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20 sem. 2022S AE DE INVESTIMENTOS
PIESP – PESQUISA DE INVESTIMENTOS ANUNCIADOS 
NO ESTADO DE SÃO PAULO

investimentos.seade.gov.br

Investimentos por semestre, 2016-2022, em R$ bilhões

Investimentos nos setores, 2o sem. 2022, em %

R$ 64,4 bilhões de investimentos anunciados no 2o sem. 2022

Infraestrutura  
Segunda alta consecutiva e com 
maior concentração em infraestrutura

No segundo semestre de 2022, os investimentos anunciados tiveram a 
segunda alta consecutiva, com quase 80% do valor apurado destinado 
à infraestrutura. O saneamento básico foi o destaque graças aos 
recursos que serão destinados pela Sabesp, até 2027, para ampliação 
e melhoria das redes de água e esgoto no Estado. Os investimentos 
em transportes foram alavancados por concessões governamentais a 
empresas privadas, enquanto aqueles voltados para energia buscaram 
aumentar a eficiência das redes de distribuição elétrica, produzir 
combustíveis fósseis menos poluentes e biocombustíveis e gerar 
eletricidade e gás a partir de fontes limpas e renováveis. 

Na indústria, a maioria dos investimentos referiu-se à produção de 
celulose e papel, seguida por vacinas, máquinas e equipamentos, 
biodefensivos agrícolas e motores automotivos. Nos serviços, os 
anúncios se concentraram na construção de novos hospitais, além 
de shoppings, empreendimentos esportivos, de recreação e lazer, e 
agências de viagens. A agricultura destacou-se pelas novas tecnologias 
em canaviais para aumentar sua produtividade e a fabricação de etanol 
nas usinas, enquanto o maior investimento no comércio foi direcionado 
ao Mercadão paulistano (Mercado Municipal). A transformação digital 
também impulsionou a necessidade das empresas de contratar 
prestadores de serviços de informação terceirizados para processar e 
armazenar seus dados.

R$ 64,4 bilhões 
Total de investimentos nos setores
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Investimentos na infraestrutura, em %

Distribuição setorial no 2o sem. 2022

Maiores investimentos no período

R$ 51 bilhões 
Total de investimentos em
infraestrutura

Água e esgoto
Sabesp (R$ 26,2 bilhões): investimentos nos sistemas de coleta e tratamento 
de esgoto (66%) e de abastecimento de água (34%) do Estado de São Paulo 
durante o período 2023-2027.

Atividades auxiliares dos transportes
EcoRodovias (R$ 10 bilhões): manutenção, ampliação e modernização das 
rodovias do Lote Noroeste Paulista, com 600 km de extensão, atravessando 
as regiões de São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos, que 
foi concedido pelo governo estadual por 30 anos. 

Aeroportos do Nordeste do Brasil, do grupo Aena (R$ 2,2 bilhões): 
manutenção, ampliação e modernização do aeroporto de Congonhas, na 
capital paulista, concedido pelo governo federal por 30 anos.

XP Infra IV, da XP Investimentos (R$ 486 milhões): manutenção, ampliação 
e modernização do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, concedido 
pelo governo federal por 30 anos.

GoodStorage (R$ 393,8 milhões): instalação de galpões flexíveis para 
autoarmazenagem, em São Paulo, visando atender principalmente 
empresas de diferentes portes que trabalham com e-commerce.

ViaRondon (R$ 150 milhões): implantação de vias marginais na Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), com a construção de viaduto sobre essa 
estrada, na Avenida Cruzeiro do Sul, em Bauru.

Transporte terrestre
MRS Logística (R$ 4,2 bilhões): investimento no trecho paulista da malha 
ferroviária Sudeste, cuja concessão foi renovada pelo governo federal 
por mais 30 anos, visando aumentar a capacidade de transporte de 
cargas como contêineres, produtos agrícolas, siderúrgicos, cimento, 
bauxita, coque, carvão e minério de ferro.

Metrô (R$ 1,8 bilhão): ampliação da Linha 15-Prata de monotrilho, em 
São Paulo, com a construção de novo trecho de 3 km, duas estações 
(Boa Esperança e Jacu Pêssego) e pátio de estacionamento.

VLI, MRS Logística e Rumo (R$ 891 milhões): operação, manutenção e 
expansão da ferrovia interna do Porto de Santos (Fips), concedida pelo 
governo federal por 35 anos, para ampliar a capacidade ferroviária do porto.

Petróleo e álcool
Refinaria Presidente Bernardes – RPBC, da Petrobras (R$ 3,2 bilhões): 
construção da primeira unidade no país dedicada à produção de diesel 
100% renovável e bioquerosene de aviação (BioQAV), em Cubatão.
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Maiores investimentos no período

Investimentos na indústria, em %

R$ 7,7 bilhões 
Total de investimentos na indústria

Refinaria Henrique Lage – Revap, da Petrobras (R$ 260 milhões): 
modernização da refinaria, em São José dos Campos, para aumentar a 
produção de diesel S-10, com menor concentração de enxofre.

Shell, Raízen, Hytron, Senai e USP (R$ 50 milhões): instalação de duas plantas 
no campus da USP, em São Paulo, para produzir hidrogênio renovável a partir 
do etanol e abastecer os ônibus que circulam pela Cidade Universitária.

Eletricidade e gás
Enel (R$ 227 milhões): instalação de medidores inteligentes de eletricidade 
em bairros da capital paulista.

Geo Biogás e grupo Crivellaro (R$ 70 milhões): construção de planta em 
Elias Fausto, para produção de biogás e biometano a partir de resíduos 
orgânicos industriais.

CPFL (R$ 70 milhões): instalação de duas usinas fotovoltaicas e uma de 
minicogeração a gás natural, que produz energia para aquecimento da 
água da piscina olímpica e dos chuveiros dos vestiários do Complexo 
Esportivo do Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Celulose e papel
Bracell, do grupo Royal Golden Eagle – RGE (R$ 2,5 bilhões): ampliação do 
complexo fabril de celulose solúvel, em Lençóis Paulista.

Klabin (R$ 1,6 bilhão): construção de fábrica de papelão ondulado para 
embalagens, em Piracicaba, em uma área de cerca de 1 milhão m2.

Farmacêutica
Fundação Butantan (R$ 1,0 bilhão): construção de duas novas plantas em 
seu parque industrial em São Paulo, visando ampliar a produção de vacinas 
contra gripe e Covid-19 e de outros imunobiológicos.

Boehringer Ingelheim (R$ 148,4 milhões): ampliação da fábrica de 
medicamentos para saúde animal, em especial antiparasitários para 
animais de estimação e bovinos, em Paulínia.

Máquinas e equipamentos
Caterpillar (R$ 600 milhões): inauguração de nova linha de montagem 
de motoniveladoras, ocupando 11 mil m2, para ampliar a capacidade de 
produção na planta de Piracicaba.

John Deere (R$ 190 milhões): implantação de mais duas unidades no 
complexo de Indaiatuba para aumentar a capacidade de produção de 
máquinas da linha amarela para construção civil, mineração e outros fins.
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Maiores investimentos no período

R$ 5,2 bilhões 
Total de investimentos em serviços

Investimentos em serviços, em %

AGCO (R$ 170 milhões): expansão da capacidade de montagem de tratores 
agrícolas pesados e instalação de centro logístico automatizado para 
armazenamento de peças, na planta de Mogi das Cruzes.

Química
Koppert Biological Systems (R$ 700 milhões): construção de unidades 
produtoras de defensivos microbiológicos à base de vírus, fungos, bactérias 
em formulações líquidas ou sólidas, em Charqueada e outros municípios, 
para controle de pragas e doenças nas lavouras. 

Nivea, do grupo Beiersdorf (R$ 50 milhões): instalação no complexo fabril 
de Itatiba de linha de produção de hidratantes faciais que vinham sendo 
importados pela empresa.

Automotiva
Hyundai (R$ 500 milhões): inauguração da primeira planta de motores da 
montadora na América Latina, no mesmo terreno da fábrica de automóveis 
de Piracicaba.

Saúde
Hosp. Israelita Albert Einstein, em parceria com Benx (R$ 1,2 bilhão): 
construção de hospital oncológico na zona sul de São Paulo, com 160 leitos, 
dez salas cirúrgicas, 36 salas de quimioterapia e laboratório.

Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or São Luiz (R$ 550 milhões): 
inauguração de maternidade de alto padrão, com 22 andares e 173 leitos, no 
complexo hospitalar do bairro Itaim Bibi, em São Paulo.

Oncoclínicas, em parceria com Unimed Nacional (R$ 300 milhões): construção 
do Cancer Center São Paulo, complexo hospitalar para tratamento de câncer, 
com 350 leitos e 20 salas de cirurgia, na capital paulista.

Atividades esportivas e de recreação e lazer
Beyond The Club São Paulo (R$ 1,1 bilhão): construção de clube com praia 
artificial (ondas e areia), escola de surfe, academia, piscinas, quadras de 
beach tennis, campo de futebol, restaurantes, centro médico e espaço para 
coworking, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo.

Thermas dos Laranjais (R$ 60 milhões): instalação de novo brinquedo no 
parque aquático de Olímpia, formado por dois super toboáguas, que 
partem de torre de 33 m de altura e possibilitam a descida de boias com 
até seis pessoas por vez.

Serviços de informação
Ascenty (R$ 500 milhões): implantação de novos data centers no complexo 
localizado em Osasco para ampliar a capacidade de armazenamento de 
dados, serviços na nuvem e outros, para terceiros.
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R$ 228 milhões 
Total de investimentos no 
comércio

R$ 292 milhões 
Total de investimentos em 
agropecuária

Maiores investimentos no período

Investimentos no comércio, em %

Maiores investimentos no período

Investimentos em agropecuária, em %

Atividades imobiliárias
Outlet Premium Imigrantes, do grupo General Shopping (R$ 230 milhões): 
construção de shopping tipo outlet, com 80 lojas, em área de 55 mil m2 
próxima à Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo.

Central Park Plaza Shopping  (R$ 100 milhões): construção de centro 
comercial em Vargem Grande Paulista, com 144 lojas, supermercado, clínica 
médica, coworking, academia, restaurantes e diversões.

Shopping Nova Estação Mauá (R$ 85 milhões): implantação de shopping 
center, com 400 lojas, anexo ao novo Terminal Rodoviário e à estação de 
trem da CPTM, em Mauá.

P&D
Hospital Sírio-Libanês (R$ 200 milhões): instalação de centro de inovação e 
tecnologia denominado Alma Sírio-Libanês, em São Paulo, para desenvolver 
novos produtos na área da saúde.

Agências de viagens
CVC (R$ 200 milhões): investimentos em novas tecnologias para transformação 
digital da empresa, cuja sede fica em Santo André, visando ampliar as vendas 
de pacotes de viagens nas unidades próprias e franqueadas.

Agricultura
Usina Santa Adélia  (R$ 268,4 milhões): renovação das lavouras de cana-de-
açúcar, em Pereira Barreto, utilizando novas técnicas agrícolas e imagens de 
satélites, para reduzir custos de plantio, diminuir riscos climáticos e ampliar 
a capacidade de produção de etanol.

Varejo 
Mercado Municipal de São Paulo (R$ 90 milhões): restauro da fachada e das 
paredes internas do prédio histórico, onde atuam mais de 200 bancas de 
frutas, grãos, laticínios, carnes, peixes e outros produtos, e ampliação da 
área do mezanino para abrigar novos restaurantes, pela concessionária 
Mercado SPE SP.

Atacado
Assaí Atacadista, do grupo Casino (R$ 50 milhões): inauguração de nova 
unidade de atacarejo no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo.
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Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp. 

Distribuição regional

Investimentos por regiões administrativas, 2o sem. 2022, em R$ milhões (1)

(1) Foram excluídos do mapa R$ 41,2 bilhões referentes aos investimentos inter-regionais.
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Diretor-adjunto de Comunicação e Informação
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No segundo semestre de 2022, os investimentos anunciados para a 
Região Metropolitana de São Paulo totalizaram R$ 12,1 bilhões. A seguir, 
destacaram-se as regiões administrativas de Santos (R$ 4,2 bilhões), 
Campinas (R$ 3,4 bilhões) e Bauru (R$ 2,7 bilhões). Porém, é importante 
ressaltar que os investimentos com abrangência inter-regional (sem 
especificação de valor para cada região) somaram R$ 41,2 bilhões, 64% 
do valor total do período.

Governador do Estado
Tarcísio de Freitas

Vice-Governador do Estado
Felício Ramuth

Secretário da Fazenda e Planejamento
Samuel Kinoshita
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