentos e Competitividade 
oferece assessoria gra-
tuita para empresas 
nacionais e estran-
geiras interessadas 
em se fixar no territó-
rio paulista. Conhe-
cida como Investe São 
Paulo, um de seus 
principais serviços, o 
Site Location, avalia 
as necessidades espe-
cíficas de cada projeto e identifica 
opções de locais propícios à instala-
ção e operação do empreendimento.

O objetivo, explica o gerente de 
investimentos da Agência, Alexandre 
Marx, é promover a geração de em -
pregos, renda e novas tecnologias 
para o Estado. Negócios relaciona-
dos às áreas de saúde, pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) têm priori-
dade, assim como iniciativas inova-
doras e sustentáveis. “O atendimento 
personalizado está disponível para 
todos os setores da economia, sobre-
tudo a indústria”, diz. 

Sediada na capital, no Parque 
Tecnológico do Estado, em terreno 
vizinho ao da Cidade Universitária, a 
Investe São Paulo foi criada em 2008. 
Vinculada à Secretaria de De  sen vol-
vimento Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação do Estado, nesses 7 

anos de trabalho anunciou a instalação de 110 
novos empreendimentos em São Paulo.

A Agência atua em linha direta com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), entidades 
setoriais, Federação das Indústrias do Estado 
(Fiesp), concessionárias de serviços públicos 
(rodovia, ferrovia, hidrovia), prefeituras e 
órgãos estaduais e federais. Trabalha também 
com os municípios, visando a atrair empre-
sas, vislumbrando novos negócios e amplian-
do a competitividade paulista.

Marx destaca que um dos pontos que 
diferenciam a Investe São Paulo “é ter conhe-
cimentos sólidos das potencialidades do 
Estado e dispor de diversas bases de informa-
ções atualizadas sobre questões relevantes ao 
empreendedor”. Assim, oferece assessoria em 
questões ambientais, logísticas, de infraes-
trutura, mão de obra, mercado consumidor, 
fornecedores e oferta de universidades e de 
escolas técnicas, entre outras.

Sigilo – Se for necessário financiar o 
investimento, a empresa interessada pode-
rá recorrer à Agência de Desenvolvimento 
Paulista (Desenvolve SP), órgão ligado à 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 
Também vinculada ao Governo paulista, a 
agência dispõe de várias opções de emprés-
timos e é agente repassador de linhas de cré-
dito do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Todo projeto com potencial de con-
cretização requer assinatura de Termo de 
Confidencialidade com a Investe São Paulo. 
Executada logo após o contato inicial com a 

Agência, a medida garante o sigilo de informa-
ções privadas estratégicas ao empreendedor e 
marca o início do acesso ao Site Location.

A assessoria personalizada é realiza-
da em dez etapas (ver boxe) e tem como 
base as informações obtidas previamente. 
O prazo de execução do atendimento varia 
de acordo com o foco de cada projeto.

“Mantemos o interesse da empresa em 
investir no Estado em sigilo até recebermos 
autorização para a divulgação. Além disso, 
a decisão final sobre qual município ou 
região abrigará a nova matriz ou filial de 
um negócio fica sempre a cargo do empre-
endedor”, ressalta o gerente.

Chinesa – Um exemplo recente de 
empresa atendida pela Investe São Paulo 
é a fábrica da Chery, em Jacareí. “Dos 
500 empregos diretos gerados no municí-
pio pela empresa, 90% são destinados a pro-
fissionais brasileiros”, informa o vice-presi-
dente da fabricante de veículos chinesa, Luís 
Francisco Curi. Em operação desde agosto 
de 2014, a planta industrial ocupa terreno de 
um milhão de metros quadrados e recebeu 
investimento de US$ 400 milhões.

Nascida em 1997 na cidade de Wuhu, e 
com capital 100% estatal, a Chery foi a pri-
meira montadora chinesa a estruturar uma 
linha de produção no Brasil. Sua mais nova 
filial é, das 15 da multinacional asiática, a 
única cujo projeto inclui todas as etapas de 
produção de carros. Atualmente, monta no 
Vale do Paraíba as versões hatch e sedã de 
um modelo e importa mais quatro modelos 
de carros comercializados no País.

Paulista de São José do Rio Pardo, 
o economista Curi diz recomendar o ser-
viço estatal para outros empreendedores. 
“Viemos para ficar! Na Fase II, prevista 
para começar em 2017, investiremos mais 
US$ 300 milhões para estruturar a cadeia 
de fornecedores (supply chain) da Chery, 
em terreno de 3 mil metros quadrados, vizi-
nho ao da fábrica de Jacareí”, revela. 

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

As dez etapas
do Site Location

 1ª) Prospecção – A Investe São Paulo 
apresenta ao empreendedor as vanta-
gens competitivas do Estado

2ª) Termo de Confidencialidade – 
O empreendedor assina o documento e 
passa a ser atendido por um gerente de 
projeto da Investe São Paulo

3ª) Informações – O gerente de pro-
jeto solicita detalhes e define quais servi-
ços a Investe São Paulo poderá oferecer

4ª) Localização de área – De acordo 
com o perfil da empresa, a Investe São 
Paulo identifica municípios capazes de 
atender às necessidades do empreendedor

5ª) Lista longa – A Investe São Paulo 
envia ao empreendedor lista com 15 ou 
20 opções de cidades. Esse documento é 
definido para atender às características e 
necessidades do projeto

6ª) Lista curta – O empreendedor 
indica quais municípios que aparecem na 
lista longa têm chances de serem escolhi-
dos para abrigar o negócio. Prefeituras 
das localidades listadas podem sugerir 
áreas para a instalação do negócio

7ª) Visita a terrenos – A Investe São 
Paulo acompanha o empreendedor em 
visita às cidades candidatas. Nessa fase, 
interessados e munícipes podem estrei-
tar laços

8ª) Instalação – Com o local e o imó-
vel definidos, a Investe São Paulo orien-
ta o licenciamento ambiental e aproxima 
o empreendedor de concessionárias de 
serviços públicos

9ª) Anúncio de investimento/inau-
guração – A equipe de comunicação e 
marketing da Investe São Paulo colabora 
com a divulgação, contata a imprensa 
e auxilia em eventos de lançamento da 
pedra fundamental, etc. 

10ª) Aftercare – Depois de finalizado 
o projeto, a Investe São Paulo mantém 
contato periódico com o empreendedor

(Fonte: Investe São Paulo)
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Fábrica da Chery, em Jacareí – Terreno de um milhão de m2 e investimento de  US$ 400 milhões. No detalhe, Curi, vice-presidente da empresa

Marx – Atendimento personalizado

Nova unidade da 
montadora chinesa reúne
todas as etapas de produção
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