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R$ 35,5 bilhões em investimentos em TIC desde 2016
Investimentos anunciados em TICs, em R$ milhões

Maiores investimentos em TICs na infraestrutura
2016-2021(1o sem.), em R$ milhões

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp.
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Maiores investimentos em TICs nos serviços
2016-2021(1o sem.), em R$ milhões

Dados da Piesp revelam que, desde 2016, foram anunciados 149 
investimentos em tecnologias de informação e comunicação (TIC) para 
o Estado de São Paulo, somando R$ 35,5 bilhões. Metade (R$ 17,7 
bilhões) direcionou-se ao setor de serviços, seguido por infraestrutura 
(R$ 11,0 bilhões), comércio (R$ 4,1 bilhões), indústria (R$ 2,6 bilhões) 
e agropecuária (R$ 84 milhões), envolvendo transformações digitais, 
aplicativos e plataformas tecnológicas, data centers e internet com 
cobertura mais ampla e rápida.
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Nos serviços, 65% dos recursos vincularam-se ao segmento financeiro − 
transformação digital dos bancos Bradesco e Itaú Unibanco e instalação 
do banco digital C6Bank, em São Paulo, e terminais da administradora 
de cartões de crédito Cielo, de Barueri − e 22%  para construção ou 
ampliação de data centers na região de Campinas e em Barueri e Santana 
de Parnaíba. Nas atividades imobiliárias, sobressai a Superlógica, de 
Campinas, com o desenvolvimento de aplicativos para administração de 
condomínios residenciais.

Quase 90% dos investimentos em infraestrutura associaram-se às 
telecomunicações: a Vivo, na implantação de rede 5G de internet móvel; 
a Oi, na ampliação da cobertura 4G; a Vip Br Telecom, na expansão da 
rede de fibra ótica na zona leste da capital e na região do ABC; e a QMC 
Telecom, na construção de 500 torres de telefonia móvel para terceiros. 
Em eletricidade, a Enel investiu na transformação digital do bairro da Vila 
Olímpia e na instalação de medidores inteligentes em bairros da zona 
norte paulistana.

No comércio destaca-se o Mercado Livre, com expansão da plataforma de 
e-commerce; na indústria, a Smart Modular, com aumento da capacidade 
de produção de componentes eletrônicos, em Atibaia, a Nestlé, com 
transformação digital de suas fábricas, a Prysmian, com construção da 
planta de fibras óticas, em Sorocaba, e a Ericsson, com produção de 
equipamentos de telecomunicação 5G no complexo de São José dos 
Campos; e na agropecuária, a São Martinho, com instalação de rede 4G 
nos canaviais da usina de Pradópolis.

Maiores investimentos em TICs nos demais setores
2016-2021(1o sem.), em R$ milhões
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