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Um Plano Estratégico de Longo Prazo 
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PLANO 
SP 2040 

Consulta a 300 

especialistas 

locais  

Consulta à sociedade: 

25.000 cidadãos 

opinaram 

Participaram 10 

consultores 

internacionais 

Equipe técnica 

USP + PMSP 

Dimensões: Mobilidade, 
Ambiente, Negócios, Inclusão 

social e Urbanismo 



Cenário Tendencial 2040 : São Paulo perde 
espaço e se inviabiliza se nada for feito 

• Crescimento desordenado de várias  

 décadas agrava problemas de  mobilidade, 

  moradia, segurança e saúde  

• A poluição atmosférica será crescente 

• Qualidade de vida declinante : teremos 20 milhões de insatisfeitos 

• A Cidade se tornará cada vez menos atrativa e dinâmica para 
empresas e mão de obra especializada. A arrecadação cairá. 

• Outras cidades do Estado e da região ultrapassarão São Paulo em 
geração de empregos e no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
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O Cenário Desejado 2040 :  
São Paulo , a Cidade que Queremos 

• Estrutura policêntrica, habitação digna e qualidade de vida  

• Centro global de negócios e inovação, líder no Hemisfério Sul 

• Terá um papel de geração e disseminador de conhecimento. 

• Forte empreendedorismo  e atração de investimentos. 

• Um pólo comercial e logístico internacional, que alavanca o estado, a região e o 
Brasil  

• A educação e qualificação técnica da  população serão as bases para a  
competitividade global. 

• Até 12,4 M de habitantes (22 M na Grande SP) e renda per capita  de cerca de 
 U$ 48 mil, aproximadamente 2 vezes a atual.  
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Até 2040 o  “Bonus demográfico” terminará, e teremos 
escassez de mão de obra qualificada.  

( Serão ~60 milhões de “idosos” em 2050 !) 



O desafio do futuro trabalhador brasileiro 
 

• Conheça o “José”, o trabalhador brasileiro 
mediano da classe “C”. 

• O trabalho do José como pedreiro gera um 
produto anual de R$ 31.085 (PIB/PEA) 

• Para gerar em2040 a mesma renda per capita que Portugal de 
2010, cada filho(a) do José,  deverá gerar uma produção anual  
de R$  55.950 !  

Fonte:     Projeções população :  IPEA ;   

          Análise e cenários :  PROFUTURO   

•Precisamos aumentar em 80%  a  produtividade do 
trabalhador brasileiro em uma geração !  
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O avanço tecnológico 
vai mudar nossas 
vidas! 

Fonte:  www.kurzweilai.com 

 

O WEF Estima que 2/3 

das tarefas administrativas 

de rotina serão 

automatizados. 

 

Precisamos qualificar 

nossos trabalhadores para 

aumentar a produtividade 

usando o recurso da 

tecnologia ! 
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     Professionais para criar uma cidade 
padrão global - especialistas em: 

Integração competitiva global da população paulista 

• Ensino universal de qualidade até o médio - Professores de padrão global 

• Universidades formando profissionais qualificados, fazendo Ciencia básica e 
Tecnologia integrada ao processo de P&D e inovação do setor produtivo 

• Empreendedorismo inovador, criador de riqueza e gerador de empregos 
qualificados  

• Relações internacionais e comércio, ensino de idiomas e compreensão 
intercultural para uma inserção internacional de destaque do Brasil. 

• Produção e valorização das artes, mega-eventos empresariais e culturais, 
indústria criativa, de hospitalidade, gastronomia e entretenimento.    



 
 

 
 
 

     Professionais para criar uma cidade 
padrão global - especialistas em: 

• Planejamento e implantação de sistemas urbanos integrados de 
moradia, comércio, serviços, mobilidade e lazer; integração de 
comunidades de baixa renda 

• Recuperação dos rios e córregos e seus entornos, saneamento e 
destinação de resíduos sólidos, redução de poluição atmosférica e 
criação de parques vicinais.  

• Recuperação e retrofit de prédios e centros urbanos, geração 
distribuída e conservação de energia,  redução de ilhas de calor  

• Reurbanização de regiões periféricas e em situação de risco, com 
articulação moradia-emprego 

 



 
 

 
 
 

     Professionais para criar uma cidade 
padrão global - especialistas em: 

Qualidade de vida da população paulista 

• Gestores e operadores de sistemas de mobilidade multimodal integrados e 
responsivos à demanda em tempo real, desde deslocamentos a pé até viagens 
sobre trilhos. 

• Saúde, em especial com foco em problemas respiratórios, stress, segurança, etc. 

•  Gestão urbanística, com aproximação de emprego e moradia, implantação da 
cidade policentrica, apoio ao home-office e co-working distribuído 

• Qualificação profissional permanente dos idosos para enfrentar obsolescência 
tenológica e digital, com valorização de trabalho voluntário e social   

 


