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A Sthil ampliou o investimento
que anunciado anteriormente
da sua fábrica de São
leopoldo de R$ 300 milhões
para R$ 500 milhões. A
primeira etapa da expansão
será o novo Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento.

A Avibras Indústria Aeroespacial
investirá R$ 72 milhões na
construção de uma nova fábrica,
em Lorena (SP), para produção
de PBHT (Polibutadieno
Hidroxilado) – insumo para
produção de combustível sólido.
O início das operações está
previsto para o final de 2019.

A Omron Healthcare, que
produz dispositivos e
equipamentos de
cuidados para a saúde,
investirá R$ 60 milhões na
construção de uma nova
fábrica em Jundiaí (SP),
que deve entrar em
operação no final de 2019.
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ALIMENTOS E FARMACÊUTICOS
1. A Santa Clara Agrociência está investindo R$ 7,5 milhões na construção de uma nova
fábrica de insumos para área de nutrição e proteção vegetal, em Jaboticabal (SP). A
inauguração é prevista para o fim de junho deste ano.
2. O grupo Sforza, após assinatura de acordo com a rede de restaurantes Taco Bell para obter
a máster franquia da marca, pretende alcançar, até 2027, mais de 200 unidades em
funcionamento em São Paulo – sendo que atualmente são 20, também no estado paulista.
CIMENTO, MINERAÇÃO E METALÚRGIA
3. A ArcelorMittal Tubarão, sediada no Espírito Santo, investirá R$ 774 milhões, pelos próximos
5 anos, na construção de uma nova coqueria – local para beneficiar o carvão utilizado na
indústria, diminuindo a emissão de poluentes – e na reforma de um dos fornos da siderúrgica.
4. A Votorantim Cimentos investirá R$ 42 milhões na expansão da capacidade produtiva de
sua unidade de Nobres (MT). Assim, a previsão é a de que a unidade se torne a maior planta
de calcário agrícola da região.
5. A Vale anunciou que vai implantar, em 2019, o projeto Salobo III, no Pará, que visa ampliar
a capacidade de produção em mais 50 mil toneladas de concentrado de cobre. Em outra
mina de cobre que tem no Pará, a de Sossego, localizada em Canaã dos Carajás, a Vale vai
iniciar a lavra em um novo pit, denominado Pista, e passar a operar com uma frota de
caminhões menores, com o fim de reduzir custos de operação. Para 2018 estão programados
investimentos de US$ 3,8 bilhões, que serão aumentados para US$ 4,0 bilhões em 2019, US$ 4,2
bilhões em 2020, mas cairão em seguida para US$ 3.7 bilhões em 2021 e US$ 3,2 bilhões em 2022.
CONSTRUÇÃO CIVIL
6. O grupo holandês Bric construirá um complexo hoteleiro na Praia de Guajiru (CE), que
contará com um hotel boutique, 700 lotes para residências e um espaço para lazer chamado
Beach Club. A previsão é que o empreendimento, com Valor Geral de Vendas (VGV)
estimado em US$ 150 milhões, comece a operar em 2021.
7. A MRV Engenharia está investindo mais de R$ 550 milhões para o lançamento de 5,5 mil
moradias no Paraná até o final deste ano.
8. A Prefeitura de Campina Grande (PB) investirá R$ 8 milhões em reformas de seu mercado
público Feira de Campina Grande.
9. A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) está investindo R$ 4,5 milhões em reformas de 59 escolas
municipais, que foram iniciadas este mês.
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ENERGIA – GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
10. A State Grid investirá R$ 140 bilhões, pelos próximos 5 anos, no Brasil. Os recursos serão
destinados à geração e transmissão de energia, além de outros segmentos.
11. A Enel, após a recente aquisição da Eletropaulo, investirá US$ 900 milhões na empresa a
partir do ano que vem até 2021, para melhoria da qualidade da rede de energia elétrica
paulista.
12. A CPFL Energia investirá R$ 47 milhões na implementação de uma nova plataforma de
operação – o Advanced Distribution Management Systems (ADMS) – em suas 5 distribuidoras
de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A conclusão é prevista para 2023.
ENERGIA – SOLAR E BIOMASSA
13. A Shell, a USP, a Unicamp, a Fapesp e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(IPEN) investirão R$ 110 milhões na criação do Centro de Inovação em Novas Energias (CINE),
em SP, ao longo dos próximos 5 anos, para explorar armazenamento de energia e sistemas
de conversão de energia solar em produtos químicos.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
14. O Hospital Divina Providência (HDP), de Porto Alegre (RS), investirá neste ano R$ 13 milhões
em obras para ampliação do atendimento.
15. A Prefeitura de Sinop (MT) investirá R$ 7 milhões para reformar o Hospital Regional da
cidade e aumentar o número de leitos.
16. O Governo Federal destinará R$ 5,2 milhões às unidades de saúde cearenses Hospital
Universitário Walter Cantídio e Maternidade Escola Assis Chateaubriand, para obras de
reforma e ampliação, aquisição de materiaismédico-hospitalares, pesquisas e custeio de
atendimentos e procedimentos.
INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO PESADA
17. A Fibria revisou seu plano de investimentos para 2018 e investirá mais R$ 393 milhões, além
do montante anterior previsto (R$ 3,687 bilhões).
18. A Prefeitura de União da Vitória (PR) investirá R$ 7,7 milhões em obras de modernização
do Aeroporto Municipal José Cleto, em pavimentação de ruas e na revitalização de uma praça.
19. O Governo do Estado da Bahia investirá R$ 5,3 milhões em obras de pavimentação da
rodovia BR-420, no trecho que liga a cidade de Pojuca ao município de Catu.
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20. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá R$ 4,4 milhões em obras de
recapeamento asfáltico nos municípios de Ladário e Rio Verde de Mato Grosso, que devem
ser concluídas dentro de aproximadamente 6 meses.
21. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul destinará R$ 4,5 milhões ao município de
Anastácio, para obras de pavimentação asfáltica, que devem ser concluídas em 180 dias a
partir da ordem inicial de serviço.
22. A Prefeitura de Assis Chateaubriand (PR) investirá R$ 4,1 milhões em obras de
pavimentação de ruas e na aquisição de equipamentos destinados ao Hospital Beneficente
Moacir Micheletto.
23. A Prefeitura de Pedro Afonso (TO) está investindo mais R$ 3 milhões em obras de diversos
setores, contemplando pavimentação asfáltica, construção de um calçadão, construção
de uma creche, construção de quadra poliesportiva, entre outros.
24. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville (Ipreville)
investirá R$ 2,8 milhões na reforma da Rodoviária de Joinville. As obras, que contemplam a
estrutura metálica, as partes elétricas e hidráulicas, ligação de esgoto, iluminação e
estacionamento, devem ser executadas em 12 meses, a partir da data da licitação.
25. O Governo do Estado de Sergipe investirá R$ 2,3 milhões em obras de pavimentação
asfáltica no município de Nossa Senhora do Socorro, que contemplarão 9 avenidas, 24 ruas
e 18 travessas, ainda este ano.
26. A Prefeitura de Salvador (BA) está investindo R$ 1,5 milhão em 3 obras de contenção de
encostas no bairro de Macaúbas, que devem ser concluídas até setembro deste ano.
27. O Governo do Estado do Paraná destinará R$ 1,5 milhão a 7 municípios – Umuarama,
Astorga, Brasilândia do Sul, Formosa do Oeste, Ivaté, Peabiru e São Jorge do Ivaí –, para
compra de veículos, máquinas e equipamentos e obras de pavimentação.
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO INDUSTRIAL
28. A Sthil ampliou o investimento que anunciado anteriormente da sua fábrica de São
leopoldo de R$ 300 milhões para R$ 500 milhões. A primeira etapa da expansão será o novo
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento.
29. O Grupo Pão de Açúcar (GPA) planeja investir até R$ 130 milhões, este ano, em seu
projeto de reformulação de supermercados, com a transformação de 20 lojas Extra
Supermercados em Compre Bem.
30. A Belgo-Mineira Bekaert (ArcelorMittal) vai investir R$ 107 milhões, nos próximos três anos,
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na ampliação da capacidade da planta de steel cord em 35% da fábrica de Itaúna (MG).
31. A Avibras Indústria Aeroespacial investirá R$ 72 milhões na construção de uma nova
fábrica, em Lorena (SP), para produção de PBHT (Polibutadieno Hidroxilado) – insumo para
produção de combustível sólido. O início das operações está previsto para o final de 2019.
32. A Omron Healthcare, que produz dispositivos e equipamentos de cuidados para a saúde,
investirá R$ 60 milhões na construção de uma nova fábrica em Jundiaí (SP), que deve entrar
em operação no final de 2019.
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM
33. A Wilson Sons Logística está investindo aproximadamente R$ 1,5 milhão na ampliação de
seu centro de distribuição de Santo André (SP).
PETRÓLEO E GÁS
34. A Petrobras investirá R$ 137 milhões na Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão (SP)
até dezembro deste ano. O aporte aumentará a eficiência operacional da unidade, além
de garantir a segurança nos processos.
RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLAGEM
35. A Itaipu Binacional e a Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) investirão R$ 7,8 milhões pelos
próximos 3 anos para aumentar a capacidade de processamento de lixo reciclável feito pela
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu (Cooafi). O aporte contempla
reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para 8 dos 9 centros de triagem da entidade.
SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
36. A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) investirá R$ 308,8 milhões na
implantação, expansão e modernização do sistema de esgotamento sanitário do Rio
Grande do Sul. Além disso, o orçamentocontempla também a renovação de medidores de
consumo de água e a implantação de sistemas padronizados de telemetria.
37. O Ministério das Cidades destinará R$ 185 milhões aos municípios de Natal e Parnamirim
(RN), para ampliação do sistema de esgotamento sanitário. As obras devem ser iniciadas nos
próximos dias e têm previsão de duração de 2 anos.
38. A Sabesp investirá R$ 46 milhões em obras na Baixada Santista (SP), possibilitando a
entrada em operação de 54,1 quilômetros de redes coletoras, 3 estações de bombeamento
e a conexão de mais de 11 mil moradias ao sistema de coleta e tratamento de esgoto em
São Vicente (SP).
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39. A Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) está investindo R$ 3,8 milhões na
ampliação da rede de esgotamento sanitário em Barreiras. Serão implantados 4,5 mil metros
de rede coletora e 2,1 mil novos ramais (trecho da rede que se liga ao imóvel).
40. A Prefeitura de São José de Piranhas (PB) investirá R$ 1,0 milhão em obras de drenagem
da cidade.

Fontes: Rede Nacional de Informações sobre o Investimento, MDIC, Usinagem Brasil, Relatório Boletim do
Investimento dos Autores Fernando Honorato Barbosa e equipe do Banco Bradesco.
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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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