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Investimentos em fevereiro de 2022 são 11,7% superiores ao 

registrados no mesmo período de 2021 

 

Segundo a Platinvest que monitora os investimentos anunciados no país, fevereiro de 2022 

registrou R$ 82,4 bilhões em anúncios, montante superior em 11,7% do anunciado no 

mesmo período de 2021. No primeiro bimestre de 2022 a cifra alcançou R$ 158,64 bi em 

investimentos com queda de 14,1% se comparado ao primeiro bimestre do ano anterior.  

No mês de fevereiro de 2022 foram 748 anúncios, envolvendo 467 instituições em 50 setores 

da economia, com investimentos destinados a 412 municípios.  

O estado de São Paulo concentrou 28,3% 

dos anúncios de investimentos no mês de 

fevereiro, seguido de Paraná (8,8%), Ceará 

(8,3%), Piauí (6,2%) e Maranhão com 5,2%. 

Os tipos de investimentos com maiores 

aportes no mês foram: “Instalação de Novo 

Empreendimento” (23,6%), “Fusão, 

Aquisição, Joint Ventures e Parcerias” 

(21,2%), “Infraestrutura” (16,1%) e “Ampliação de Capacidade” (6,2%) e “Instalação de 

Fábrica” com 11,0% dos anúncios. 

Em números absolutos o estado de São Paulo recebeu 248 anúncios, seguido de Minas Gerais 

(86), Santa Catarina (57), Rio de Janeiro (41) e Paraná (40). Os setores com maior número de 

anúncios foram: “Transporte e Logística” (70), “Energia Elétrica, Solar, Térmica e Eólica” (60), 

“Indústria 4.0” (55), “Serviços Médicos, Saúde e Bem Estar” (54) e “Educação e Ensino” (52).  

Ocorreram 150 anúncios do tipo “Fusão, Aquisição, Joint Ventures e Parcerias”, 134 em 

“Infraestrutura”, 74 em “Abertura de Unidade”, 56 em “Ampliação de Capacidade” e 51 em 

“P&D e Inovação”.  

No que tange as estratégias direcionadoras dos investimentos, 61,5% do montante de 

investimentos anunciados em fevereiro se concentraram na estratégia de “Penetração de 

Mercado”. 
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A Nous SenseMaking é uma 

empresa de consultoria focada na 

transformação de objetos 

complexos, em compreensíveis e 

acionáveis aos tomadores de 

decisão. Tem seu “core business” 

sustentado por Data Science, 

Inteligência Competitiva, 

Tecnologia e Estratégia. Com 

objetivo de dar empoderamento 

informacional aos seus clientes, 

nasceu a Platinvest (Plataforma  de  

Investimentos - spin off). 

Atualmente a NOUS mantém em sua base de dados, atualizada diariamente, mais de 50 mil 

registros de investimentos anunciados e/ou realizados no país desde 2010. Somente nos últimos 

12 meses foram mais de 7.000 empresas anunciantes, em mais de 45 setores distintos. 

Com esse ativo temos condições de apoiar as empresas em diversas frentes no âmbito de suas 

análises estratégicas de alto nível, para melhor compreensão do mercado e da concorrência, 

assim como numa prospecção ativa e assertiva, baseados em metodologia própria e tecnologia 

e algoritmos avançados. 
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