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5° EDIÇÃO

SEMANA DE INOVAÇÃO, NOVOS 
NEGÓCIOS E TECNOLOGIA



“São Paulo has everything that a vibrant startup 
ecosystem need, highly skilled workforce, diversity 
of its industries, public and private partners deeply 
engaged to create a global leader community”

Amure Pinho
President at Brazilian Association of Startups



SÃO PAULO É O PRINCIPAL HUB DE 
INOVAÇÃO DA AMÉRICA LATINA.

Fonte: Global Startup Ecosystem Report 2019, publicado pela consultoria Startup Genome

Destaques da cidade de São Paulo:
● 2.650 startups
● 21% do total de Startups no Brasil
● 71% do total de Startups instaladas no estado de SP
● Mais que o dobro do número de startups instaladas no 

estado de MG
● Três vezes mais que o número de startups instaladas no 

estado do RJ
● Top 10 principais ecossistemas globais para talentos 

acessíveis
● Top 30 principais ecossistemas globais de Fintech
● US$ 5,1 bilhões em Valor do Ecossistema
● US$ 120 milhões em financiamento em estágio inicial 

nos últimos 2,5 anos
● Disponibilidade de incentivos fiscais e creditícios para as 

atividades de startups
● Ampla oferta de universidades consagradas no setor de 

TIC, como a USP



Desde 2015 a cidade é presenteada com 
iniciativas e eventos que atraem e conectam 
milhares de talentos, empreendedores e 
investidores, promovendo oportunidades de 
negócios na cidade para empresários e 
investidores internacionais.

A MAIOR SEMANA DE 
INOVAÇÃO DA 
AMÉRICA LATINA

     
     

     

Chegando a sua 5ª edição, a São Paulo Tech 
Week é um dos maiores festivais de 
inovação do mundo e tem como objetivo 
posicionar São Paulo como maior hub de 
inovação da América Latina.

OPEN INNOVATION

GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

TECNOLOGIAS EMERGENTES

ACESSO À INVESTIMENTOS

INTERNACIONALIZAÇÃO



A SP Negócios é a agência de promoção de investimentos e 
exportações vinculada por cooperação à Prefeitura do 
Município de São Paulo, responsável por programas de 
atendimento e prospecção de investidores para setores 
prioritários da cidade, capacitação de pequenas e médias 
empresas à exportação e apoio ao desenvolvimento de 
startups (empresas nascentes de tecnologia digital).

Nossa missão é contribuir para a 
competitividade e sustentabilidade dos 
negócios da cidade de São Paulo por meio da 
promoção de oportunidades de investimentos e 
exportações de produtos e serviços.

     
     

     



AUDIÊNCIA E  
IMPACTO



+

     
     

     

EM NÚMEROS 4 EDIÇÕES 
REALIZADAS

160
MIL PARTICIPANTES

800+

20M
EM NEGÓCIOS GERADOS 

EM MÍDIA ESPONTÂNEA 

R$ 1MEVENTOS REALIZADOS

R$+

EMPRESAS PARCEIRAS
+300
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U.S.A. CANADÁ REINO UNIDO FRANÇA

DINAMARCA ESPANHA PORTUGAL CHINA

ISRAEL MÉXICO ARGENTINA NORUEGA

CHILE SUÍÇA HOLANDA CATALUNHA
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# Fintech

# Crypto / ICO

# ConstruTech

# Indústria 4.0

# Blockchain

# Insurtech 

# LawTech

# Cyber Security

# Corporate Ventures

# Women in Tech

# Coding

# Transformação 

Digital

# FashionTech

#Spaces

#Drones

#Comunidades

# Marketing Digital

# Economia 

Compartilhada

# Economia Criativa

# Open Innovation

# Inovação em 

Logística e 

Mobilidade Urbana

# Smart Cities

# GovTech

# Social Tech

# HealthTech

# BioTech

# Inclusão Digital

#Universidades

# NanoTech

# AgroTech

# TravelTech

# Robôs

# Tecnologia 

Assistiva

# Games

# eSports

# Esportes e 

Tecnologia

# VR / AR

# Hologramas

# Wellness

# Varejo (Retail)

#50+

# FoodTech

# Arte & Música

# AdTech

# Futurismo & Ficção

# EdTech

# Desenvolvimento de 

Talentos

# Carreira & Atração 

de Talentos

# Networking

# 3D & Oficinas   

Maker

# Tech Kids

# CleanTech

#Diversidade 



Bem-vindo
23 a 29 de novembro



CALENDÁRIO GERAL

23/NOV
SÁBADO

24/NOV
DOMINGO

25/NOV
SEGUNDA

26/NOV
TERÇA

27/NOV
QUARTA

28/NOV
QUINTA

29/NOV
SEXTA

SP ELEVATOR
PITCH

EVENTOS PARCEIROS

SPTW HUB by SPACES

ATIVAÇÕES DIGITAIS, ENVELOPAMENTO, EVENTOS OFICIAIS (JUL/2019 - JUN/2020)

Um calendário intenso de eventos 
independentes e proprietários da SPTW
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PLANO DE MÍDIA DIGITAL
Com foco em engajamento de Foco em redes 

sociais, direcionando a Comunicação para os 

diversos públicos do evento.

● Divulgação do evento

○ Posts 

○ Stories

● Conteúdo tech

ESTIMATIVA DE IMPACTO:

5.9M de pessoas



Em 2019 a SPTW apresentará eventos e ações proprietárias inéditas de alto impacto na sociedade e na mídia.

EVENTOS 
OFICIAIS

- Kick-off SPTW

- Evento com lideranças 
e CEO’s recepcionados 
pelo Prefeito de SP

- Festa de encerramento 
SPTW

SP ELEVATOR 
PITCH

ATIVAÇÕES 
DIGITAIS

- Tech Week Insights

- Black Tech Week

SPTW HUB by 
Spaces 

ENVELOPAMENTO 
DA CIDADE

NEW
NEW

NEW

NEW

EVENTOS E AÇÕES PROPRIETÁRIAS
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Eventos para um público 
selecionado de curadores, 
patrocinadores e parceiros, 
que trazem a chancela 
SPTW e fazem com que 
Inovação e Tecnologia 
sejam assuntos 
recorrentes não só durante 
a semana do festival mas 
também ao longo do ano.

Kick-off SPTW - 
150 participantes

Evento com lideranças e CEOs, 
recepcionados pelo
Prefeito de SP
30 participantes

Festa de encerramento SPTW
200 participantes



Se você encontrasse um investidor em um elevador e 

tivesse um minuto ou menos para despertar seu 

interesse, estaria pronto para esse desafio?

A São Paulo Tech Week, em parceria com a CCBC, lança 

mais uma vez o desafio para startups brasileiras. 

A grande vencedora será contemplada com um programa 

de aceleração no Canadá.

SP ELEVATO
R PITCH



Open Innovation

Criatividade e Tecnologia

TEMA 2019: 
IMPACTOS DA TRANSFORMAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO

Transformação digital

Tecnologias emergentes

Acesso à investimentos

Internacionalização

Diversidade

UM ESPAÇO PARA 
MATERIALIZAR A SPTW.

NEW

SPTW
 H

UB

Sounds good to you make a call 
with us?

Uma das grandes novidades para a edição 2019, a SPTW traz para o público 

o melhor e mais relevante conteúdo e experiências oferecidas por 

diferentes setores que permeiam o dia-a-dia dos brasileiros.



São estimadas:

● 06 arenas, sendo uma por vertical ativada

● 72 atividades distribuídas ao longo de 03 

dias de iniciativa

● 3.500 participantes únicos/total (média 

de 1.100 participantes únicos/dia)

● 60h de conteúdo

LOCAL: Spaces Berrini
Rua Irmã Gabriela, 51 - Cidade Monções - São Paulo - SP

3 dias de programação atraindo 

empreendedores, entusiastas, profissionais e empresas de 

áreas e setores em sinergia com os temas apresentados.

● PALESTRAS
● PAINÉIS
● WORKSHOP
● ESPAÇOS PARA ATIVAÇÕES E EXPERIÊNCIAS
● + 2000 pessoas/participantes
● + 30 horas de conteúdo

SPTW
 H

UB
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Reforçando o conceito de que somos o maior pólo de 
Inovação da América Latina, a SPTW toma conta da 
capital e veste prédios e espaços inusitados com suas 
cores, anunciando a chegada de sua 5ª edição e 
conectando-se diretamente com a população por meio 
de instalações e intervenções.

RELÓGIOS

ABRIGOS DE ÔNIBUS

FACES ESTÁTICAS

MUPI

FACES DIGITAIS

NEW



ABRIGOS DE ÔNIBUS

FACES DIGITAIS E ESTÁTICAS

RELÓGIOS 



LOCAL DE GRAVAÇÃO
escritório/área de trabalho do entrevistado

PLATAFORMAS DE DIVULGAÇÃO:
● Facebook
● Instagram
● Youtube
● Site SPTW
● Canaltech

TECH
 W

EEK IN
SIG

H
TS

O Tech Week Insights nasce com o objetivo de gerar 
conteúdo relevante relacionado à tecnologia, inovação, 
novos negócios e mercado.

Em formato de pílulas de até 60”, o Tech Week Insights 
tem o intuito de gerar oportunidade para as empresas se 
conectarem com o ecossistema, se aproximarem de 
startups e talentos, divulgarem seus novos 
produtos/serviços e se posicionarem como inovadoras.

NEW
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BLACK TECH WEEK
Em parceria com a Canaltech, serão 
disponibilizados por meio de uma plataforma 
cupons de descontos de produtos, serviços e 
outros, oferecidos por Startups e outras 
iniciativas tech. 

Os descontos serão válidos apenas no 
período da SPTW2019, impulsionando as 
marcas parceiras e patrocinadores. 

NEW



C-LEVELS

EMPRESÁRIOS BUSCANDO NOVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

EMPRESAS BUSCANDO POR NOVOS TALENTOS 
E OPORTUNIDADES EM SÃO PAULO E 

INTERNACIONALMENTE

PESSOAS EM BUSCA DE NOVAS TENDÊNCIAS 
EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

TALENTOS BUSCANDO NOVAS 
OPORTUNIDADES DE TRABALHOS

EMPREENDEDORES

ENTUSIASTAS EM GERAL
     

     
     

     
     

     
     

Uma
oportunidade de
interagir com
todos os agentes
do ecossistema
em 7 dias.

Uma oportunidade não apenas de novos negócios, 
mas também de se conectar a todo o ecossistema 
de startups e outros players que vêm construindo o 
setor de inovação do Brasil.



"A SPTW vem reforçar o DNA inovador e de 

empreendedorismo da cidade. Aqui, temos 

recursos humanos com talento e vocação criativa. 

Mais de 40% das startups do país estão sediadas 

no município e temos uma enorme 

empregabilidade no setor. Essa semana é a 

oportunidade de impactar milhares de pessoas 

nas dezenas de eventos espalhados em diferentes 

pontos da capital.

— Bruno Covas, 
Prefeito de São Paulo "

PORQUE PARTICIPAR

"São Paulo é o lugar 
certo para investir e 
fazer negócios em 
tecnologia.

— Juan Quirós, 
São Paulo Negócios"



ENGAJA
MENTO

PORQUE PARTICIPAR

Nosso principal objetivo foi discutirmos formas 
de conectar ecossistemas de inovação para 
facilitar sua expansão internacional.

— Margarita Motta, 
Québec International "

POSICIONAMENTO 
E VEICULAÇÃO

A Tech Week dá visibilidade a projetos que movimentam
a economia criativa e colaborativa da cidade, mas que, 
por estarem na periferia, muitas vezes não são 
reconhecidos  como parte do movimento maker.

— Maitê Lourenço, 
BlackRocks "

"

NETWOR
KING

A São Paulo Tech Week abre 
oportunidades para entusiastas e 
profissionais compartilharem ideias e 
refletirem como a tecnologia é uma 
ferramenta fundamental nos dias atuais.

— Sérgio Sério, 
TOTVS

A SPTW é uma 
construção coletiva, 
feita pela 
comunidade para a 
comunidade.

— Dany Carvalho, 
CUBO

""

" "

Agregando valor a sua marca.

Criando novos contatos e 
oportunidades de negócios.

Contribuindo com o 
desenvolvimento de São Paulo.

"
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VENHA FAZER 
PARTE DO
MAIOR HUB DE 
INOVAÇÃO DA 
AMÉRICA LATINA
#SP



saopaulotechweek.com

OBRIGADA!
sptw@spnegocios.com

realização

https://saopaulotechweek.com/

