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O que é o FOPA?
O Fórum Paulista de Desenvolvimento - FOPA nasceu em 2019 com a
ideia de fomentar os temas que acercam o “Plano de Desenvolvimento
Econômico - PDE” do governo do Estado de São Paulo.
O FOPA 2022 acontecerá em junho pelo quarto ano consecutivo e
dessa vez em formato híbrido. Irá discutir e debater programas de
governo em andamento, ações já empreendidas, resultados, planos e
projetos para os próximos anos.
A programação é diversificada em palestras, aulas-magnas, debates,
depoimentos, apresentações e entrevistas com os grandes nomes da
gestão pública e privada do país.
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• Palestras
• Aulas-magnas
• Debates
• Depoimentos
• Apresentações
• Entrevistas
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• 14 de Junho de 2022
FOPA 2022

• Das 9h30 às 18h30
• Evento on-line
• Transmissão ao vivo via Youtube
• Networking via chat

FOPA 2022

FOPA 2022

• Programação especial
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Santos
Cidade homenageada
Santos é um município portuário sede da Região Metropolitana da Baixada Santista,
localizado no litoral do estado de São Paulo, no Brasil. Com a maior participação
econômica da citada região, abriga o maior porto da América Latina, o principal
responsável pela dinâmica econômica da cidade ao lado do turismo, da pesca e do
comércio, ocupando a 5ª colocação entre as não capitais mais importantes para a
economia brasileira e 10ª colocada segundo a qualidade de vida.
Cidade mais populosa do litoral paulista. A estimativa de população em 2020 era
de 433 656 habitantes. A Baixada Santista, com 1,7 milhão de habitantes em 2008,
é parte — junto com a Grande São Paulo e a Região Metropolitana de Campinas
— do Complexo Metropolitano Expandido, uma megalópole que ultrapassava, já
naquele ano, os 30 milhões de habitantes (cerca 75% da população paulista) e que
é a primeira aglomeração urbana do tipo no hemisfério sul.[23]
Santos é uma das cidades mais antigas do país e de grande valor histórico por
acompanhar o crescimento e a evolução do Brasil em seus primeiros anos de colônia
até os dias atuais, surgindo como um município de valor cosmopolita, portuário,
ecológico e cultural.
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Públicos-alvo

Temas

• Agentes econômicos e financeiros

• Ciência, tecnologia
e inovação

• Consultores empresariais
• Entidades de classe e representativas

• Competitividade
nos setores

• Estudantes: Fundamental/Técnico
e Universitário

• Desenvolvimento regional
• Diversidade

• Gestores públicos

• Empreendedorismo

• Instituições de fomento

• Emprego, trabalho e renda

• Legislativo - Municipal/Estadual/Federal
• Setor Empresarial (nacional e internacional)

• Educação

• Sociedade civil organizada

• Fomento
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Nomes que estarão no FOPA 2022
Com uma programação focada
em apresentar os resultados e
avanços do “Plano de Desenvolvimento Econômico - PDE” do
governo do estado de São Paulo
os mais de 80 palestrantes são
especialistas em sua área de atuação e apresentarão dados e informações de interesse público
e às empresas interessadas em
investir no estado.
Com a abertura do governador
do estado de São Paulo, Rodrigo
Garcia e do prefeito de Santos,
Rogério Santos, alguns nomes
são destaque:

Augusto Aras
Procurador-Geral
da República

Rodrigo Garcia
Governador do
Estado de São Paulo
61 mil

Flavio Amary
Secretário de Habitação
do Estado de São Paulo
33 mil

Fernando Capez
Presidente do
PROCON-SP
111 mil

Célia Parnes
Secretária de Des. Social
do Estado de São Paulo

Célia Leão
Deputada
Estadual

Fernando José da Costa
Secretário de Justiça
e Cidadania do
Estado de São Paulo

Zeina Latif
Secretária de Estado
do Desenvolvimento
Econômico

Rossieli Soares
Ex-secretário de Educação do
Estado de São Paulo e atual
pré-candidato a Dep. Fed. por SP

(verificado)

Henrique Meirelles
Ex-secretário da
Fazenda e Planejamento

40 mil

(verificado)

Além da divulgação orgânica e paga em nossos canais e veículos parceiros,
os participantes e palestrantes do FOPA 2022 farão a divulgação orgânica
e compartilhada em seus respectivos canais e mídias sociais

5 mil

(verificado)

15 mil

(verificado)
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(verificado)

33 mil

(verificado)

54 mil

(verificado)
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FÓRUM PAULISTA DE
DESENVOLVIMENTO

Realizado em 10 de junho de 2019, na cidade
de Guarulhos, o evento abordou os cinco temas
principais da nova gestão, naquele momento,
no Estado de São Paulo: descentralização, participação, eficiência, transparência e inovação
– esta última de grande relevância, considerada
linha mestra da gestão. Além disto, foi discutido
a aplicação de novas tecnologias e recursos disruptivos em diversas áreas, como na saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana,
habitação popular, meio ambiente e recursos
hídricos, energia e gestão pública.

Diante de um cenário distinto de previsões
em razão da pandemia da Covid-19 o evento
abordou a importância, o papel e a presença da
tecnologia e do E-Digital no centro do processo
de retomada da economia. Gestão, a aplicação de
novas tecnologias e recursos disruptivos em diversas áreas, além do E-Digital aplicado na prática
foram debatidos.
Um evento dinâmico, 100% on-line estreou o
calendário dos eventos, neste formato, do GCSM
no ano de 2020.
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O Fórum Paulista de Desenvolvimento
- FOPA, em sua edição 2021, debateu temas
pertinentes no âmbito estadual para diversos
públicos, de jovens estudantes a empresários e
lideranças dos setores público e privado.
A educação, o meio ambiente, o ESG, o agronegócio, o crédito e financiamento aos micros e
pequenos empresários, as agências de fomento,
a tecnologia, a economia moderna e a qualidade
de vida, os novos hábitos da sociedade pós-pandemia, a diversidade e o meio ambiente, dentre
outros tópicos, foram os pilares deste evento de
alcance nacional e internacional. O Fórum contou
com palestras, aulas-magnas, debates e entrevistas, que trataram temas de interesse da sociedade.
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Cobertura de mídia
Serão geradas:

Disponível na

Disponível na

Disponível na

Disponível na

1) Cobertura especial The Winners distribuída em todos os formatos (português e inglês)
2) Cobertura especial Economy&Law distribuída em todos os formatos (português e inglês)
3) Cobertura especial VIDI distribuída em todos os formatos (português e inglês)

vidi


4) Envio de material de comunicação para toda nossa base de dados, sendo eles:
convite do evento, informações para inscrição, material de apoio e email marketing
5) Transmissão ao vivo e gravação pelo canal do Youtube
6) Newsletters personalizadas
7) Mídias Sociais: FACEBOOK - LINKEDIN - INSTAGRAM e SITE especial do FOPA
8) Assessoria de imprensa
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• Digital - enviada eletronicamente, total e parcial
• Disponível em aplicativo no App Store e Google Play – gratuitamente
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Mídias Sociais
+ de

12 MIL

seguidores nas mídias sociais

Youtube

+ de

329 MIL
visualizações

Instagram

+ de

700 MIL

contas alcançadas nos últimos
90 dias com as contas
@gcsm.oficial e @mundovidi

+ de

1 MILHÃO

de impressões nos últimos
90 dias com as contas
@gcsm.oficial e @mundovidi
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Mídias Sociais
Linkedin

Facebook

+ de

+ de

100 visitas

na página nos últimos 90 dias com
visitantes que englobam, em sua maioria:
• Empreendedorismo (21%)
• Mídias e Comunicações (16%)
• Desenvolvimento de Negócios (13%)
• Consultoria (9%)

208 MIL

contas alcançadas nos últimos
30 dias com as contas
@globalgcsm e @mundovidi
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Site The Winners
www.thewinners.com.br

800 MIL
impressões/mês

4 MIL

visitantes únicos/mês
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GCSM na Mídia

Atuais News
31/08/2021
FOPA 2021 – Fórum Paulista
de Desenvolvimento
Release: A economia e o
desenvolvimento de São
Paulo são os temas
do FOPA 2021

SBT Interior
30/08/2021
FOPA 2021 – Fórum Paulista
de Desenvolvimento
Release: FOPA 2021 A retomada do crescimento
no estado de São Paulo
está em debate

Revista Ponto Jovem
25/08/2021
FOPA 2021 – Fórum Paulista
de Desenvolvimento
Release: FOPA 2021 A retomada do crescimento
no estado de São Paulo
está em debate
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ABC do ABC
24/08/2021
FOPA 2021 – Fórum Paulista
de Desenvolvimento
Release: FOPA 2021 A retomada do crescimento
no estado de São Paulo
está em debate
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Cotas de patrocínio
OFERECIMENTO
(COTA ÚNICA)
R$ 250.000,00
Inserção do logo:
Convite| Anúncios - antes, durante
e depois do evento
Backdrop digital | Posts da programação

FOPA 2022

OURO
R$ 50.000,00

DIAMANTE
R$ 75.000,00

Inserção do logo:
Convite | Anúncio
Backdrop digital | Posts da programação
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• 3x Painéis de 15 minutos no Fórum – Tema
a escolher dentro do escopo do Fórum
(podendo ser debate, com até 5 participantes e
1 moderador).

• 2x Painéis de 15 minutos no Fórum –
Tema a escolher dentro do escopo do
Fórum. (podendo ser debate, com até
5 participantes e 1 moderador).

• Uma (1) página de publicidade dupla da
empresa na revista The Winners Prime Leaders
Magazine nas 6 edições posteriores ao Fórum sempre entre as primeiras paginas e entrevista
exclusiva na edição do evento.

• Uma (1) página de publicidade SIMPLES
da empresa na revista The Winners
Prime Leaders Magazine nas 3 edições
posteriores ao Fórum.

• Uma edição da Golden Page com executivo
da empresa de sua escolha.

• Gravação de PodCast CCQFD
com o presidente do GCSM.

• Gravação de PodCast CCQFD
com o presidente do GCSM.
• Uso e acesso à edição eletrônica
em pdf da publicação.
• Edição digital em versão aplicativo para
Google Play/AppStore – gratuita.
• Vídeo institucional (5 minutos) durante as
palestras 3 inserções (criação pelo cliente).

• Painel de 15 minutos no Fórum –
Tema a escolher dentro
do escopo do Fórum.
• Uma (1) página de publicidade
SIMPLES da empresa na revista The
Winners Prime Leaders Magazine
nas 2 edições posteriores ao Fórum.
• Uso e acesso à edição eletrônica
em pdf da publicação.
• Edição digital em versão aplicativo
para Google Play/AppStore –
gratuita.

• Uso e acesso à edição eletrônica
em pdf da publicação.
• Edição digital em versão aplicativo para
Google Play/AppStore – gratuita.
• Vídeo institucional (5 minutos) durante as
palestras 2 inserções (criação pelo cliente).

13

• Vídeo institucional (5 minutos)
durante as palestras 1 inserção
(criação pelo cliente).

PRATA
R$ 25.000,00
Inserção do logo:
Convite | Anúncio

FOPA 2022

• Uso e acesso à edição eletrônica
em pdf da publicação.
• Edição digital em versão
aplicativo para Google Play/
AppStore – gratuita.
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www.fopa.online
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