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PERFIL

as 10 empresas
B Entre
que mais investiram no
Vale desde 2012 há oito
indústrias e duas de
infraestrutura.

RANKING DE INVESTIMENTOS DADOS DA FUNDAÇÃO SEADE MOSTRAM QUAIS SÃO AS EMPRESAS LÍDERES EM INVESTIMENTOS FEITOS NA REGIÃO

Saiba mais
a respeito dos
investimentos

1

ACUMULADO
Desde o início de 2012,
a região registra R$ 26,9
bilhões em investimentos
anunciados.

2

INDÚSTRIA
Setor industrial foi quem
mais investiu na região
nestes sete anos e seis
meses.

3

SETORES
Dentro do setor industrial,
destacam-se os segmentos
aeroespacial, automotivo e
metalurgia.

4

CAMPEÃ
Embraer lidera com 24%
do investimento total, com
aporte de R$ 6,35 bilhões
desde 2012.

Vale: Embraer lidera investimento
Embraer é a maior investidora do Vale do Paraíba, com 24% do total aplicado desde 2012, diz a Fundação Seade
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Dez empresas são responsáveis por 78% dos investimentos anunciados no Vale do
Paraíba nos últimos sete anos
e meio, segundo a Piesp (Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo), da Fundação Seade.
Desde o início de 2012, a

região registra o total de R$
26,9 bilhões em investimentos
anunciados, sendo que R$ 20,9
bilhões foram aplicados por 10
companhias, duas delas ligadas
ao governo estadual.
O grupo das 10 empresas revela como a região é dependente do investimento industrial
de grande porte, indispensável
para o crescimento da economia regional.
Na indústria, os setores aeroespacial, automotivo e metalurgia são os que mais aporta-

ram recursos na região em sete
anos e meio.
AVIAÇÃO.

Alan Santos/PR

Líder. Embraer é recordista em
investimento no Vale, diz Seade

Nesse pacote, a Embraer lidera com folga, sendo responsável por 24% do investimento
total anunciado na região nesse período.
A empresa aportou R$ 6,35
bilhões desde 2012, segundo a
pesquisa do Seade.
Com unidade em Pindamonhangaba, a Novelis foi a segunda empresa com maior

volume de investimento anunciado para o Vale desde 2012,
com R$ 4 bilhões, 14,8% do total na região.
O Consórcio Litoral Norte,
responsável pela duplicação do
trecho de Serra da Rodovia dos
Tamoios, ocupa a terceira colocação do ranking regional, com
R$ 2,90 bilhões (10,76%).
Na quarta posição, a montadora chinesa Chery (hoje Caoa
Chery) aplicou R$ 1,62 bilhão
(6%) em Jacareí para a construção do complexo industrial.
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