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Anexo Metodológico
Conceitos e notas
1. Realizada pela Fundação Seade desde 1998, a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp
tem como objetivo gerar indicadores de médio e longo prazos para identificar as principais tendências setoriais e
regionais da economia paulista. Os anúncios de investimentos de empresas privadas e públicas representam importante
fonte de informação para análise e prospecção da dinâmica econômica. Ainda que não assegurem a efetiva realização
dos empreendimentos, os anúncios revelam as expectativas dos empresários em relação ao futuro dos seus negócios e o
nível de confiança na economia em geral.
2. A pesquisa capta, diariamente, anúncios de investimentos feitos na imprensa por empresas privadas e públicas, num
processo que se organiza em três etapas: 1) leitura inicial das notícias feita por um programa (“robô”) que seleciona, por
meio de termos pré-definidos, aquelas que podem estar relacionadas ao objetivo da pesquisa; 2) triagem das matérias
realizada pela equipe da Piesp captando somente os anúncios que se referem a investimentos no Estado de São Paulo; e
3) confirmação das informações contidas nos artigos publicados e complementação das mesmas em contato feito com
as empresas responsáveis pelos investimentos.
3. Desde 2012, quando foi implantada a revisão metodológica da pesquisa, passaram a ser considerados todos os
investimentos confirmados, independentemente de informação sobre o valor a ser investido, pressupondo-se que
aqueles sem informação de valor também sinalizam a evolução da atividade econômica no Estado de São Paulo.
4. A Piesp considera investimentos os dispêndios em bens e serviços que têm por finalidade aumentar a capacidade
produtiva das empresas e da economia. São considerados os gastos realizados em: a) ativos fixos imóveis (terrenos,
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, rodovias, portos, aeroportos); b) ativos fixos móveis (meios de
transporte, máquinas e equipamentos); c) ativos fixos intangíveis (produtos de propriedade intelectual, como P&D,
softwares, direitos de copyright, marcas e patentes).
5. Os investimentos são classificados pelo tipo de ação que ocorrerá ou que está ocorrendo: a) implantação: instalação de
novas empresas ou unidades locais no estado; b) ampliação: gastos na expansão da empresa e/ou compra de máquinas
e equipamentos para ampliar sua capacidade produtiva; c) modernização: gastos na substituição de máquinas e
equipamentos e/ou melhoria de instalações e processos produtivos.
6. O ano de referência da pesquisa é aquele em que ocorreu o anúncio do investimento.
7.

As naturezas jurídicas das empresas contempladas na pesquisa são:
• entidades empresariais: empresas públicas; sociedades de economia mista, anônimas e empresariais; empresários
individuais; cooperativas; consórcios e grupos de sociedades; empresas estrangeiras e binacionais; clubes e fundos de
investimentos; sociedades simples.
• fundações, associações e sociedades privadas, sem fins lucrativos, que atuam nas áreas de assistência à saúde
– hospitais, centros de atendimento a pessoas com deficiência (Santas Casas, Apae e outros) – e educação –
faculdades, universidades e centros de ensino.
• serviços sociais autônomos pertencentes ao Sistema “S” (Senai, Sesi, Senac, Sesc, Senat, Sest, Senar, Sebrae,
Sescoop), que são entidades constituídas ou autorizadas por lei, cuja característica principal é a assistência ou ensino
a certas categorias sociais ou grupos profissionais e que são mantidas por dotações orçamentárias ou contribuições
parafiscais.
Não integram a pesquisa:
• administração pública: órgãos públicos municipais, estaduais e federais, autarquias e fundações públicas;
• demais entidades sem fins lucrativos: sindicatos, partidos políticos, organizações religiosas, clubes recreativos, etc.

8. As notícias sobre investimentos são coletadas nos principais jornais do estado, compreendendo um conjunto de
aproximadamente 40 jornais on-line. Com o propósito de manter a cobertura para o Estado de São Paulo, esses jornais
passam periodicamente por avaliação, podendo ser substituídos, de acordo com o volume de notícias de investimentos
que anunciam ou deixam de anunciar. As fontes on-line utilizadas pela pesquisa para captação de investimentos são
definidas por critérios que envolvem a região geográfica e sua abrangência, permitindo que os municípios paulistas e
seus investimentos sejam captados na pesquisa.
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Variáveis e fontes
• Investimentos anunciados: corresponde aos investimentos anunciados em determinada área, ocorridos nos
12 meses do ano ou no mês de referência.
Fonte: Seade.
• Investimentos por setor: corresponde à distribuição dos investimentos anunciados por setor de atividade.
Fonte: Seade.
• Investimentos por subsetor: corresponde à distribuição dos investimentos anunciados por subsetor de
atividade.
Fonte: Seade.
• Investimentos por tipo: corresponde à distribuição dos investimentos anunciados por tipo de ação.
Fonte: Seade.
• Investimentos por município: corresponde à distribuição dos investimentos anunciados em determinado
município.
Fonte: Seade.

Período
2012 a 2021.

Agregações territoriais
Estado de São Paulo, regiões administrativas e municípios.
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