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Prioridades para os próximos 4 anos

“Tornar São Paulo uma referência global de Produtividade, Ciência, Tecnologia e 

Inovação, estimulando crescimento econômico, competitividade e  

empreendedorismo de forma sustentável”

Qualificação Profissional, 
Trabalho e 

Empreendedorismo

Gerar mais 

oportunidades e 

reduzir o desemprego

do estado de São Paulo 

Estudantes de ensino médio, 
estudantes universitários, Adultos 

em busca de qualificação 
profissional, públicos especiais (ex.: 

PcD, idosos) e empreendedores 
individuais

Ciência, Tecnologia e 
Inovação

Fomentar startups e 

inovação e alcançar 

índices históricos de 

lançamento de patentes

Empresas, que buscam soluções 
tecnológicas para seus desafios; 

Startups (ex: Hard tech); estados 
e cidades que buscam soluções 

inteligentes; instituições científicas 
relacionadas a tecnologia, 

inovação e pesquisa aplicada 

Competitividade, 
Produtividade e 

Desenvolvimento 
Sustentável

Aumentar o 

investimento no estado 

de São Paulo e retomar o 

crescimento econômico

Empresários de empresas de 
grande, médio e pequeno 
porte, empreendedores 

individuais, agentes produtivos 
em nível territorial (polos 

econômicos, arranjos 
produtivos locais)
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Objetivos de Ciência, Tecnologia e Inovação
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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

Projeto CITI

InovaGov
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Visão do IPT Open Experience é transformar São Paulo 
em um dos lugares mais inovadores do mundo



Mudanças no IPT fazem parte da primeira fase do 
Projeto CITI, que busca criar o Vale do Silício Brasileiro
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O projeto CITI criará o Vale do Silício brasileiro para posicionar o 
Brasil no mapa global de inovação 

Hub de 
economia 
criativa de 
pinheiros

CITI 2

Arco Pinheiros

Fapesp

USP

Polo Tecnológico 
do Jaguaré + IPT Open 
Experience
• Prédios com 

Programadores
• Complexo hoteleiro
• Plantas piloto
• Data Centers
• Valor de Terreno 

acessível

EMAE+ Presídio + 
Gleba Ceagesp CITI
• QG das Empresas
• Startups incubadas
• Valor de Terreno 

Premium

Ligação física entre 
os dois lados do rio

VLT / Passarela

CPTM



• Geração de empregos altamente qualificados

• Maior hub de startups da América Latina

• Atração de investimentos de empresas globais 

• Centros internacionais de pesquisa

• Fundos de Venture Capital

• Geração de patentes

O que o CITI terá para se posicionar globalmente ?



O projeto se insere em um contexto maior de tecnologia 
no Estado 
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Polo Tech 
(Agritech, Aeroespacial, Serviços Tecnológicos)



PME’s tem apoio específico do projeto PIPE e de piloto 
sendo realizado de Indústria 4.0
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▪ Iniciado projeto piloto de 
indústria 4.0 com 10 PMEs

▪ Expansão do programa para 
120 empresas em dezembro 

▪ Expectativa de expansão 
para o resto do Brasil e 
América Latina a partir das 
experiências de São Paulo

▪ Participação de diversos 
atores relevantes no piloto

Indústria 4.0 para PME’sPIPE

▪ Mais de 2,2 mil projetos de 
1.368 PME’s em 139 cidades 
paulistas

▪ Retorno de R$ 6 para cada R$ 1 
investido

▪ Apoiando um número crescente 
de projetos em Automação, 
Big data, Inteligência 
Artificial, IoT, Manufatura 
aditiva, realidade 
aumentada e Robótica.



Obrigada


