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10 semestre 2021S AE DE INVESTIMENTOS
PIESP – PESQUISA DE INVESTIMENTOS ANUNCIADOS 
NO ESTADO DE SÃO PAULO

investimentos.seade.gov.br

Investimentos por semestre, em R$ bilhões

Investimentos nos setores, 1o semestre 2021, em %

R$ 21,1 bilhões de investimentos anunciados no 1o semestre
Quase metade dos recursos 
destinaram-se à infraestrutura, 
refletindo as concessões nos 
transportes.

No primeiro semestre de 2021, 47% dos investimentos anunciados 
vincularam-se à infraestrutura, sobretudo às atividades ligadas aos 
transportes. O governo estadual concedeu ao setor privado obras e 
serviços públicos de transporte de passageiros por meio de trens e ônibus 
e prorrogou os contratos de concessão de algumas das principais rodovias 
do Estado, nas regiões de Campinas, Sorocaba e Baixada Santista. 

Na área de energia, além de melhorias na distribuição elétrica, destaca-se 
a instalação de usinas de biometano na capital paulista e em Caieiras, com 
o aproveitamento de resíduos sólidos urbanos (lixo) de aterros sanitários. 
A nova lei do gás ampliou o mercado para esse biocombustível, que possui 
características técnicas semelhantes às do gás natural de origem fóssil e 
pode ser incorporado à sua rede de distribuição. 

No setor de serviços, predominaram as atividades imobiliárias, com 
investimentos em complexos multiuso de alto padrão, além de 
condomínios logísticos, cuja demanda tem aumentado com a expansão 
do comércio eletrônico. As inversões nos serviços financeiros, por sua vez, 
referem-se à adoção de novas tecnologias para enfrentar a concorrência na 
era digital. Destacam-se, ainda, os investimentos previstos na concessão de 
parques para conservação do patrimônio ambiental.

O comércio obteve o maior valor semestral da série histórica iniciada 
em 2012, essencialmente graças aos recursos divulgados por um dos 
líderes do e-commerce no país, não apenas para ampliar sua plataforma 
tecnológica, como também para oferecer crédito e serviços de entrega aos 
clientes das empresas que comercializam produtos em seu site.
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Na indústria, alguns ramos registraram montantes elevados, em especial o 
de produtos de madeira, alavancado pelo aquecimento imobiliário.

Por fim, na agropecuária, evidenciaram-se os investimentos em 
máquinas e veículos com tecnologia embarcada para canaviais de usinas 
sucroalcooleiras, visando aumentar sua produtividade e reduzir custos, 
bem como os recursos direcionados à ampliação da capacidade de 
produção de ovos com garantia de segurança alimentar, para atender ao 
mercado doméstico e exportar.

Investimentos em infraestrutura, em %

Transporte terrestre
ViaMobilidade, dos grupos CCR e Ruas (R$ 3,2 bilhões): manutenção, expansão e modernização de duas 
linhas de transporte ferroviário de passageiros da CPTM, concedidas pelo governo estadual por 30 
anos. Os investimentos serão na Linha 8 – Diamante, entre a Estação Júlio Prestes, em São Paulo, e 
o município de Itapevi, com extensão de 41,6 km e 23 estações; e na Linha 9 – Esmeralda, do bairro 
paulistano do Grajaú até Osasco, com 32,5 km e 18 estações.
Metra (R$ 859 milhões): construção e operação, por 25 anos, do Sistema BRT-ABC, exclusivo para ônibus 
BRT (de alta velocidade), que vai conectar os terminais Sacomã, em São Paulo, e São Bernardo do 
Campo, passando por Santo André e São Caetano do Sul. O corredor terá extensão de 18 km e uma frota 
de 82 ônibus articulados elétricos, com capacidade para transportar 115 mil passageiros por dia.

Atividades auxiliares dos transportes
AutoBAn, SPVias e ViaOeste, do grupo CCR (R$ 2,3 bilhões): melhorias em 13 rodovias paulistas 
administradas pelas concessionárias, entre elas as rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera, Raposo 
Tavares e Castello Branco, com revitalização de pistas, construção de pontes, túneis e novos acessos, 
beneficiando as regiões de São Paulo, Campinas e Sorocaba. As concessões foram renovadas pelo 
governo de São Paulo por mais 30 anos.
Ecovias, do grupo EcoRodovias (R$ 1,1 bilhão): manutenção, ampliação e modernização das rodovias 
Anchieta e Imigrantes, que ligam São Paulo à Baixada Santista, com novos acessos, viadutos e 
passarelas. O prazo de concessão foi prorrogado pelo governo paulista de 2024 para 2033.

Eletricidade e gás
ZEG, do grupo Capitale (R$ 500 milhões): instalação de unidade de produção de biometano a partir do 
biogás do aterro sanitário Central de Tratamento de Resíduos Leste (CTL), que é operado pela Ecourbis 
Ambiental.
EDP (R$ 500 milhões): expansão da rede de distribuição elétrica, digitalização e melhorias operacionais 
nos 28 municípios paulistas atendidos pela concessionária.
Enel (R$ 121 milhões): instalação de 300 mil medidores inteligentes em bairros da zona norte de São 
Paulo, que permitem à distribuidora elétrica realizar remotamente leituras de consumo, cortes e 
religações de energia, bem como detectar falta de energia elétrica.

Telecomunicações
Vip Br Telecom (R$ 300 milhões): expansão da rede de fibra ótica na zona leste de São Paulo e na região 
do ABC pela provedora de acesso à internet banda larga, cuja sede fica em Mauá.

Distribuição setorial no 1o semestre de 2021

Maiores investimentos no período

R$ 9,9 bilhões 
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Maiores investimentos no período
Atividades imobiliárias
Parque da Cidade (R$ 832,5 milhões): implantação de mais três torres corporativas, pela BR Properties, no 
complexo multiuso localizado na Avenida Nações Unidas, em São Paulo.
Even (R$ 666 milhões): construção de complexo multiuso, com prédios de apartamentos, escritórios, hotel e 
lojas, entre as Avenidas Faria Lima e Eusébio Matoso, na capital paulista.
Parque Industrial São Lourenço II (R$ 500 milhões): construção de condomínio empresarial em Nova Odessa, 
em área de 1 milhão de m2 no km 118 da Rodovia Anhanguera.
Sanca (R$ 150 milhões): instalação de centro logístico em São Bernardo do Campo em área de 221 mil m2, 
com acesso ao Rodoanel e às rodovias Anchieta e Imigrantes.
Olímpia Garden Outlet (R$ 120 milhões): implantação de shopping de outlets em Olímpia, com 80 lojas, quatro 
cinemas e área de alimentação, pela construtora Ferreira.

Serviços financeiros
Itaú Unibanco (R$ 1,5 bilhão): desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e plataformas, para 
intensificar o processo de transformação digital do banco.

Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental
Reserva Paulista, do grupo Turita (R$ 369 milhões): melhorias, conservação e operação de três parques 
estaduais da capital paulista, concedidos pelo governo por 30 anos: Zoológico, o maior da América Latina, Zoo 
Safari e Jardim Botânico.

Apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas
Alelo, do Banco do Brasil e Bradesco (R$ 175 milhões): ampliação do sistema Veloe de pagamento de pedágios 
e estacionamentos por meio de adesivos, com a inclusão de serviços para frotas corporativas, como 
licenciamento, guincho, assistência 24 horas e descontos no abastecimento.

Educação
Sabis Educacional (R$ 100 milhões): implantação da escola internacional em Campinas, em área de 300 mil m2 
do polo de alta tecnologia Ciatec, inicialmente para os ensinos infantil e fundamental e acrescentado nova 
série a cada ano, até completar o ensino médio.

Investimentos em serviços, em %

Varejo 
Mercado Livre (R$ 4,0 bilhões): expansão da plataforma tecnológica de e-commerce (marketplace) dos 
serviços logísticos (Mercado Envios) e de financiamento (Mercado Pago), com investimentos na sede da 
empresa, em Osasco, e nos centros de distribuição de Cajamar e Louveira.

Atacado 
Spani Atacadista, do grupo Zaragoza (R$ 350 milhões): implantação de oito unidades de atacarejo no 
Estado de São Paulo, uma delas em São Carlos.
Açotubo (R$ 120 milhões): automação, digitalização, compra de equipamentos e renovação da frota da 
distribuidora de aços, sediada em Guarulhos.

Investimentos no comércio, em %

Maiores investimentos no período

R$ 4,8 bilhões 
Total de investimentos em serviços
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Investimentos na indústria, em %

Maiores investimentos no período
Madeira
Tenda (R$ 400 milhões): instalação de “fábrica de casas” em Jaguariúna, para produzir paredes, pilares 
e vigas de madeira de reflorestamento, que serão montadas nos canteiros de obras da construtora, 
especializada em moradias econômicas. A unidade terá capacidade para fabricar até 10 mil casas por ano.

Alimentos
Nestlé (R$ 120 milhões): ampliação da planta de Ribeirão Preto, para aumentar a capacidade de 
produção de rações secas para cães e gatos, destinadas principalmente à exportação.

Máquinas e equipamentos
John Deere (R$ 225 milhões): ampliação da fábrica de Indaiatuba, para instalar linha de montagem 
de motoniveladoras, destinadas a obras de infraestrutura para setores, como logística, agricultura, 
construção civil e saneamento básico.

Farmacêutica
Sanofi (R$ 187 milhões): aquisição de equipamentos para desenvolver pesquisas de medicamentos 
inovadores especialmente para pacientes brasileiros, no complexo industrial de Campinas. 

Química
Brasilux (R$ 100 milhões): expansão e modernização da planta de Matão, para ampliar a produção de 
tintas imobiliárias e industriais, entre elas a tinta eletrostática em pó, atóxica, desenvolvida pela empresa.

Investimentos em agropecuária

Maiores investimentos no período
Agricultura
Raízen, da joint-venture Cosan e Shell (R$ 345 milhões): aquisição de colheitadeiras, carretas e 
caminhões semiautônomos para os canaviais de suas usinas paulistas, todos conectados à central de 
monitoramento remoto da empresa. 
 
Pecuária
Katayama (R$ 105 milhões): expansão do complexo avícola de Guararapes, com novas unidades, visando 
aumentar sua capacidade para 1 milhão de aves (galinhas e codornas) e produção anual de 320 milhões 
de ovos (in natura, líquidos e em pó) certificados como livres de antibióticos.

R$ 1,2 bilhão 
Total de investimentos na indústria

0 20 40 60 80 100

Madeira Alimentos DemaisFarmacêutica Química

37 23 20 14 6 

R$ 454 milhões 
Total de investimentos em 
agropecuária
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Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp. 

Distribuição regional
A Região Metropolitana de São Paulo concentrou 46% dos recursos 
anunciados no primeiro semestre de 2021, atingindo R$ 9,6 bilhões.  
Na sequência, vem a Região Administrativa de Campinas, com  
R$ 1,6 bilhão (8%). Os investimentos com abrangência inter-regional 
somaram R$ 8,6 bilhões (41%).

Investimentos por regiões administrativas, 1o semestre 2021, em R$ milhões (1)

 
(1) Foram excluídos do mapa R$ 8,6 bilhões referentes aos investimentos inter-regionais.
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