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O setor está com anúncios de R$ 8,8
bilhões no mês com destaque para a
Rumo Logística que investirá de R$ 4,7
bilhões na malha paulista.
A capacidade de transporte passará de 35
milhões para 75 milhões toneladas ao ano
e o aporte contempla aquisição de 196
locomotivas e de 2.575 vagões até 2038.

A Fibria investirá R$ 3,7
bilhões em 2018. Do total,
R$ 2,1 bilhões serão
destinados à área Floresta
– Renovação.

Vale e Gerdau anunciaram
investimentos previsto para o ano
de 2018 de R$ 3,8 bilhões e R$ 1,2
bilhão respectivamente.
Destaque também para o projeto
da AMG de R$ 615 milhões que
irá colocar Minas Gerais na rota
da cadeia produtiva mundial do
concentrado de lítio.
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O objetivo deste estudo é fornecer acompanhamento mensal das menções de investimentos
anunciadas na mídia brasileira, referentes aos mercados dos fabricantes de máquinas e equipamentos.
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ALIMENTOS E FARMACÊUTICOS
1.
A Aché Laboratórios investirá R$ 500 milhões na construção de uma fábrica de
medicamentos em Cabo de Santo Agostinho (PE).
2.
O grupo mexicano Lala, após ter adquirido a Vigor, investirá neste ano
aproximadamente R$ 400 milhões em modernização das 9 fábricas da marca no Brasil.
3.
A farmacêutica Geolab, presente no Distrito Agroindustrial de Anápolis (GO), investirá
R$ 290 milhões na ampliação de sua planta fabril, que deve ser duplicada.
4.
A Salva Craft Beer está investindo R$ 8 milhões na ampliação de sua fábrica de Bom
Retiro do Sul (RS), com o objetivo de aumentar a produção de cerveja.
5.
A Cooperativa Vinícola Garibaldi, localizada em Garibaldi (RS), pretende investir mais
de R$ 7,5 milhões em 2018 para aumentar sua capacidade de produção.
6.
O Grupo Simões, fabricante da Coca-Cola e distribuidor de produtos da Heineken na
Região Norte, está investindo em modernização por meio de automatização de suas
fábricas, com o objetivo de adequar seus processos ao conceito de indústria 4.0.
AGROPECUÁRIA
7.
A AGCO, fabricante de maquinário agrícola, planeja investir US$ 300 milhões em
tecnologia e engenharia em suas fábricas até 2020.
8.
O Governo do Estado de Alagoas está investindo R$ 14,6 milhões, por meio do
Programa de Mecanização Agrícola, na aquisição de tratores. Ao todo serão entregues 148
unidades ao longo deste ano.
AUTOMOBILISTICA
9.
A Puma Automóveis investirá R$ 250 milhões na construção de uma fábrica em
Botucatu (SP). Do total do aporte, R$ 50 milhões serão destinados à construção da primeira
parte da planta – 3 mil metros quadrados – e o restante para expansão até 23 mil metros
quadrados. As obras devem começar em 2019.
CIMENTO, MINERAÇÃO E METALÚRGIA
10.

A Vale investirá US$ 3,8 bilhões em 2018.

11.
A Gerdau investirá R$ 1,2 bilhão em 2018. Foco é em melhoria de produtividade e
manutenção.
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12.
A AMG Mineração está investindo R$ 615 milhões em duas plantas de concentrado de
lítio, em Nazareno, que irá colocar Minas Gerais na rota da cadeia produtiva mundial do lítio.
Nos próximos meses será inaugurada a primeira planta e a segunda a partir de 2020, quando
deverão atingir uma produção anual de 180 mil toneladas de concentrado de lítio, o
suficiente para colocar a companhia entre os 10 maiores produtores mundiais do mineral,
amplamente usado em baterias de smartphones e carros elétricos. A segunda planta já está
em fase adiantada de engenharia e contratação de equipamentos de longo prazo que
deverá começar em agosto deste ano, com conclusão prevista para o final de 2019 e início
de operação em 2020.
13.
A fabricante de pós metálicos Höganäs investirá R$ 50 milhões na modernização de
sua unidade fabril de Mogi das Cruzes (SP).
CONSTRUÇÃO CIVIL
14.
A iniciativa privada pretende investir R$ 1,3 bilhão na construção de um condomínio
residencial, lojas e museu a céu aberto, no Clube Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (MG).
15.
O Ministério das Cidades destinará R$ 1 bilhão à construção de 14.755 unidades
habitacionais, em 57 cidades, referentes ao programa Minha Casa, Minha Vida, voltados à
Faixa 1 – que atende famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil, com subsídio de até 90%
do valor do imóvel.
16.
A GLP, especializada em condomínios logísticos, investirá R$ 400 milhões na expansão
de seu portfólio em São Paulo.
17.

O Prive Hoteis & Parques pretende abrir 9 novos empreendimentos até 2020.

18.
A Lojas Americanas pretende abrir 21 novas unidades de lojas de conveniência, até o
final deste ano, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
19.
A Via Varejo – controladora do Ponto Frio e da Casas Bahia – pretende converter 215
unidades de suas lojas, até o primeiro semestre de 2019, ao seu novo modelo mini-hub, que
funciona como um posto avançado do centro de distribuição, possibilitando a entrega de
pequenas mercadorias em um período mais curto de tempo.
ENERGIA – SOLAR E BIOMASSA
20.
O Governo Federal investirá R$ 3,2 bilhões em linhas de crédito para instalação de
placas solares para captação de energia em residências das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
21.

A Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT), em parceria com a Cooperativa dos
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Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto (Coogavepe), investirá R$ 1 milhão na implantação de
um projeto de placas solares para geração de energia elétrica. A previsão é de que a
instalação seja concluída até dezembro deste ano.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
22.
A Governo do Distrito Federal está investindo R$ 300 milhões na construção do Hospital
Brasília Unidade Águas Claras. A previsão é a de que as obras sejam concluídas no segundo
semestre de 2019.
23.
A Unimed investirá R$ 82 milhões na construção de um novo Centro Médico, em Franca
(SP). A previsão é de que as obras sejam concluídas até 2022.
24.
O Governo do Estado do Acre está investindo R$ 3,3 milhões na aquisição de
ambulâncias, caminhão com câmara fria, mobiliários e equipamentos médico-hospitalares.
25.
O Hospital da Mulher Inácia Pinto dos Santos, localizado na Bahia, investirá R$ 1,6
milhão em modernização. Serão adquiridos equipamentos e uma parte será destinada a
reformas da Central de Esterilização, do Centro de Parto Interno da unidade e da própria
sede.
GRAMA E FLORESTA
26.
A Fibria investirá R$ 3,687 bilhões em 2018. Do total, R$ 2,126 bilhões serão destinados à
área Floresta – Renovação, R$ 481 milhões à manutenção, R$ 444 milhões à expansão do
Horizonte 2, R$ 346 milhões à logística de celulose, R$ 174 milhões à modernização e o
restante a outros itens.
INDUSTRIA 4.0
27.
O Perini Business Park e o Join.Valle investirão R$ 120 milhões na construção do Ágora
Tech Park – parque tecnológico a ser instalado em Joinville (SC) –, que poderá sediar diversos
tipos de empreendimentos, como incubadoras, startups, empresas de tecnologia e centros
de pesquisa.
28.
A Marelli, fabricante de mobiliário corporativo, de Caxias do Sul (RS), investirá neste ano
R$ 10 milhões em infraestrutura, ampliação do parque fabril, aquisição de equipamentos e
tecnologia.
29.
A Infraero implantará o autodespacho de bagagem em 7 aeroportos de sua rede.
Neste ano, o aeroporto de Recife (PE) passará a contar com o sistema e, até o primeiro
semestre de 2019, outros 6 aeroportos o receberão – Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ),
Curitiba (PR), Belém (PA), Goiânia (GO) e Maceió (AL).
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INDUSTRIA MADEIREIRA
30.
A Via Varejo investirá na ampliação de sua fábrica de móveis Bartira, com o objetivo
de aumentar seu portfólio em cerca de 100 novos produtos.
INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO PESADA
31.
A Rumo Logística investirá R$ 4,7 bilhões em melhoria da malha paulista, com
duplicações de trechos, ampliação de pátios, modernização de vias e obras para mitigar
conflitos urbanos entre ferrovias e os municípios que atravessam. Assim, a capacidade de
transporte passará de 35 milhões para 75 milhões toneladas ao ano. Além disso, o aporte
contempla aquisição de 196 locomotivas e de 2.575 vagões até 2038 – quando vence o
contrato de concessão.
32.
A Petrocity Portos investirá R$ 2,1 bilhões na construção de um porto multimodal em
São Mateus (ES). A previsão é que as obras comecem no primeiro trimestre de 2019 e sejam
concluídas na segunda metade de 2021.
33.
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em parceria com a Itaipu Binacional
e a Infraero, investirá R$ 382 milhões em Foz do Iguaçu (PR). Do total, R$ 140 milhões serão
destinados à reforma e à ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, R$ 126
milhões à construção da Perimetral Leste – trecho que ligará o trevo de acesso à Argentina
com a BR-227 – e R$ 116 milhões à duplicação de 8,7 quilômetros da Rodovia das Cataratas.
34.
O Governo do Estado do Ceará investirá R$ 561 milhões em obras referentes à terceira
etapa do programa Ceará de Ponta a Ponta, que contempla reforma, ampliação e
pavimentação de 41 trechos dos municípios cearenses, totalizando mais de 690 quilômetros
de rodovias.
35.
A JICA (Japan International Cooperation Agency) investirá R$ 384,6 milhões na
construção do sistema troncal de ônibus da região metropolitana de Belém (PA). O projeto
contempla 10,8 quilômetros de via e é uma expansão do sistema de BRT (Bus Rapid Transit).
36.
A Triunfo Participações e Investimentos investirá R$ 169,4 milhões em obras de
duplicação de rodovias, restauração, manutenção e implantação de uma interseção em
desnível, entre 2018 e 2021.
37.
O Governo do Estado do Paraná destinará R$ 175 milhões às prefeituras de Curitiba,
Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais para obras de mobilidade urbana e drenagem.
38.
O Departamento de Estradas de Rodagens do Rio Grande do Norte (DER-RN) investirá
R$ 140 milhões na construção de 6 novas estradas e na restauração de pelo menos duas
rodovias ao longo deste ano.
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39.
A Prefeitura de São José dos Campos (SP) investirá R$ 62,9 milhões na construção do
Arco da Inovação, como é chamada a ponte que ligará as avenidas São João e Jorge Zarur.
40.
O Governo do Estado do Mato Grosso do Sul investirá mais de R$ 43 milhões em Coronel
Sapucaia, Aral Moreira, Sete Quedas e Ponta Porã. As obras contemplam perfuração de
poço tubular, pavimentação asfáltica e outras.
41.
O Governo Federal destinará em 2018 R$ 32 milhões à reforma do Aeroporto de
Dourados (MS).
42.
A Prefeitura de Jacareí (SP) investirá R$ 20 milhões na construção de uma ponte sobre
o Rio Paraíba, que interligará as avenidas Malek Assad e Castelo Branco. As obras devem ser
iniciadas em 2019.
43.
O Governo do Estado de São Paulo destinará R$ 14,3 milhões a 22 municípios, que
investirão em obras de infraestrutura e iluminação pública. Além disso, repassará também R$
2,5 milhões à Santa Casa de Araçatuba, para aquisição de equipamento e ampliação do
atendimento.
44.
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul destinará R$ 14 milhões aos municípios de
Glória de Dourados e Fátima do Sul, para investimentos nas áreas de infraestrutura urbana,
habitação, saneamento básico e saúde pública.
45.
O Governo do Estado do Paraná destinará R$ 13,6 milhões a obras de infraestrutura no
município de Carambeí. Além disso, aportará também R$ 2,3 milhões nos municípios de
Guarapuava, Marquinho, Pinhão, Palmital, Santa Maria do Oeste e Turvo, para construção
de quadras esportivas, campo de futebol, revitalização de praça, estrutura de lazer,
pavimentação de ruas e aquisição de equipamentos rodoviários, veículos e ônibus.
46.
O Governo do Estado do Paraná investirá R$ 4 milhões em obras urbanas – como
asfaltamento de ruas e implantação de espaços de esporte e lazer – e na compra de
máquinas e equipamentos, para 8 municípios.
47.
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá R$ 5 milhões em obras de
asfaltamento nos municípios de Brasilândia, Cassilândia, Pedro Gomes e Mundo Novo.
48.
A Prefeitura de Teresina (PI) está investindo R$ 4,3 milhões na segunda etapa de
pavimentação do bairro Dirceu I. As obras contemplarão 22 quilômetros de vias, a serem
concluídas dentro de 4 meses.
49.
A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) pretende investir R$ 3 milhões em uma arena multiuso
– um centro de iniciação esportiva – dentro da Cava do Bosque, principal centro esportivo
da cidade.
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50.
A Prefeitura de Santos (SP) investirá mais de R$ 1 milhão em obras para revitalização do
sistema viário, como renovação da sinalização horizontal e implantação de rotatórias.
MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
51.
A Prefeitura de Toledo (PR) investirá mais de R$ 3,2 milhões na aquisição de
equipamentos, como caminhões, retroescavadeira e uma usina de asfalto, que serão
direcionados à Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo (Emdur) – responsável
pela realização da maioria das obras públicas do município.
52.
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundersul (Fundo de
Desenvolvimento do Sistema Rodoviário), investirá R$ 1,2 milhão em obras de restauração de
vias em Campo Grande, que devem ser concluídas este ano. Além disso, investirá R$ 7,6
milhões em obras – que contemplam infraestrutura, educação, pavimentação, entre outros
setores – nos municípios de Dourados, Mundo Novo e Itaquiraí.
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM
53.
A empresa Tintas Farben investirá R$ 25 milhões, até 2019, em eficiência logística e em
expansão fabril na construção de uma nova unidade de produção de thinner e na
remodelação do layout em Içara (SC), na ampliação da fabricação de resina, em ações no
ambiente de trabalho.
54.
O Grupo Prisma Empreendimentos está investindo R$ 10 milhões na construção de um
espaço que contará com 11 lojas, praça de alimentação, posto de abastecimento e um
pátio murado para abrigar 100 caminhões, em Simões Filho (BA).
PETRÓLEO E GÁS
55.
A Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) investirá R$ 679 milhões em 5 anos. Do total
do aporte, R$ 72 milhões serão aplicados até o final deste ano, para ampliação da rede de
distribuição de gás natural canalizado no estado.
56.
A Compagás (Companhia Paranaense de Gás) investirá R$ 95 milhões, até 2022, na
ampliação de 54 quilômetros de sua rede de distribuição.
QUALIDADE E INSTRUMENTAÇÃO
57.
O Senai investirá R$ 425 milhões na construção de um complexo laboratorial de
inovação no setor elétrico, em Itajubá (MG), com previsão de entrar em operação em 2020.
58.
Em 2018, a Enel investirá R$ 43 milhões em modernização do sistema de iluminação de
11 instituições de Goiás, para eficiência energética.
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RESÍDUOS SÓLIDOS
59.
O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam), investirá R$ 7 milhões, até maio de 2020, em ações para melhorar a gestão
de resíduos de seus municípios.
SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
60.
A Fundação Renova – responsável por conduzir programas de reparação e
recuperação da tragédia ambiental ocorrida em Mariana (MG) – iniciou obras para
reconstrução de Bento Rodrigues. A primeira fase contará com supressão vegetal e
terraplanagem; posteriormente serão construídos dois prédios para as empresas envolvidas e
estruturas para ambulatório, vestiário, guarita, oficina mecânica e carpintaria. A conclusão
destas etapas está prevista para setembro deste ano. As ações a serem desenvolvidas pela
fundação têm investimento estimado em R$ 20 bilhões, ao longo dos próximos 15 anos.
61.
A Prefeitura de Cuiabá (MT), em parceria com o Ministério Público do Estado e a Águas
Cuiabá, investirá R$ 1,2 bilhão, pelos próximos 7 anos, em otimização dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário. O projeto é referente ao aditamento do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 2016.
62.
O Governo do Estado de São Paulo investirá mais de R$ 88 milhões em obras de
ampliação de coleta e de tratamento de esgoto, em Bertioga e Guarujá, que devem
começar no primeiro semestre deste ano, com previsão de conclusão em 18 meses.
63.
O Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza investirão R$ 26 milhões em
obras de urbanização e saneamento na região da Comunidade do Dendê, referentes ao
programa Juntos por Fortaleza.
64.
A Corpus Saneamento e Obras, que atua na coleta, transporte e destinação de
resíduos em 6 municípios de São Paulo e do Espírito Santo, contará com 200 novos caminhões
elétricos para substituir gradualmente sua frota movida a diesel. Os veículos devem ser
entregues em lotes, até 2022.
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ASSOCIE-SE À ABIMAQ

Conte com o suporte da ABIMAQ para impulsionar os seus negócios.

A ABIMAQ incentiva o desenvolvimento
de novos negócios e tendências tecnológicas
para a sua empresa.

São mais de 20 serviços e benefícios
disponíveis para as empresas
associadas da ABIMAQ.

Contate um dos consultores ABIMAQ e
saiba como a sua empresa pode associar-se:

(11) 5582-6371 | deea@abimaq.org.br

abimaq.org.br
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