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NOSSA MENSAGEM

O estado de São Paulo historicamente se destaca no cenário 
nacional devido à sua importância na geração de riqueza, emprego 
e renda. No entanto, assim como o Brasil e outras regiões do mundo, 
vem enfrentando desafios complexos, que foram acentuados pela 
pandemia da covid-19. Esses obstáculos são expressos tanto no âmbito 
econômico quanto no social. 

Em relação ao aspecto econômico, o acelerado e precoce processo 
de desindustrialização por qual passa a economia brasileira também é 
resultado da desindustrialização paulista. Isso traz preocupação para 
o desempenho produtivo nacional como o todo, dado que São Paulo 
possui o maior e mais diversificado parque industrial, apresentando 
também a maior complexidade tecnológica. 

Já no que se refere ao âmbito social, o estado ainda precisa superar 
as carências nas áreas alimentar, educacional, de segurança pública, 
habitacional, ambiental e de infraestrutura social. Para que os 45 
milhões de habitantes tenham suas necessidades e direitos atendidos 
e o estado continue contribuindo para a geração de riqueza do país, 
políticas públicas precisam ser baseadas em evidências e desenhadas 
com base nas experiências bem-sucedidas no país e no exterior. É 
necessário que São Paulo lidere a retomada da indústria, com especial 
atenção à agenda ESG (Environmental, Social and Governance) e à 
dimensão social. Uma indústria nacional forte está indispensavelmente 
associada a uma indústria paulista forte. 

Com o objetivo de contribuir para este fim, a Fiesp e o Ciesp elaboraram 
esta agenda propositiva para o estado de São Paulo.

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Fiesp – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
 Ciesp – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
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1 INTRODUÇÃO

A importância de São Paulo para o país se coloca em diversas áreas. 
O estado se consolidou como um importante parque industrial para 
a América Latina. Além disso, a economia paulista possui um nível 
diversificado de setores, com avanços tecnológicos que contribuíram 
para modernizar a economia brasileira. Do ponto de vista populacional, 
o estado concentra cerca de 21% da população brasileira1, enquanto 
responde por cerca de 3% da extensão territorial2, características que 
trouxeram contradições próprias para o desenvolvimento paulista. Ao 
mesmo tempo em que figura como o estado mais rico do país, preserva 
múltiplos problemas sociais.

Cabe destacar que o estado, historicamente, forneceu bens de 
consumo, bens de capital e insumos para as outras regiões brasileiras. 
No período recente, 31,8% de toda a riqueza gerada no país teve origem 
no estado de São Paulo. Adicionalmente, a indústria de transformação 
paulista participa com cerca de 38% do valor adicionado pela indústria 
de transformação nacional3. No que se refere ao emprego, 31% da 
população empregada está localizada no estado, sendo que a indústria 
de transformação paulista responde por aproximadamente 31,6% dos 
empregos do setor no Brasil4.

A região também participa ativamente do comércio internacional. Em 
2021, as exportações totalizaram US$ 54,1 bilhões, o que representa 19,3% 
das vendas brasileiras para o exterior. Somente a indústria paulista de 
transformação exportou US$ 45,6 bilhões, cerca de 84,3% das vendas 
externas paulistas. Grande parte se destinou para os Estados Unidos 
(17%), China (14%) e Argentina (9,3%). Em relação às importações, o 
estado responde por cerca de 30,6% das compras externas do país, 
um total de US$ 67,2 bilhões, desse montante, US$ 64,9 bilhões foram 
destinados para a indústria de transformação paulista (96,5%).

Como se pode notar, o estado possui um caráter protagonista 
na dinâmica econômica brasileira. No entanto, vem enfrentando 
desafios de várias naturezas, dentre eles, destaca-se o baixo ritmo de 
crescimento no período recente e a precoce desindustrialização. Entre 
2003 e 2010, o crescimento médio do PIB do estado de São Paulo foi 
de 4,4% ao ano. Posteriormente, entre 2011 e 2019, essa taxa caiu para 
0,3% ao ano. Além disso, a indústria de transformação paulista, que em 
2002 participava com 19,3% do PIB do estado, passou a contribuir com 
apenas 14,7% em 20195.

1 Fundação Seade - Sistema Estadual de Análise de Dados/2022. 
2 IBGE, 2021. 
3 Dados obtidos a partir da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).  
4 Ministério do Trabalho/Caged (junho/2022).  
5 Fundação Seade - Sistema Estadual de Análise de Dados.
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1 INTRODUÇÃO

Uma característica que cria barreiras para o desenvolvimento 
econômico está relacionada ao adverso ambiente de negócios e ao 
Custo Brasil. São fatores que impactam não só as empresas paulistas, 
mas todo o tecido produtivo do país. Nesse arcabouço, sobrepõe-se 
um elevado custo de capital e limitado acesso ao crédito.

O baixo dinamismo industrial e econômico possui implicações sobre o 
bem-estar social. Nesse contexto, a pobreza e a insegurança alimentar 
vêm se agravando, o que acentua a vulnerabilidade socioeconômica 
do estado. 

Para lidar com essas adversidades, é preciso recuperar o crescimento 
econômico sustentado da economia paulista. Oportunidades estão 
surgindo a partir da agenda ESG (Environmental, Social and Governance) 
e dos desdobramentos tecnológicos da Indústria 4.0. Cabe utilizar a 
capacidade de planejamento do setor público, articulada às vocações 
do setor privado.

Neste esforço voltado à reindustrialização e ao aumento da 
produtividade da indústria paulista, tem papel central a revolução 
educacional pautada na melhoria da educação básica, na formação 
profissionalizante e tecnológica, no acesso à cultura e ao esporte e 
no treinamento de docentes. Tal conjunto de ações tem sido uma das 
pautas prioritárias da Fiesp e do Ciesp e precisa ser impulsionado como 
emergência estadual, com apoio ao Sesi e Senai. Simultaneamente, 
deve-se incentivar o progresso tecnológico, automação e digitalização 
da economia. O período de eleições para o governo estadual é oportuno 
para a discussão de propostas e diretrizes nesse sentido, voltadas ao 
desenvolvimento econômico, sustentável e inclusivo.
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2.1  Competitividade Industrial
Apoiar a disseminação da Indústria 4.0 por meio da adoção de uma 
estratégia de política industrial e com suporte dos instrumentos de 
apoio ao investimento e ao desenvolvimento tecnológico do estado, 
como a Desenvolve SP, Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
Centro Paula Souza, Programas de Arranjos Produtivos Locais (APL) e 
o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos.

Adicionalmente, é necessário adotar medidas tributárias por meio do 
ICMS que objetivem a desoneração na aquisição de bens de capital 
(estender o Decreto 54.422/2009 para todos setores econômicos), 
o diferimento na aquisição de bens de uso e consumo aplicados no 
processo de produção, a redução da carga tributária de insumos 
energéticos para setores intensivos em energia, a dilatação dos prazos 
para recolhimento do ICMS e a equalização da carga tributária na saída 
interna da indústria com a carga do produto oriundo de outro estado.

Igualmente importante é fortalecer e ampliar as operações da Desenvolve 
SP, por meio de medidas como: a) aportar novos recursos, aumentar 
o valor médio dos empréstimos, repor o valor referente ao superávit 
do saldo financeiro, adotar taxas de juros mais atrativas e financiar 
startups no âmbito do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (Funcet); b) no que se refere ao Fundo de Aval (FDA), 
aumentar seu patrimônio, ampliar o limite de valor do financiamento e do 
porte das empresas contratantes e reduzir a Comissão de Garantia; e c) 
ampliar a capilaridade através de convênio com os municípios paulistas a 
fim de criar estrutura mínima para atendimento às empresas locais.

É preciso, ainda, incentivar as ações e programas de apoio à Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) através do ecossistema tecnológico 
do estado, por meio: a) do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
permitindo sua atuação como agente estratégico no suporte às 
empresas nas ações de inovação tecnológica relacionadas às unidades 
de negócios da instituição; b) da Fapesp (Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo), que deve atuar conjuntamente com 
as agências federais e com o Funcet; c) da Lei Paulista de Inovação, que 
prevê incentivos e compensações tributárias nos dispêndios em PD&I 
pelas empresas; e d) da utilização de encomendas tecnológicas e uso 
do poder de compra do estado como instrumento de desenvolvimento 
produtivo e tecnológico, conforme previsto na Lei da Inovação (Lei 
13.243/2016). Por fim, o estado deve potencializar as medidas para o 
desenvolvimento regional através da dinamização do Programa APL e 
do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos.



DIRETRIZES2

8

2.2  Infraestrutura
Ampliar os investimentos em infraestrutura, base em planejamento 
coordenado com demais entes federativos, com a criação de um hub de 
projetos semelhante ao PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). Essa 
organização cria um fluxo previsível de projetos, com atração de agentes 
e aumento do investimento privado no estado. Em paralelo, é preciso 
fortalecer as agências reguladoras, Agência Reguladora de Serviços 
Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp), para dar mais segurança aos investidores.

Em relação às rodovias, é preciso assegurar recursos do orçamento 
público do estado para os necessários investimentos na expansão e 
conservação da malha rodoviária paulista, bem como dar continuidade 
ao programa de concessões e PPPs (parcerias público-privadas), 
buscando associar trechos mais rentáveis com outros menos atrativos, 
como estradas vicinais. A adaptação do regime de exploração das 
ferrovias estaduais, por meio de autorizações, pode atrair o interesse 
de novos operadores privados. Na Hidrovia Tietê-Paraná, melhorar a 
sinalização e eliminar os gargalos são ações cruciais para aumentar 
o desempenho operacional e assegurar seu funcionamento mesmo 
durante crises hídricas. Na mobilidade urbana, os investimentos, 
públicos e privados, devem ser direcionados para ampliação do 
metrô e da CPTM, assim como para continuidade do projeto do Trem 
Intercidades. Além disso, o governo deve liderar a criação da Autoridade 
Civil Metropolitana, atuando de forma holística na mobilidade. 

É preciso diminuir a dependência energética de São Paulo, dado que 
o estado é o maior consumidor de energia elétrica e gás natural do 
Brasil. Isso é possível com o aproveitamento do grande potencial 
das fontes renováveis, como o etanol, o biodiesel e o biogás. Deve-
se estimular a geração distribuída, mediante linhas de financiamento 
específicas e chamadas públicas de contratação, incentivar ações de 
eficiência energética, expandir a rede de distribuição de gás canalizado 
e priorizar o escoamento de gás natural do pré-sal da Bacia de Santos 
para o litoral do estado.

No plano municipal, é essencial fomentar a transição para cidades 
inteligentes, por meio da implantação das redes 5G, com apoio técnico, 
orientação legislativa para facilitar a instalação dos equipamentos 
de telecomunicações (antenas, fibra ótica e outros) e promover o 
compartilhamento de infraestruturas. Já no saneamento básico, 
recursos privados e públicos serão fundamentais para se alcançar a 
universalização dos serviços e a melhoria da eficiência operacional, 
especialmente as perdas de água. Para a segurança hídrica do 
estado, deve-se adotar uma estratégia de contingências e suprimento 
alternativo para garantir o atendimento da população. Por fim, viabilizar 
soluções de recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos 
como um projeto integrado de saneamento e geração de energia.
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2.3  Educação
Fortalecer a educação pública a fim de que esta atue como alavanca do 
desenvolvimento no estado de São Paulo. Faz-se necessário, para isso, 
reforçar a governança dos órgãos da administração pública educacional, 
bem como valorizar a profissão docente e a profissionalização da gestão 
escolar. É preciso, ainda, viabilizar uma educação infantil de qualidade, 
articulada a um atendimento integral na primeira infância, e adotar 
políticas voltadas à alfabetização na idade certa, sempre à luz de um 
regime de colaboração com os municípios. Igualmente importante é 
reformular o ensino médio, intensificando o uso de tecnologias digitais 
e adotando estratégias de valorização do ensino técnico profissional, 
aproximando, dessa forma, a educação propedêutica da formação para 
o mundo do trabalho, a exemplo de modelos mundiais de sucesso, os 
quais possibilitam tanto a inserção dos jovens no primeiro emprego, 
quanto a requalificação da força de trabalho como um todo. Mais 
especificamente, o conjunto de indicadores que devem ser perseguidos 
pelo estado devem passar, necessariamente, por: a) indicador de 
permanência, b) IDEB por segmento e Pisa, c) efetividade da educação 
básica (percentual de jovens de 17 a 19 anos com aprendizado adequado 
no final da educação básica), e d) empregabilidade e inserção do jovem 
no ensino superior/ensino técnico. Transversalmente, também deve ser 
dada continuidade aos seguintes indicadores de equidade: (i) racial-
educacional, (ii) regional-educacional e (iii) socioeconômico. 

2.4  Saúde
Criar uma política de estado para a saúde que forneça as diretrizes 
para as ações e investimentos necessários para a sustentabilidade do 
setor, neste e nos subsequentes governos. Cabe ao estado fortalecer a 
atenção primária em saúde através do apoio financeiro aos municípios 
– responsáveis por esse sistema – e centralizar o atendimento da média 
e alta complexidade, conseguindo, desta maneira, economia de escala. 
Neste processo, é importante a existência dos Ambulatórios Médicos 
de Especialidades (AMEs) e dos Hospitais Regionais e Estruturantes, 
que garantem a atenção na média e alta complexidade nas regiões de 
saúde, multiplicando, assim, as redes assistenciais. 

A saúde digital precisa ser promovida. Nesse sentido, o estado de São 
Paulo deve criar um sistema de inteligência com capacidade de coleta e 
análise de dados sobre a saúde da população, a partir da implementação 
de uma Central Estadual de Inteligência de Dados, promovendo também a 
interoperabilidade de dados entre diferentes sistemas. O estado também 
deve investir na formação e capacitação de profissionais de saúde, 
permitindo assim uma assistência de melhor qualidade.

Adicionalmente, é necessário prover mais financiamento, com novas 
formas de custeio e remuneração, incentivando a indústria da saúde a 
produzir dentro de um modelo econômico de crescimento. Por fim, é 
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preciso reduzir a carga tributária dos investimentos no setor e fomentar 
a inovação através do poder de compra do estado, investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento, encomendas tecnológicas e com 
segurança jurídica.

2.5  Construção Civil e Habitação
Ampliar a produção de moradias, com foco especial na população 
com menor renda. Para isso, é necessário garantir recursos públicos, 
aprimorar a modelagem de PPPs habitacionais, promover a 
regularização fundiária, desenvolver uma política de aluguel social e 
incentivar a recuperação das regiões centrais das grandes cidades. É 
preciso, também, reduzir a burocracia e modernizar processos como 
o licenciamento ambiental, o Código Sanitário e o Grupo de Análise 
e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo 
(Graprohab). O estado pode, nesse aspecto, incentivar métodos 
alternativos de solução de conflitos, apoiar a implantação de sistemas 
digitais para aprovação de empreendimentos nas prefeituras e fomentar 
a padronização dos códigos de obras municipais.

A modernização e o crescimento da produtividade do setor demandam 
a atuação do governo estadual na ampliação do ensino técnico e 
profissionalizante, bem como na revisão das diferenças tributárias entre 
a construção convencional e os sistemas construtivos industrializados. 
Além disso, é preciso promover políticas públicas de estímulo à 
tecnologia na construção, como o BIM (Building Information Modeling). 
O governo estadual é também um importante aliado para alavancar 
boas práticas alinhadas aos princípios ESG (Environmental, Social 
and Governance), como o fomento ao uso de energias renováveis nas 
edificações e a ampliação do programa de gestão de resíduos sólidos 
da construção civil.

2.6  Comércio Exterior
Ampliar a estratégia de inserção competitiva do estado de São Paulo 
no mundo, por meio de atração de investimentos, promoção de 
exportações e acordos de intercâmbio tecnológico que estimulem a 
internacionalização da economia paulista. O governo estadual também 
deve promover a cultura exportadora das pequenas e médias indústrias, 
que poderão encontrar no mercado externo um vetor importante de 
diversificação dos negócios. 

Os programas de capacitação devem se valer dos polos tecnológicos já 
estabelecidos e do incremento da qualidade da infraestrutura logística 
do estado, especialmente aeroportuária e marítima. Além disso, deve 
estabelecer um mecanismo de rápida compensação do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com o objetivo 
de aumentar a competitividade do produto paulista e racionalizar os 
processos tributários das empresas exportadoras.
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2.7  Agronegócio
Fortalecer a produção agroindustrial paulista significa reconhecer 
a contribuição do estado de São Paulo para a segurança alimentar, 
energética e para a redução das emissões de carbono no Brasil. 
Dessa forma, ações que aumentem a participação da bioenergia 
na matriz energética são elementos fundamentais para o sucesso 
da descarbonização da economia e para o alcance da segurança 
energética. Adicionalmente, modernizar os institutos de pesquisa do 
agronegócio do estado, a partir de investimentos e parcerias com o 
setor privado, será fundamental aos objetivos propostos. Da mesma 
forma, é imprescindível reconhecer o papel da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo na governança do Cadastro 
Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental, fator 
indispensável para o atingimento das metas ambientais assumidas 
pelo estado como um diferencial estratégico do agronegócio paulista. 
A defesa sanitária deve ser fortalecida, impulsionando o Sistema 
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-Poa) e 
assegurando uma transição segura para um status de área livre de 
febre aftosa sem vacinação.

2.8 Economia Verde
Impulsionar o desenvolvimento sustentável no estado de São Paulo, 
rumo à descarbonização da economia paulista. Para tanto, o governo 
deve fortalecer os mecanismos de inovação tecnológica e novos 
modelos de negócios com base nos princípios da economia circular, 
aumentando a eficiência da produção e, ao mesmo tempo, reduzindo 
perdas e desperdícios. Será preciso modernizar o arcabouço legal, 
tributário e a estrutura administrativa, conferindo maior racionalidade, 
transparência e segurança jurídica ao tema, tratando com prioridade a 
necessária desburocratização dos sistemas e processos de licenciamento 
ambiental, otimizando os prazos e racionalizando os custos envolvidos. 
Essa modernização das políticas públicas, em estreita parceria com o 
setor privado, permitirá acelerar a transição para uma economia verde, 
com geração de empregos e aumento da competividade do setor 
produtivo, com impactos positivos para toda a sociedade. O estado 
também deverá atuar em parceria com os municípios, estimulando a 
adoção de soluções inovadoras para que as cidades se tornem cada dia 
mais sustentáveis, inclusivas e resilientes.
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2.9  Tributária
Como medidas estruturais em favor da segurança jurídica e maior 
dinamização das atividades produtivas, são necessárias a plena 
desoneração de exportações e investimentos e a liberação e devolução 
dos créditos acumulados de ICMS em tempo hábil. Além disso,  
deve-se buscar uma maior adequação do ICMS-ST progressivo às 
particularidades de cada setor, a redução dos produtos sujeitos a tal 
regime e uma maior convergência às suas premissas econômicas, além 
da ampliação do intervalo entre as pesquisas, conforme cada setor, bem 
como a completa substituição da GIA (Guia de Informação e Apuração 
do ICMS) pela EFD-ICMS/IPI (Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI).

Adicionalmente, são fundamentais a regulamentação das contrapartidas 
do Programa Nos Conformes, para aperfeiçoamento da relação fisco-
contribuinte, a desoneração da cadeia de reciclagem, dada a urgência 
climática, e, ainda, a criação de canal de atendimento preferencial aos 
grandes contribuintes e sindicatos e associações empresariais, o que 
facilitaria muito o endereçamento e solução de problemas relacionados 
à tributação.

Por fim, o estado deve buscar mecanismos que permitam reestabelecer 
a regularidade da situação fiscal das empresas, dados os impactos 
econômicos da pandemia da covid-19.

2.10  Segurança Pública
Otimizar o emprego de recursos públicos em segurança pública 
no estado de São Paulo, avançando na implementação do Sistema 
Único de Segurança Pública (Susp) como estrutura balizadora dos 
gastos e, principalmente, atentando-se às desigualdades regionais e 
em termos de fontes de recursos. Com isso, garantir previsibilidade 
orçamentária e evitar descontinuidade programática e de recursos 
ao setor, trabalhando pelo seu adequado funcionamento operacional. 
Ademais, é fundamental investir na interoperabilidade entre agências, 
especialmente em operações de combate à cadeia de mercados 
ilícitos (roubo, furto, contrabando, descaminho), bem como ampliar o 
investimento em inteligência como eixo de atividade fundamental das 
atividades policiais, notadamente num contexto de crescentes ameaças 
no campo da segurança cibernética. Tudo isso deve vir acompanhado 
de um plano estruturado e sistematizado de profissionalização e 
formação de quadros que possibilite o crescente aperfeiçoamento do 
efetivo das forças policiais. 

Por fim, o pleno desenvolvimento de tais diretrizes deve se dar em paralelo 
à construção e ao aprofundamento de uma cultura de transparência e 
boa governança que possibilite maior comunicação à sociedade das 
atividades e desafios enfrentados para a garantia da segurança pública.
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2.11  Segurança Alimentar
Combater a fome e reduzir a vulnerabilidade alimentar, considerando 
que a alimentação é a primeira necessidade para a manutenção da vida 
e que, no momento, muitas pessoas sofrem com a fome aguda e crônica, 
o que gera desnutrição, carências nutricionais e amplia visivelmente a 
desigualdade social. Dessa forma, o acesso permanente à alimentação 
deve ser o objetivo principal das políticas públicas.

Cabe ao estado elaborar estratégias para mensurar a população em 
situação de fome, fornecendo refeições gratuitas em restaurantes 
públicos ou instituições parceiras. Adicionalmente, deve-se implantar 
ações para o desenvolvimento das hortas urbanas nas comunidades, 
além do apoio à agricultura familiar, parcerias com redes de 
supermercados varejistas e ampliação do atendimento dos Bancos de 
Alimentos e restaurantes populares. 

Por fim, o estado deve promover ações permanentes de educação 
alimentar e nutricional com enfoque no desenvolvimento da cultura 
alimentar, respeitando a regionalidade. Tais ações devem ser feitas 
por meio da utilização de alimentos de forma integral, reduzindo 
o desperdício dos alimentos e garantindo um maior consumo de 
nutrientes e refeições seguras à população.
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FIESP
Presidente 
Josué Christiano Gomes da Silva

1º Vice-presidente 
Rafael Cervone Netto

2º Vice-presidente
 Dan Ioschpe

3º Vice-presidente 
Marcelo Campos Ometto

Vice-presidentes 
André Bier Gerdau Johannpeter
Anibal do Vale
Carlos Antonio Cavalcante
Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio
Carlos Eduardo Uchôa Fagundes
Dagmar Oswaldo Cupaiolo
Eduardo Ribeiro Capobianco
Elias Miguel Haddad
Fernando Galletti de Queiroz
Flávio Gurgel Rocha
Irineu Govêa
João Carlos Marchesan
José Antonio Fernandes Martins
José Carlos de Oliveira Lima
José Roberto Ermírio de Moraes
Levi Ceregato
Luiz Carlos Gomes de Moraes
Nelson Pereira dos Reis
Paulo Henrique Schoueri
Ruy Salvari Baumer
Salo Davi Seibel

1º Diretor-secretário 
Vandermir Francesconi Júnior

2º Diretor-secretário
Ronaldo Koloszuk Rodrigues

3º Diretor-secretário
Jérson José do Nascimento Junior

1º Diretor Financeiro
Jacyr da Silva Costa Filho

2º Diretor Financeiro
Sylvio Araujo Gomide

3º Diretor Financeiro
Pedro Guimarães Fernandes

Diretores
Adriano Serino
Afonso Champi Junior
Afonso Gonzaga
Alberto Pinheiro Marra
Alfredo dos Anjos Martins
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Algemir Tonello
Amaury Pereira Dias Filho
André Luiz Pompéia Sturm
Angelo Andrea Matarazzo
Antero Saraiva Junior
Antonio Claudio Montiani Palma
Antonio Claudio Salce
Antonio Pires Gomes
Arcangelo Nigro Neto
Arthur Dominique Liacre
Caetano Bianco Neto
Carlos Alberto Cordeiro
Carlos Alberto da Silva Corrêa
Carlos Erane de Aguiar
Carlos Humberto Mendes de Carvalho
Carlos Leinz Lazzaro
Carlos Roberto Afonso Prudêncio
Christian Arntsen
Christian Mattar Saigh
Cid Maraia de Almeida
Coukeper Victorello
Décio Augusto da Costa
Delair Ângelo Bolis
Delcio Sandi
Dimas de Melo Pimenta II
Dionísio José Gava Júnior
Douver Gomes Martinho
Edgar Solano Marreiros
Edison Terra Filho
Elcio Carlos Languidi
Euclides Francisco Jutkoski
Felipe Nicolau Khoury
Fernando Antonio Gomes Martins
Fernando Aparecido Pereira Leite
Fernando Bueno
Geraldo Ribeiro do Valle Haenel
Gilberto Neto Marianno
Giuliano Spineli Gera
Heitor Alves Netto
Hermes Soncini
Humberto Cereser
João Augusto Moliane
João Carlos Basílio da Silva
João Sereno Lammel
Joaquim Antonio de Araújo
José Antônio Baggio
José Frugis
José Silvio Valdissera (licenciado)
Laércio Barbosa
Luís Antônio Paladini Júnior
Luiz Albert Kamilos
Luiz Antonio dos Santos Pretti
Luiz Gustavo Burian
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Manoel Canosa Miguez
Márcio Giusti
Marco Antonio Barbieri
Marco Antonio de Almeida
Marcos de Mattos Pimenta
Marcus Fraga Rodrigues
Mariana Falcão Dalla Vecchia
Mario Eugenio Frugiuele
Mario Sergio Cutait
Mássimo Andréa Giavina-Bianchi
Nelson Abrão Grunebaum
Nelson Antonio Braido
Nelson Augusto Mussolini
Nelson Ferreira Dias
Nelson Gagliardi
Paulo Humberto Alves de Sousa
Pedro Constantino Evangelinos
Pedro Henrique Consorte de Campos
Pierre Alain Stauffenegger
Renato Kenji Nakaya
Ricardo Oliveira Selmi
Rinaldo Dini
Roberto Kikuo Imai
Rodrigo Dimas de Melo Pimenta
Rodrigo Junqueira dos Santos
Rogério Payrebrune St. Sève Marins
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
Samir Nakad
Silvia Ribeiro de Aquino
Stefanos Anastassiadis
Ubirajara D'Ambrosio
Vicente Manzione
Walter Gimenes Félix
Wayner Machado da Silva

Conselho Fiscal

Efetivos
Aluisio Abdalla
Nilton Torres de Bastos
Antonio Carlos Teixeira Álvares

Suplentes
Antonio Carlos Fiola Silva
Antonio Carlos Henriques
Newton José Soares Cavalieri

Delegados Representantes junto à CNI

Efetivos
Josué Christiano Gomes da Silva
Humberto Barbato Neto

Suplentes
Carlos Eduardo Marchesi Trombini (licenciado)
Cláudio Cesar de Gouveia Sahad
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CONSELHOS SUPERIORES
Presidentes 
Cesar Asfor Rocha
Fábio Colletti Barbosa
Jackson Medeiros de Farias Schneider
Jacyr da Silva Costa Filho
José Roberto Ermírio de Moraes 
Luciano Galvão Coutinho
Luciano Huck
Maria Cristina Mattioli
Marta Livia Suplicy
Michel Miguel Elias Temer Lulia
Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Pedro Wongtschowski
Raul Cutait
Rubens Menin Teixeira de Souza

DEPARTAMENTOS
Diretores Titulares
 Carlos Erane de Aguiar
Helcio Honda
Julio Cesar Maciel Ramundo
Nelson Pereira dos Reis
Paulo Henrique Schoueri
Roberto Ignacio Betancourt
Ronaldo Cury de Capua
Sylvio Araujo Gomide
Tatiana Lacerda Prazeres

CIESP
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente 
Rafael Cervone Netto

1º Vice-presidente
 Josué Christiano Gomes da Silva

2º Vice-presidente
 Vandermir Francesconi Júnior 

3º Vice-presidente
 Luiz Alberto Soares Souza 

Vice-presidentes
Abdo Antonio Hadade 
Antonio Eduardo Tonielo Filho 
Antonio Roberto Beldi 
Carlos Dinucci 
Claudio Lourenço Lorenzetti 
Edison Baptistão 
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Felipe Antonio Cury 
Ignácio de Moraes Júnior
João Carlos Basilio da Silva 
Joaquim Albertino de Abreu 
José Eduardo Mendes Camargo 
José Luiz Miranda Simonelli 
José Nunes Filho 
José Pilon 
José Roberto Ramos Novaes 
Milton Antonio Bogus 
Samir Nakad 
Ubiraci Moreno Pires Corrêa 
Vlademir Sperandeo 
Waldemar Verdi Júnior 

1º Diretor-secretário 
Marcos Adriano Araújo de Andrade 

2ª Diretora-secretária 
Márcia Quintão Nadalini Gonçalves 

3ª Diretora-secretária
 Elizabeth Bighetti Bozza 

1º Diretor Financeiro
 Luiz Arthur Pacheco de Castro 

2º Diretor Financeiro 
Demétrio Augusto Zacharias 

3º Diretor Financeiro
 Alexandro de Freitas Zavarizi 

Diretores
Aldo Mazza Junior 
Almir Fernandes 
Antônio Augusto Guimarães Oliveira 
Edgar Solano Marreiros 
Emanuel José de Viveiros Teixeira 
Fabio Starace Fonseca 
Flávio Aparecido Peres 
Idarilho Gonçalves Nascimento Neto 
José Sergio Marchesi 
Leonardo Ugolini 
Liszt Reis Abdala Martingo 
Luiz Fernando Amaral Lucas 
Manoel Fernandes Flores 
Mario Milani 
Nelson Vieira Barreira 
Ricardo de Souza Esper 
Wadir Olivetti Junior 
Wagner José Beraldo 
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DIRETORIA PLENÁRIA
Alexandre Eugenio Serpa 
Allan Aires de Melo Cordeiro 
Antonio Fernando Guimarães Bessa 
Antonio Roberto Marchiori 
Armando Picerni 
Arnaldo de Azevedo Silva Junior 
Assed Bittar Filho 
Benjamin Ferreira Neto 
Carlos Alberto Mestriner 
Célio Antunes de Souza 
Celso Antonio Ruiz 
Celso Aparecido Cassiano 
Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva 
Christian Mattar Saigh 
Claudio Luiz Miquelin 
Claudio Sueo Okoti 
David Lopes Schimitd 
Denisarth Steagall Junior 
Dimas de Melo Pimenta III
Diogenes Deodato Moya Cezarino 
Douver Gomes Martinho 
Elcio Giacometti 
Elias Francisco da Silva Junior 
Erick Gomes 
Fabio Luiz Munhoz Mazzaro 
Fernando Rodrigues Carballal 
Francelino de Souza Magalhães 
Fuad Samir Cury 
Gerson Scartoni 
Giovanni Ciriaco Maio 
Glizia Maria do Prado 
Ignacio Martinez-Conde Barrasa 
João Baptista Barion Junior 
Jorge Eduardo Suplicy Funaro 
José Eduardo Franco Zuccolo 
José Elcio Baptistella 
José Luiz Franzotti 
José Mario Monteiro Benjamin 
José Roberto Bernasconi 
José Roberto Vanorden Vieira 
Jovelino Antonio Vanzin 
Leandro Amaral 
Leonardo Rocco Alberto 
Luiz Barella 
Marcelo Bugés 
Marcos Antonio Zavanella 
Marcos Sergio de Oliveira 
Maria Cecilia Patricia Braga Braile Verdi 
Maria Conceição Ferreira Turini 
Maria Estela Abramides Testa 
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Marli Regina Bussola Gagliotti 
Mauricio Lourenço da Cunha 
Maysa Mitidieri da Silva 
Milton de Castro 
Milton Rodrigues do Nascimento 
Natal Martins 
Noemi Rubio Venancio 
Octavio Tavares de Oliva Filho 
Oduvaldo José Ferreira 
Paolo de Fillippis 
Pedro Lobo da Silva 
Robert Schoueri 
Ronaldo Michael Eberhardt 
Rosely Berni Ugolini 
Sérgio Gracia 
Sérgio Luiz Marola 
Sueli Nano Franco Muzaiel 
Sylvia Tabarin Vieira 
Tadeu Vicente Lopes Borin 
Thais Carezato de Oliveira Markevich 
Thales Lobo Peçanha 
Thiago Luis Trecenti 
Valdir José Caobianco 
Victor Villas Casaca 
Vitor Gazola dos Santos 
Walter Bottura Junior 
Wesley Domingues Ortolani 
Wolfgang Anton Lieb 
Zeferino Bacchi Neto 

Conselho Fiscal Efetivo
Alfredo Emílio Bonduki 
Rosa Maria Gandara Canosa 
Saulo Pucci Bueno 

Conselho Fiscal Suplente
Carlos Alberto Puzzi 
Fulvio Berti 
José Tadeu Leme

DEPARTAMENTOS
Diretores Titulares
Elizabeth Bighetti Bozza
 Helcio Honda  
 Julio Cesar Maciel Ramundo 
Luciano Osses Micheletto 
Nelson Pereira dos Reis   
Ronaldo Cury de Capua 
Vandermir Francesconi Júnior 
Tatiana Lacerda Prazeres
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DIRETORIAS REGIONAIS
Diretores Titulares
Aldina Clarete D'Amico
Alexander Tadeu Cavicchiolli Antoniosi
Alexandra Calixto Gioso
Américo Ferreira Neto
André Francisco Ignacio
Anselmo Ariza Quinelato
Anuar Dequech Junior
Bruno Franco Naddeo
Carlos Del Nero Neto
Carlos José Martins Tavares
Elder Alves Pereira Couto
Erik Sanches Salgado
Erly Domingues de Syllos
Fabio Fraschetti
Fabio Ramos Vitti
Fátima Andrijic Marinera
Gino Paulucci Júnior
Itamar Alves de Oliveira Junior
José Francisco da Silva Caseiro
José Henrique Toledo Corrêa
Leandro Zanini Santos
Luís Bernardino Arnal de Barrio
Luis Carlos Junior Jorge
Luiz Antonio dos Santos Pinto
Marcelo Cereser
Marco Antonio dos Reis
Marcos Henrique dos Santos 
Marilene de Paula Martins Leite
Mario Sequeira dos Santos
Maurício Carlos Colin
Mauro Miaguti
Nivaldo José da Silva
Norberto Luiz Perrella
Patrícia Dias Silva Almeida
Pedro Domingos Tavares
Renato Laranjeira
Renato Rédis
Rodolfo Inácio Vieira Filho
Ronaldo Koloszuk Rodrigues
Sérgio Roberto Wolf
Silvio Zilio

DIRETRIZES PRIORITÁRIAS
PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2023-2026
Coordenação
 Igor Rocha 
Economista-chefe




