
1
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O Fórum Paulista de Desenvolvimento nasceu com a ideia de fomentar os temas 
que acercam o plano de governo do Estado de São Paulo para os próximos quatro 
anos. Nesta segunda edição do evento, diante de um cenário distinto de previsões, 
abordaremos a importância  do papel e presença da tecnologia e do E-Digital, no 
centro do processo de retomada da economia.

O que é o FOPA?

Online
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O Fórum Paulista de Desenvolvimento debaterá temas pertinentes no âmbito estadual 

para diversos públicos, de jovens estudantes a empresários e lideranças do setor 

público. A disrupção e a tecnologia, a economia moderna e qualidade de vida, os novos 

hábitos da sociedade pós-pandemia, dentre outros, serão os pilares dos temas tratados.  

O evento contará com palestras, aulas-magnas, seminários e workshops simultâneos, que 

tratarão temas de interesse da sociedade. 

Online



4

• 30 de junho de 2020 

• Das 7h30 às 19h 

• Evento 100% online 

• Transmissão ao vivo 
   via Youtube e Face Live

• Debates e palestras 

• Networking via chat

• Programação especial:
   A retomada do crescimento

• Interação em tempo real

Online

Online

Online

Online
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O FOPA é um instrumento de leitura do plano de governo do Estado de São Paulo, com ênfase 
e observação a Descentralização, Participação, Eficiência, Transparência e Inovação.

Gestão e a aplicação de novas tecnologias e recursos disruptivos em diversas áreas, como na 
saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, habitação popular, meio ambiente, 
recursos hídricos, energia e gestão pública. E-Digital aplicado.

Plano de Governo do Estado de SP

Online
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Temas

• Competitividade Empresarial 

• Saúde 

• Educação 

• Economia Digital: 

Ciência Tecnológica e Inovação  

• Logística, Transportes e Mobilidade Urbana 

• Planos, Projetos e realizações, 

dois anos de Governo 

• Pandemia, pós-Covid19 

• Governança Pública, 

Compliance e Sustentabilidade 

• Educação Continuada, 

Universidade Corporativa GCSM  

• Oportunidades de negócios e mercado

Online
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Público-alvo

• 1. Empresários 

• 2. Instituições de ensino técnico e superior - 

Faculdades e Universidades, publicas e privadas

• 3. Consultores empresariais, Advogados, Médicos, 

Engenheiros e profissionais liberais, MEI

• 4. Entidades de classe e representativas 

empresariais e de direito publico, ONG

• 5. Sociedade civil organizada

• 6. Professores e especialistas 

• 7. Prefeitos municipais 

• 8. Deputados estaduais 

• 9. Agentes econômicos 

• 10. Vereadores

• 11. Nacional

• 12. Internacional

• 13. Outros

Online
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Divulgação

+ de 100 milhões de repetições de marcas em materiais digitais
+ de 50 milhões de registros digitais
+ de 20 milhões de movimentos digitais
+ de 5 milhões de envolvimentos digitais
+ de 2 milhões de convites digitais

Online

Universo:
• 645 Municípios (44 milhões de habitantes)
• 570 Instituições de ensino superior 
• 50 maiores Universidades Público-privadas do Estado 
• 80 Câmaras de comércio 
• 5.000 Empresas privadas 

• 200 Empresas estatais 
• 250 ONGs 
• 300 Startups 
• 100 entidades representativas de classe
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Ficha Técnica

Chairman
Geraldo Alckim 
Ex-Governador do 
Estado de São Paulo

Agostinho Turbian
Presidente do GCSM

Tathiana Turbian 
CEO Grupo Innsbruck

Gilberto da Silva
Diretor-Geral FOPA

Online
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FÓRUM PAULISTA DE
DESENVOLVIMENTO

O Global Council Sales Marketing (GCSM) é uma entida-
de de caráter institucional formada por um Conselho 
Curador, Conselho Consultivo, Membros Honorários e 
Diretoria Executiva, a fim de fomentar e disseminar as 
melhores práticas empresariais nas Áreas de vendas, 
marketing, TI, Inteligência empresarial, comunicação 
e empreendedorismo e inovação no Brasil, na Améri-
ca Latina e no Mundo.

O GCSM reúne, em seus eventos e premiações, nacio-
nais e internacionais, grandes personalidades de ven-
das e marketing da América Latina e do resto do mun-
do, bem como avalia e sugere nomes de empresas e 
empresários qualificados para concorrer aos prêmios: 
Latin American Sales Personality Award (LASPA), Latin 
American Marketing Personality Award (LAMPA), World 
Company Award (WOCA).

Online
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LATIN AMERICAN SALES
PERSONALITY AWARD

EMPRESA
PRIVADA DA 

DÉCADA

EMPRESA
PÚBLICA DA 

DÉCADA

Eventos GCSM

Online

FÓRUM

BRASILEIRO
FÓRUM

BRASILEIRO

INFRAESTRUTURA
ESPECIAL DE

FÓRUM PAULISTA DE
DESENVOLVIMENTO
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• Guarulhos - SP
• Estrutura: 2.500 convidados
• Duração: 1 dia
• Formato: evento com mais 
de 50 palestras, seminários
e workshops e debates simultâneos 

Empresas presentes
EDP, AutoPass, UVESP, Eicon, 
Método Manutenção, CETESB

Cobertura 
FOPA 2019

Online
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Cobertura de mídia

• Revista The Winners Prime Leaders Magazine

• Revista Economy&Law

• Revista VIDI

• Jornal do Interior

• Grupo Radar

• Evento liberado para imprensa

• Assessoria de Imprensa nacional

• Assessoria de imprensa internacional

• Formatos digitais, antes, durante 

e depois - até 90 dias depois do evento

• Entrevistas gravadas, on line e durante 

o evento - Youtube

• Redes sociais: FACEBOOK - LINKEDIN - INSTAGRAM

Online

vidi
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Serão geradas:
1) Edição especial The Winners FOPA com 100 páginas distribuída em todos os formatos (português e inglês)
2) Edição especial Economy&Law FOPA com 100 páginas distribuída em todos os formatos (português e inglês)
3)  Edição especial VIDI - FOPA com 72 páginas distribuída em todos os formatos (português e inglês) 
4)  Pocket Entrevistas com todos os palestrantes do FOPA
5)  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
6)  Equipe de marketing digital especializada e exclusiva para divulgação do evento nas redes sociais para a criação de leads
7)  Transmissão ao vivo e gravação pelo canal do Youtube 
8)  Criação e alimentação diárias de conteúdos exclusivos sobre o Fórum
9)  Newsletters personalizadas

www.thewinners.com.br www.worldvidi.com

• Impressa - 10 mil exemplares
• Digital - enviada eletronicamente, total e parcial
• Disponível em aplicativo no App Store e Google Play – gratuitamente

vidi
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Disponível na Disponível na

Disponível na Disponível na

Cobertura de mídia

Online
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Online

Cobertura de mídia
Vídeos

Transmissão ao vivo 
na TV GCSM
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Online

Cobertura de mídia
Redes sociais
200 milhões de movimentos, antes, durante e depois do evento

Cobertura 
exclusiva

canais do 
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www.thewinners.com.br www.gcsm.com.br www.worldvidi.com

Online

Cobertura de mídia
Sites
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Online

Reciprocidades
 
• Duas (2) páginas editoriais com divulgação de fotos, legendas e 
editorial do evento. 
• Uso e acesso à edição eletrônica em pdf da publicação.
• Edição digital em versão aplicativo para 
Google Play/AppStore – gratuita.
• Uma (1) página de publicidade da empresa 
na The Winners Prime Leaders Magazine.

Baixe um leitor de QR code em 
seu celular ou tablet, aponte 
o aparelho para esta imagem, 
escaneie e baixe o aplicativo.

www.thewinners.com.br

Disponível na Disponível na
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Online

Reciprocidades
 
• Duas (2) páginas editoriais com divulgação de fotos, legendas e 
editorial do evento. 
• Uso e acesso à edição eletrônica em pdf da publicação.
• Edição digital em versão aplicativo para 
Google Play/AppStore – gratuita.
• Uma (1) página de publicidade da empresa 
na Economy&Law.

Baixe um leitor de QR code em 
seu celular ou tablet, aponte 
o aparelho para esta imagem, 
escaneie e baixe o aplicativo.

www.thewinners.com.br

Disponível na Disponível na
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Online

Reciprocidades
 
• Duas (2) páginas editoriais com divulgação de fotos, legendas e 
editorial do evento. 
• Uso e acesso à edição eletrônica em pdf da publicação.
• Edição digital em versão aplicativo para 
Google Play/AppStore – gratuita.
• Uma (1) página de publicidade da empresa 
na VIDI - Economia Sustentável.

Baixe um leitor de QR code em 
seu celular ou tablet, aponte 
o aparelho para esta imagem, 
escaneie e baixe o aplicativo.

www.worldvidi.com

Disponível na Disponível na
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Online

Comunicação Visual

save the date convite anúncio newsletter

LOGO LOGO
LOGO

LOGO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Online

Comunicação Visual

backdrop virtual banner digital - hotsite vídeos durante as palestras

legendas durante as palestras

Online

Online

Online

LOGO

LOGO
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Anais do FOPA

• Programação completa

• Release dos palestrantes

• Síntese dos temas

• Pronunciamentos

• Depoimentos 

• Registro de conteúdo
• Digital - enviada eletronicamente, total e parcial
• Disponível em aplicativo no IOS/APP – gratuitamente

Online
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