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O grupo FCA preve
investimentos de R$ 14 bilhões
até 2023. Na Fiat de Betim
(MG) 15 veículos serão
lançados ou renovados e na
unidade da Jeep de Goinaia
(PE) outros 10 veículos
deverão ser lançados.

A Duratex-Lenzing
formaram uma parceria
para investir US$ 1 bilhão na
construção de uma fábrica
de celulose em Minas
Gerais que deverá entrar
em operação em 2022.

O Terminal de Contêineres
de Paranaguá (PR)
investirá R$ 550 milhões até
2019 para ampliar a
capacidade de
movimentação portuária.
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AGROPECUÁRIA
1. O Governo do Estado do Acre está investindo R$ 1 milhão em um projeto de suinocultura,
que prevê a instalação de galpões no município de Capixaba.
2. A Valorem Agronegócios investirá R$ 410 milhões na construção de uma indústria de
beneficiamento de sementes no município de Guapó (GO).
3. A NorteSul Alimentos destinará R$ 10 milhões para criação de nova unidade frigorífica de
bovinos em Santa Bárbara (GO).
4. A Tereos Açúcar e Energia Brasil investirá R$ 776 milhões em um centro de serviços
compartilhados, no aumento da capacidade produtiva e na renovação da frota agrícola,
na cidade de São Paulo.
ALIMENTOS E FARMACÊUTICOS
5. A indústria chinesa GsPak investirá R$ 100 milhões na instalação de nova fábrica em
Alagoas.
6. A Oncopharma investirá R$ 189 milhões na construção de uma indústria farmacêutica
localizada em Anápolis (GO).
7. O Grupo Moreira, de supermercados, investirá R$ 2,4 milhões na implantação de uma
indústria de panificação em Goiânia.
8. O Grupo Supremo Carnes investirá R$ 60 milhões entre 2018 e 2020. O aporte tem como
objetivo instalar o sistema de desossa nas plantas de abate de bovinos localizadas nos
municípios de Campo Belo e Abaeté, ambos no Estado de Minas Gerais.
9. A Vale D’ouro investirá R$ 15 milhões na expansão física da planta sediada em Formiga
(MG). O valor também inclui a compra de novos maquinários. Com o aporte, a indústria de
biscoitos prevê elevar em 10% sua produção.
10. O Grupo Sforza pretende abir 700 novas lojas da rede Pizza Hut até 2023.
11. A suíça Octapharma investirá U$ 250 milhões em nova unidade produtiva em Maringá (PR).
12. A Dália Alimentos investirá R$ 21 milhões com a instalação de uma granja para produção
de ovos em Vale Verde (RS).
AUTOMOBILÍSTICO
13. O grupo Fiat Chrysler preve investimentos de R$ 14 bilhões até 2023 na América Latina. Na
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Fiat de Betim (MG) 15 veículos serão lançados ou renovados e na unidade da Jeep de
Goinaia (PE) outros 10 veículos deverão ser lançados.
CIMENTO, MINERAÇÃO E METALÚRGIA
14. A Arcelor Mittal Tubarão investirá R$ 574 milhões na área ambiental durante o ano de
2018, no Espírito Santo. O aporte conta com a instalação de um novo sistema de
despoeiramento, podendo reduzir cerca de 50% da emissão de poluentes de uma de suas
chaminés.
15. A ArcelorMittal investirá R$ 107 milhões, pelos próximos 3 anos, no aumento de
capacidade de produção de aço para pneus, da fábrica de Itaúna (MG), e na instalação
de uma nova linha de latonagem, máquinas de trefilação e cablagem.
CONSTRUÇÃO CIVIL
16. O governo do Estado do Espírito Santo investirá R$ 120 milhões na construção e reformas
de delegacias. O aporte também inclui a compra de novas viaturas policiais.
17. A Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) investirá RS 10 milhões
na construção de um CISS (Centro Integrado Sesi Senai) na cidade de Paranaíba (MS). A
obra terá 6 mil m² e tem perspectiva de atrair maiores investimentos para a região.
18. A prefeitura de Teresina (PI) investirá R$ 124 milhões na construção de conjunto
habitacional e obras de requalificação de vias.
19. A construtora MRV Engenharia destinará R$ 19,8 milhões para um empreendimento
imobiliário em Ponta Grossa (PR). O conjunto residencial contará com 336 unidades
habitacionais, ocupando cerca de 15 mil m².
20. A rede hoteleira AccorHotels investirá R$ 30 milhões na transformação de um conjunto de
6 residências no Largo do Boticário, Rio de Janeiro – em uma propriedade de hospedagem
particular, que mistura conceitos de albergue e hotel, sob a bandeira Jo&Joe. A
inauguração é prevista para 2020.
21. A incorporadora You investirá cerca de R$ 500 milhões até o fim de 2018 na Zona Oeste
da cidade de São Paulo (SP). O projeto conta com um empreendimento de uso misto, com
prédio residencial, hotel e centro médico.
22. A rede de supermercados Sonda anunciou investimento de R$ 20 milhões na reforma de sua
nova loja, em São Bernardo do Campo (SP). A previsão de entrega é em novembro deste ano.
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ENERGIA – EÓLICA
23. A fabricante chinesa Goldwind investirá R$ 450 milhões na recuperação de parques
eólicos no Ceará (CE).
24. A Neoenergia investirá € 1 bilhão de euros na construção de um complexo eólico,
composto por 18 parques, na região de Santa Luzia (PB).
ENERGIA – GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
25. A Sterlite Power Grid, vencedora das concessões dos lotes 3 ,4 ,7, 12, 15 e 20 do leilão de
transmissão 2/2018 da Aneel, investirá R$ 3,64 bilhões em projetos nos estados do Rio Grande
do Norte, Ceará, Paraíba, Sergipe, Bahia, Goiás, Pará e Minas Gerais, até 2023.
26. O consórcio Lyon Energia, constituído pelas empresas Lyon Infraestrutura e PLM
Empreendimentos Imobiliários, arrematou os lotes 6, 11 e 17, localizados na Bahia, Tocantins e
Piauí – respectivamente – e, pelos próximos 4 anos, pretende investir R$ 331,8 milhões. Os
lances são referentes ao leilão 2/2018 da Aneel.
27. O consórcio BR Enind Energia, formado pelas empresas BREenergia, Brasil Digital
Telecomunicações e Enind Eng. e Construção, terá os próximos 5 anos para investir R$ 136,6
milhões em linhas de transmissão dos lotes 5 e 8, situados na Bahia e em Alagoas,
respectivamente, referentes ao leilão 2/2018 da Aneel.
28. O consórcio Lux Luz, com participação das empresas JB Construtora, JHH Participações e
Total Comercializadora de Energia, planeja investir R$ 122,7 milhões depois de ter ganhado os
lotes 13 e 14, em Goiás e Rio Grande do Sul, respectivamente, referente ao leilão 2/2018 da
Aneel. O prazo de concessão será de 4 anos.
29. A F3C Empreendimentos e Participações faturou o lote 16, no Maranhão e Piauí, do leilão
2/2018 promovido pela Aneel e investirá R$ 60 milhões pelos próximos 4 anos.
30. O grupo chinês Jiangsu Communication Clean Energy Technology (CCETC) investirá R$
400 milhões na construção de duas termoelétricas na Bahia. As usinas entrarão em operação
a partir de 2020.
31. A CPFL investirá R$ 102,2 milhões em projetos de transmissão no lote 9, sediado no Ceará,
entre 2018 e 2022, referente ao leilão 2/2018 da Aneel.
32. O consórcio I.G. Transmissão e ESS Energias Renováveis investirá R$ 57,4 milhões no lote 18,
localizado no Maranhão, pelo prazo de 4 anos. O acordo foi firmado no leilão 2/2018 da
Aneel.
33. A Cemig investirá cerca de R$ 6 bilhões na construção de 600 usinas. O prazo para
implementação do projeto é de cincos anos.
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34. A Elektro, distribuidora do grupo Neoenergia, investirá R$ 4,8 milhões na modernização da
rede elétrica do município de Anaurilândia (MS).
35. A Energisa, ganhadora do lote 19 do leilão 2/2018, promovido pela Aneel, destinará R$
479,8 milhões a projetos de transmissão no Pará. O prazo será de 5 anos para realização dos
investimentos.
36. A Zapone Energia, após arrematar o lote 2 do leilão 2/2018 da Aneel, localizado no Rio de
Janeiro, investirá R$ 198,7 milhões entre 2018 e 2022.
37. O consórcio Columbia, formado pelas empresas Taesa e CTEEP, investirá R$ 641,4 milhões
em construção de linhas de transmissão, em Santa Catarina, referente ao lote 1 do leilão
2/2018 da Aneel, pelos próximos 5 anos.
38. A CTEEP, ganhadora do lote 10 do leilão 2/2018 da Aneel, investirá R$ 237,9 milhões pelo
período de 4 anos, no estado de São Paulo.
39. A Eletropaulo investirá R$ 230 milhões em projetos de manutenção, ampliação da rede
elétrica e reformas em baixa tensão no estado de São Paulo.
40. A AES Eletropaulo e a Copel (Companhia Paranaense de Energia) investirão R$ 187
milhões na implantação de sistemas subterrâneos de transmissão de energia em São Paulo e
Curitiba, respectivamente. A responsável pelo projeto será a Prysmian Brasil, que fornecerá
materiais, equipamentos e técnicos para realização das obras civis, montagem
eletromecânica, testes e comissionamento da linha de transmissão subterrânea.
41. A Eletropaulo está investindo R$ 51 milhões em obras de aterramento da rede elétrica na
Vila Olímpia e no entorno do Mercado Municipal, na cidade de São Paulo (SP). A companhia
prevê retirada de 320 postes até 2019.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
42. Grupo MEDDI está investindo R$ 20 milhões em novos equipamentos para aprimorar
atendimento médico na Bahia, que devem entrar em operação nos próximosmeses.
43. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com investimento de R$ 30,7 milhões,
construirá o Hospital Regional no município de Dourados.
44. O governo do Estado do Paraná investirá R$ 533,2 milhões na área da saúde. Os recursos
disponibilizados serão aplicados na construção, ampliação, reformas e aquisição de
equipamentos para unidades de saúde.
45. A Faculdade de Medicina de Petrópolis, localizada no Estado do Rio de Janeiro, investirá
R$ 12 milhões em reformas, melhorias e ampliação de leitos do Hospital Alcides Carneiro.
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46. Beneficência Portuguesa de São Paulo planeja investir RS 750 milhões pelos próximos 7
anos, privilegiando parcerias e alianças em projetos ainda em discussão.
INDUSTRIA MADEIREIRA
47. A JL Maravilha Eirelli investirá R$ 1 milhão na construção de uma unidade para
industrializar eucalipto em Cachoeira de Goiás (GO).
INFRAESTRUTURA
48. A Ecorodovias, após ter assinado contrato de concessão com o Governo do Estado de
Minas Gerais, investirá R$ 3,4 bilhões em obras de manutenções e prestações de serviços em
trechos das rodovias BR- 135, MG-231 e LMG-754, pelos próximos 30 anos.
49. O PTP Group investirá US$ 40 milhões na construção de um Terminal Portuário Fluvial em
Porto Murtinho (MS). A proposta também envolve criação de novos armazéns.
50. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá R$ 13 milhões em obras de
restauração de pavimentos e construção de uma ponte sobre o rio Taquari na cidade de
Alcinópolis.
51. A prefeitura de Três Lagoas (MS) destinará R$ 2,3 milhões para obras de recapeamento,
drenagem e pavimentação asfáltica no município. Também está prevista a construção de
uma ciclovia.
52. O Governo do Estado do Mato Grosso investirá R$ 4 bilhões na construção de mais de 300
quilômetros da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, entre Água Boa e Campinorte.
53. O Governo do Estado de Mato Grosso está investindo, em Tangará e municípios da
região, R$ 100 milhões, relativos a obras de reconstrução e pavimentação de rodovias.
54. O governo do Estado do Mato Grosso investirá R$ 41 milhões em obras de infraestrutura
turística. O objetivo é atrair maior número de viajantes nacionais e internacionais.
55. A Prefeitura de Olinda (PE) investirá R$ 7 milhões em um pacote de obras de drenagem e
calçamento de 30 vias, em 7 bairros da cidade.
56. A prefeitura de Petrolina (PE) investirá R$ 5,4 milhões na construção de pontos de prática
esportiva nos bairros periféricos e na zona rural da cidade. Parte do valor também será
direcionado para reformas de quadras.
57. Governo do Paraná (PR) investirá R$ 1,5 bilhão em conservação e obras de
pavimentação, em mais de 340 municípios.
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58. O governo do Estado do Paraná investirá R$ 177,6 milhões na modernização e ampliação
no cais Oeste do Porto de Paranaguá, com prazo de 18 meses.
59. O Governo do Estado do Paraná investirá R$ 20,2 milhões em obras de infraestrutura em
17 municípios do estado. A maior parte dos recursos será utilizada na pavimentação e
recapeamento asfáltico, além da construção de uma ponte em Rio Negro.
60. O Governo do Estado do Paraná destinará R$ 3,3 milhões aos municípios de Barra do
Jacaré, Quatigá, Itambaracá e Flórida para compra de veículos e equipamentos e obras de
pavimentação asfáltica.
61. O Governo do Estado do Paraná investirá R$ 2 milhões no recapeamento asfáltico de 22
ruas e avenidas urbanas do município de Guarapuava.
62. A prefeitura de Alvorada do Oeste (RO) investirá R$ 2,2 milhões em pavimentação
asfáltica e na construção de quatro poços artesianos na cidade.
63. A Prefeitura de Caxias do Sul (RS) está investindo cerca de R$ 1 milhão em obras de
alargamento da BR- 116, no bairro de Lourdes.
64. A Terracom, ganhadora da concorrência pública para realização de obras em Santos
(SP), investirá R$ 69,9 milhões ao longo de três anos e meio. O projeto conta com a
construção de calçadas, pavimentação de ruas e infraestrutura para iluminação.
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO INDUSTRIAL
65. O Assaí planeja investir R$ 55,3 milhões em modernização digital de sua rede de 130 lojas. Entre
as novidades, está o caixa automatizado e oferta de acesso sem fio à internet para os clientes.
66. A Minerva investirá R$ 1,5 milhão na ampliação da indústria de biocombustível de sebo
bovino em sua planta industrial localizada no município de Palmeiras de Goiás.
67. A fabricante Electrolux investirá R$ 220 milhões na modernização e expansão de sua
unidade fabril em Curitiba (PR).
68. A GPC Química investirá R$ 75 milhões na ampliação da capacidade produtiva de sua
fábrica, na região de Araucária (PR).
69. A Caterpillar investirá R$ 12 milhões na ampliação de sua fábrica em Campo Largo, na
região metropolitana de Curitiba (PR).
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM
70. A Prologis investirá cerca de R$ 200 milhões na implementação de novos galpões nos
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estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Com o empreendimento, a empresa terá
possibilidade de erguer 1,2 milhão de metros quadrados nos próximos cinco anos.A Tereos
(segundo maior produtor de açúcar do mundo) e a VLI (logístic integrada ferrovia-porto)
investirão R$ 205 milhões na construção de dois armazéns no estado de São Paulo, com prazo
de entrega no final de 2019.
71. O Terminal de Contêineres de Paranaguá (PR) investirá R$ 550 milhões até o terceiro
trimestre de 2019. O objetivo é ampliar a capacidade de movimentação portuária, para
poder receber a nova geração de super navios.
72. A Tereos (segundo maior produtor de açúcar do mundo) e a VLI (logístic integrada
ferrovia-porto) investirão R$ 205 milhões na construção de dois armazéns no estado de São
Paulo, com prazo de entrega no final de 2019.
PROJETOS PESADOS
73. O Grupo Foianesi de sistemas de refrigeração e automoção, investirá R$ 212 milhões na
implantação de uma unidade da Biotec em Anápolis (GO).
74. A Duratex e a Lenzing formaram uma joint venture para criação de um fábrica de
celulose, que terá investimentos de cerca de US$ 1 bilhão. A nova companhia, que terá
como atividade a produção e comercialização de celulose solúvel do tipo viscose, será
instalada em Minas Gerais e deve entrar em operação em 2022.
75. A Cargill investirá R$ 250 milhões na implementação do novo terminal de cargas de Porto
Velho (RO). Localizado na região do Porto Chuelo, tem início previsto no segundo semestre
de 2019.
QUALIDADE E INSTRUMENTAÇÃO
76. O laboratório de análises clínicas Diagnósticos do Brasil investirá R$ 50 milhões em projetos
de expansão e infraestrutura em 2018 em São Paulo (SP) e José dos Pinhais (PR). O pacote
também envolve o estabelecimento de uma nova sede em Recife (PE).
SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
77. A concessionária Manaus Ambiental investirá R$ 880 milhões na ampliação dos serviços
de abastecimento de água e tratamento de esgoto em Campo Grande (MS).
78. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá R$ 190 milhões em ampliação da
rede de coleta e tratamento de esgoto de 16 cidades, por meio da Sanesul (Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul). As obras devem começar dentro de aproximadamente
60 dias e devem durar de 8 a 12 meses.
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79. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá R$ 17 milhões em obras para ampliar
o sistema de esgotamento sanitário no município de Nova Andradina.
80. O Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto investirá R$ 83 milhões no sistema de
distribuição em reformas para reduzir as perdas de água até o ano de 2021. O aporte
contempla construção de reservatórios, poços e novos trechos de adutoras.
TECNOLOGIA
81. A Finep e a Agência Espacial Brasileira (AEB) investirão R$ 31,4 milhões em satélites,
referentes ao Acordo de Transferência de Tecnologia Espacial firmado entre a AEB e a
empresa francesa Thales Alenia Space. O edital selecionará 5 projetos de empresas com
experiência no setor, a serem divulgados em 24 de agosto.
82. A GE investirá em uma nova plataforma de armazenamento de energia, o GE Reservoir,
que permitirá a complementariedade da energia renovável com a tradicional, melhorando
o desempenho da rede e reduzindo custos.
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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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