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Agenda
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Contexto do Estado de São Paulo

Resultados 
atingidos 
por pilar

Competitividade, Produtividade e 
Desenvolvimento Sustentável

Ciência, Tecnologia e Inovação

Qualificação Profissional, Trabalho e 
Empreendedorismo



No início de 2019, tínhamos no Estado de São Paulo um 
dos maiores índices de desemprego da última década

Taxa de 
desemprego 
chegou a 13,5%
no começo de 2019 
mas recuou para 
11,8% no 3º 
trimestre.

O Estado de São 
Paulo chegou a 
ter 3,7 milhões de 
desempregados.
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Mutirão do Emprego no Vale do 
Anhangabaú, Março/2019

Fonte: PNAD Contínua



Vagas abertas ou preenchidas por pessoas com 
qualificação abaixo da ideal chegará a 1,8 milhão em 2020

Fonte:PNAD/IBGE e Pesquisa Korn Ferry 

Entre 30 a 40% das 
vagas não são 
preenchidas por baixa 
qualificação

Geração de Emprego 
e Renda são uma das 
maiores prioridades do
Governo de SP e foco 

do programa Meu 
Emprego
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PME’s aumentaram em 6,3% o faturamento, 4,3% a 
ocupação e 1,8% a renda em Jun/ 2019 ante Jun/18.

Fonte: Pesquisa Sebrae

Empreendedores por necessidade tem aumentado 
e enfrentam dificuldade de acesso a crédito, qualificação 
e mercado

Empreenda Rápido surgiu para fortalecer os Micro e 
Pequenos Empreendedores que geram +54% dos empregos 
formais no setor privado do país
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Elevada ociosidade nos parques produtivos e falta de 
mecanismos que apoiam inovação na indústria brasileira

Fonte: Produção Industrial Mensal – Produção Física / IBGE e IEDI 5

O peso da indústria de 
transformação caiu de 
16,8% do PIB em 1995
para 11,2% do PIB no 
1º trimestre de 2019 –
menor patamar desde 
1947, início da série 
histórica do IBGE.

O 1º avanço do setor 
desde 2018 com alta de 
0,3% no 3º trimestre de 
2019.



Apenas 1,7% das empresas brasileiras operam nos 
padrões da Indústria 4.0

Fonte: Pesquisa Indústria 2027 - CNI 6

Apesar dos avanços 
regulatórios como a Lei da 
Inovação e os 
investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento e 
tecnologia, entre 2011 e 
2019, o Brasil caiu 19 
posições no Global 
Innovation Index (GII)
publicado pela Cornell 
University, pela Business 
School Insead e pela World 
Intellectual Property 
Organization, ocupando 
posição 64ª, pior colocado 
entre os BRICS.



Avaliação do país em rankings demonstra que outros 
países tem se movimentado mais rápido
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Quatro linhas de ações foram estruturadas desde o 
primeiro dia de gestão desse Governo

✓ Qualificação profissional e 
empregabilidade

✓ Empreendedorismo e 
desburocratização do país

✓ Polos de desenvolvimento para 
atração de investimentos (local e 
internacional) e geração de empregos

✓ Investimento em ciência, tecnologia 
e inovação, para melhoria da 
produtividade e competitividade
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PIB de São Paulo pode chegar a ser mais que o 
dobro do PIB Nacional em 2019

Fonte: Focus/BACEN (29.Nov.19)¹ | Média Mercado (Consultorias 3.Dez.19)² | SEADE (Out/2019)³ 9

Projeção PIB Brasil
Focus/Bacen¹ – 0,99%
Média Mercado² – 1,1% 

Projeção PIB 
São Paulo³
Mínima – 1,3%
Média – 1,7%
Máxima – 1,9%



Reformas anunciadas já impactam com o 2º maior recorde da 
série histórica, com com R$ 67,7 bi de investimentos.

Fonte: PIESP/SEADE (Out.19) e InvestSP (Nov/19)

Investimentos Anunciados – Estado de São Paulo
Acumulado em quatro trimestres (R$ Bilhões de Reais)
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Entendimento das demandas do mercado, para 
aumento de investimentos, foi prioridade em 2019

▪ Mais de 280 reuniões, 
com mais de 200 
empresas, entidades, 
governos e parceiros

▪ 9 ações de sensibilização 
de rodadas de 
competitividade

▪ 48 demandas técnicas de 
revisão tributária e 
regulatória e 4 pareceres 
técnicos

▪ 25 NDAs originados pela 
SDE
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Novos investidores nacionais e internacionais se 
comprometendo com o Estado de São Paulo
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Resultados

R$29 bi em 28 novos 
anuncios de investimentos, 
sendo 22 deles em polos 
de desenvolvimento em 
2019.

R$ 5 milhões investido na 
promoção de P&D para 
novos negócios de base 
tecnológica

+ de R$147 milhões
investidos para atração de 
investimento no Estado de 
São Paulo
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12 Polos lançados para fomentar o 
desenvolvimento econômico do Estado

78% do 

VTI do 
Estado

Industriais 

Industriais 

1. Saúde e Farma

2. Metal-metalúrgico, Máquinas e Equipamentos

3. Automotivo

4. Químico, Borracha e Plástico

5. Derivados do Petróleo e Petroquímico

7. Alimentos e Bebidas

8. Têxtil, Vestuário e Acessórios

9. Couro e Calçados

6. Biocombustíveis

10. Tech (Agritech, Aeroespacial, Serviços Tecnológicos)Tecnologia

Eco 
Florestal

11. Eco-Florestal

12. Papel, Celulose e Reflorestamento (lançado em 29/07/19)
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6 esferas de atuação dos polos

local

Simplificação 
Tributária e 
Regulatória

Financiamento 
Competitivo

P&D e Tech

Qualificação de 
mão de obra

Infraestrutura e 
serviços

Ambiente de 
negócios &

Desburocrati-
zação

Alinhamento 
de políticas 

com 
potencialidade 
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Resultados

Polos presentes em 413  
municípios 

Reunião com + de 40 entidades 
setoriais e mais de 300 
empresas

271 demandas mapeadas em 
polos, 300 gargalos
identificados, 51 ofícios
protocolados para análise e 32 
encaminhados.

Demandas mapeadas
- 77 Simplificação tributária e 

regulatória
- 42 Financiamento competitivo
- 31 P&D e Tecnologia
- 28 Qualificação de Mão de Obra
- 33 Infraestrutura e seerviços
- 60 Ambiente de negócios
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AÇÕES – panorama geral

10 AÇÕES 
HOJE

~6000 vagas de qualificação 
ofertadas; 9 cursos diferentes

6 prefeituras e 12 empresas 
atendidas para oferta de crédito

184 participantes no Empreenda 
Rápido

2 investimentos anunciados: 
Boticário e Hotel Tapajós (R$ 
2MM)

~ R$ 10,3 MM em oferta de crédito 
(Desenvolve SP)

256 operações de crédito

102 títulos entregues

Loja SUTACO e Formulação de 
APL’s

Emprego

e Renda

Qualidade

de Vida

I n f r a e s t r u t u r a  n o  R I B E I R A

G e s t ã o  S u s t e n t á v e l

22 municípios capacitados no  Programa 
Parcerias Municipais

Iniciado o processo para a implantação do 
Escritório Regional

Estruturação de sistema de monitoramento do 
Programa

Concessão do Lote Rodovias do Litoral 
Paulista – 4 audiências públicas

Iniciado processo de melhoria dos 
equipamentos de Segurança

2 Pontes em processo de implantação

2 mapeamentos de área de risco 
realizados; 20 municípios capacitados 
sobre áreas de risco

27 visitas técnicas do Itesp
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Compromisso mantido com Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Oferecer 5 bilhões de 
investimento em 
pesquisa e tecnologia

Criar o Vale do Silício 
Brasileiro no Estado de 
São Paulo

Desenvolver o maior 
centro de inovação em 
governo da América 
Latina
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Projeto CITI

CITI II 
PARQUE DO JAGUARÉ

86.000 m²

CITI III – CDP/EMAE
182.000 m²

CITI I
IPT Open 

Experience+C4IR
240.000 m²

CITI IV – CEAGESP
650.000 m²
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Resultados: IPT Open Experience
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Empresas confirmadas na modalidade Centro de Pesquisa Aplicada 

• Qualcomm irá apoiar com projetos no IPT Open

• + Empresas do setor Farmacêutico, Tecnologia da Informação e 
Comunicação e Agrotech a serem anunciadas nas próximas semanas

• Anúncio de gestor privado do Hub de Inovação a ser realizado nas 
próximas semanas

• Empresas de alta tecnologia em negociação para oferecimento de 
serviço de nuvem sem custo para as Startups do Hub



Centro da 4ª Revolução Industrial
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• Participação no co-desenho de políticas 
públicas e regulações da 4ª Revolução 
Industrial

• Liderança e participação em projetos que 
influenciarão governos e reguladores 
no Brasil e no exterior

• Definição da estratégia e projetos 
prioritários para  o Centro Afiliado no 
Brasil

• Acesso a especialistas globais no Science 
& Technology Governance Summit (São 
Francisco) e no Annual Meeting of the New 
Champions (China)

• Visibilidade como um líder global 
comprometido no uso de tecnologia para o 
bem da sociedade

Confirmadas

+ empresas em 
negociação



Mais de R$3 bilhões em investimentos em Ciência, 
Tecnologia e Inovação pelo Governo Paulista

R$ 4,5 milhões já investidos no 
IPT Open Experience

R$3,2 bilhões de investimentos 
privados de empresas de 
tecnologia no Estado com apoio da 
InvestSP

8 municípios atendidos com apoio 
tecnológico via PATEM com R$1,7 
milhões investidos em 2019

R$ 1 milhão em Indústria 4.0 em 
2019 e capacitação de mais de 
100 pequenas e médias empresas

R$ 3,6 milhões em chamada 
pública para inovação em governo 
e negócios de impacto
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Resultados Meu Emprego 2019

Fonte: Centro Paula Souza e SDE

2019
~160 mil ofertadas até o 
final de 2019

135 mil vagas com turmas 
abertas + pré-matrículas 
para 2020

125 mil vagas abertas com 
turmas aberta em 2019

+30% do que em 2018

2020
260 mil vagas ofertadas
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Plataforma do Meu Emprego possui 9 programas 
sendo ofertados

24

Públicos Específicos

Jovens e Adultos

160h a 230hAté 160h 160h a 400h

Qualificação rápida, 
gratuita para 

empregabilidade ou 
para abrir seu próprio 

negócio.

Para desenvolvimento 
da criatividade que 

favorece a inovação e o 
empreendedorismo.

Expansão do Ensino 
Profissionalizante aos 
estudantes do Ensino 

Médio das escolas 
públicas no Estado de 

São Paulo

Qualificação 
profissional na área 
de construção civil 
(pintor de obras/ 
edificações) com 

para a reintegração 
social de presos em 
regime semi-aberto.

100h

Promoção da 
inclusão, 

permanência e 
desenvolvimento 
profissional de 
pessoas com 
deficiência no 
mercado de 
trabalho.

60h a 80h

Programa 
Emergencial de 

Auxílio-Desemprego 
com qualificação e 
renda para pessoas 

desempregadas e em 
situação de alta 

vulnerabilidade social

150h

Reintegração social 
para qualificação 

profissional e 
intermediação de 
mão de obra de 

egressos do 
sistema prisional.

150h

Orientação e preparação 
de jovens e adultos para 

processo seletivo.

80h

Qualificação 
profissional para 

jovens e adultos, em 
vulnerabilidade social 
que estão em busca 
de geração de renda 
e autonomia social.

Até 120h



Metas de Qualificação
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▪Atingir 1 milhão de 

pessoas formadas para o 

mercado de trabalho

▪ Triplicar as matrículas de 

educação profissional 

técnica no ensino médio

▪Oferecer o maior alcance 

de Ensino Superior 

gratuito da história do 

Estado de São Paulo



São Paulo é o Estado que mais criou empregos no 
Brasil de Janeiro a Outubro de 2019

Fonte: CAGED-MTE (Out/19)

+ 263 mil
empregos formais, 

diminuindo em 
1,5% o desemprego

em São Paulo

35% dos 

empregos formais 
criados no Brasil 

1/3 dos 

empregos formais 
criados no Brasil 
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20 mil

O QUE JÁ FIZEMOS EM 2019

Estudantes cursando alguma 

modalidade do Novotec
9300

5000

400

4500

EXPRESSO

INTEGRADO nas ETECs

INTEGRADO nas EEs

VIRTUAL

Turma do Novotec Expresso 

na FATEC Mogi das Cruzes

~



MINHA CHANCE CONECTA CURSOS COM EMPRESAS

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

Lançado em maio de 
2019, o Programa 
Minha Chance conecta 
a oferta de qualificação 
profissional do Estado 
de São Paulo com a 
real necessidade do 
mercado de trabalho e 
demandas de mpresas.

www.minhachance.sp.
gov.br



6 cursos
customizados com 

Grow, Amazon, Totvs, 

SAP e GM, além de 

outros em fase de 

customização

21.910 vagas 

de emprego 

indicadas

63 empresas 
cadastradas no 

portal

Novo 

chamamento 

público para 

customização de 

cursos previsto para 

Dez/19

Cerca de 

3 mil vagas 

de cursos abertas

RESULTADOS (maio-novembro/2019)



PARCEIROS



UNIVESP – Balanço 2019
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▪ 2 vestibulares, oferecendo mais 
de 21 mil vagas em todas 
regiões do Estado

▪ 1ª Colação de Grau com 408 
alunos formados (Licenciaturas 
e Engenharias)

▪ 1ª vez que Univesp participa do 
ENADE

▪ + 29 cidades com polos 
UNIVESP, totalizando 373 polos 
em 316 municípios

▪ + 31 mil alunos, distribuídos 
em 11 cursos de graduação

▪ Habilitação no CREA-SP dos 
Cursos de Engenharia de 
Computação e Produção

Presença da UNIVESP



Pilares Empreenda Rápido

PILARES

Qualificação Empreendedora

Qualificação Técnica

Financiamento de Microcrédito

Desburocratização e Formalização

Acesso a Mercado

Inovação e Tecnologia
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$ 75 milhões 
de Expansão

(BPP)



Resultados finais

+ 38 mil atendimentos 
presenciais em +20 eventos

+ R$ 150 milhões liberados em 
crédito pelo BPP em 2019

+12 mil pessoas inscritas em  
gestão empreendedora 

+47 mil pessoas inscritas em 
cursos de qualificação técnica 
(160 turmas abertas)

+ 8 mil propostas de crédito 
solicitadas. 

+34 mil acessos à plataforma 
onlne do Empreenda Rapido

Empreenda Rápido
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Obrigada



SUTACO

▪ 10 mil atendimentos 

▪ 4 Feiras Nacionais 

▪ 3 Feiras Estaduais

▪ 1 exposição

▪ Revisão de convênios 
municipais e carteiras 
para garantir a 
qualidade na 
certificação de 
atividade econômica 
artesanal
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