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A Furnas Centrais Elétricas
investirá R$ 5 bilhões até 2022
na implementação de usinas
eólicas. O aporte será
direcionado também para
criação de sistemas de
energia solar.

O Porto de Itapoá,
localizado no Norte de
Santa Catarina, investirá R$
1,7 bilhão nos próximos
quatro anos para concluir o
projeto de expansão de
sua capacidade de
operação.

A concessionária Manaus
Ambiental investirá R$ 880
milhões na ampliação dos
serviços de abastecimento
de água e tratamento de
esgoto em Campo
Grande (MS).
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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 Heinz Brasil investirá cerca de R$ 380 milhões em uma nova unidade na cidade de
Nerópolis. Com o projeto, a empresa pretende gerar 250 empregos diretos no município
goiano, na fase de implantação.
2. A indústria farmacêutica Kley Hertz investirá R$ 60 milhões na duplicação de sua fábrica em
Porto Alegre (RS).
3. 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.
Automobilístico
4. A Nissan destinará U$ 40 milhõe+A1:E56s para aumentar a capacidade produtiva de sua
fábrica em Resende (RJ). O investimento tem previsão de conclusão em
Cimento, Mineração e Metalurgia
5. A ArcelorMittal alocará U$ 330 milhões em obras para instalar novas linhas de galvanização
e laminação em sua usina de São Francisco do Sul (SC). O prazo para
Construção Civil
6. O grupo CB investirá cerca de R$ 800 milhões em condomínios logísticos no interior do
Estado de São Paulo e na Bahia, com prazo de quatro a cinco anos.
7. 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.
8. A rede de hotéis Selina investirá U$ 60 milhões na construção de até 40 complexos
hoteleiros nos próximos cinco anos.
9. A construtora e incorporadora Plaenge investirá cerca de R$ 240 milhões em obras de
empreendimentos residenciais e corporativos até o início de 2019. A empresa atua em vários
municípios brasileiros.
10. A Rede Dall’Onder Hotéis investirá R$ 195 milhões na reforma e na construção de novos
hotéis, localizados no Estado do Rio Grande do Sul.
11. A SAP investirá R$ 120 milhões na expansão de seu centro de inovações em São Leopoldo
(RS). Com a obra, que deverá ser concluída em 2020, o espaço terá sua área duplicada.
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12. A prefeitura de Ponta Grossa (PR) investirá R$ 60 milhões na ampliação do índice de
pavimentação asfáltica do município. Os outros R$ 5 milhões serão destinados para
investimentos na área de informática e tecnologia.
13. O Porto Digital investirá cerca de R$ 60 milhões em projetos de revitalização e construção
de novos empreendimentos. Metade da quantia será direcionada para o estabelecimento
de dois hotéis em Recife (PE).
14. A Companhia de Habitação de Ponta Grossa (Prolar), no Paraná, aportará R$ 54 milhões
na construção de dois conjuntos habitacionais no município. A previsão de entrega das
casas é de 18 meses.
15. O Grupo diRoma direcionará R$ 35 milhões para construção de um novo hotel em Caldas
Novas (GO), que deverá ser entregue em 2019.
16. A Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU) investirá R$ 20 milhões na construção
de uma escola na cidade de Camaçari (BA). A unidade seguirá metodologia educacional
canadense. O prazo para conclusão das obras é fevereiro de 2019.
17. A Faculdade América Latina (FAL) investirá R$ 20 milhões na cidade de Ijuí (RS) e região.
O aporte prevê a edificação de um prédio próprio.
18. A MRV Engenharia investirá R$ 2,5 milhões, até 2019, na construção de quatros
condomínios residenciais em Maringá (PR). O aporte também será direcionado para
benfeitorias viárias.
Energia – Eólica
19. A Furnas Centrais Elétricas investirá R$ 5 bilhões até 2022 na implementação de usinas
eólicas. O aporte será direcionado também para criação de sistemas de energia solar.
20. A fabricante Nordex investirá aproximadamente R$ 35 milhões para duplicar a
capacidade produtiva de sua fábrica, de modo a atender a demanda por turbinas em
parques eólicos no Piauí.
Energia – Geração, Transmissão e Distribuição
21. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) investirá cerca de R$ 6 bilhões na
construção de 600 usinas. O prazo para implementação do projeto é de cincos anos.
22. A Tradener, empresa de comercialização de energia do Paraná, investirá, até o ano de
2020, R$ 850 milhões em projetos de geração de energia.
23. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA CTEEP) investirá R$ 135
milhões até 2022 na implantação de linhas de transmissão e ampliação de subestações.
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24. A Ecoperativa está investindo R$ 7 milhões na construção de uma usina termoelétrica à
base de biomassa. Localizada no município de Fazenda Grande (PR), deve ser inaugurada
em março de 2019.
Energia – Solar e Biomassa
25. A Atvos, braço sucroenergético do grupo Odebrecht, anunciou investimento de R$ 600
milhões na safra de cana-de-açúcar 2018/19. O aporte será feito em renovação e expansão
de canaviais, equipamentos agrícolas e aprimoramentos industriais.
26. A Usinas Sociais Inteligentes (USI Biorrefinarias) investirá R$ 70 milhões na construção de
uma biorrefinaria em Campo Novo (RS). O projeto prevê a produção de combustível a partir
de triticale (cereal híbrido obtido a partir do cruzamento do trigo e do centeio). O prazo para
entrega da usina é de dois anos.
Equipamentos Hospitalares
27. 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.
28. A GR incorporações e a Labac Empreendimentos investirão R$ 50 milhões em um prédio
de clínicas médicas, em Santa Maria (RS). As obras terão início até o final de 2018.
29. O Hospital de Paulo Afonso, localizado na Bahia, contará com R$ 45 milhões para sua
ampliação. O nvestimento possibilitará a construção de 30 novos leitos, além de um centro
cirúrgico.
30. O Governo Federal investirá R$ 8,2 milhões em obras para conclusão do Hospital
Universitário Getúlio Vargas, em Manaus (AM). Com término previsto para setembro de 2019,
o hospital contará com novos setores e laboratórios.
Infraestrutura
31. O Porto de Itapoá, localizado no Norte de Santa Catarina, investirá R$ 1,7 bilhão nos
próximos quatro anos para concluir o projeto de expansão de sua capacidade de
operação.
32. O Consórcio Skyrail Bahia, composto pelas empresas Build Your Dreams e Metrogreen,
destinará R$ 1,5 bilhão para construção de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Salvador
(BA). O projeto terá 20 km de extensão, com 22 estações, e substituirá o atual Trem do
Subúrbio.
33. A Suzano Papel e Celulose, após ter adquirido o terminal de celulose do porto de Itaqui
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(MA), através de leilão na B3, anunciou investimento de aproximadamente R$ 251 milhões. O
aporte conta com a construção de um desvio ferroviário, além de um acesso marítimo.
34. A Rumo investirá R$ 250 milhões na reestruturação de seus terminais nos Estados do Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul. Com o aporte, será possível ampliar a capacidade operacional
da empresa.
35. A Rumo Logística anunciou R$ 70 milhões de investimento em obras de revitalização e
capacitação ferroviária no Porto de Santos, até 2021. O aporte conta também com a
construção de uma linha ferroviária.
36. 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.
37. A Prefeitura de Campina Grande pretende investir R$ 52 milhões em um pacote para a
pavimentação de 300 ruas.
38. A Prefeitura de Santo André investirá cerca de R$ 34 milhões em quatro projetos de
urbanização, que envolvem obras de saneamento básico e pavimentação de ruas. O prazo
é de dois anos e meio.
39. A Prefeitura de João Pessoa (PB) investirá R$ 5 milhões na revitalização de vias e praças
da cidade.
40. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) investirá cerca de R$ 5 milhões na
construção de uma nova saída para a Estrada Parque Taguatinga, localizada no município
de Águas Claras, em Brasília.
41. O Governo do Estado do Paraná investirá cerca de R$ 3 milhões em melhorias na
mobilidade e segurança urbana no município de Toledo. O aporte conta com revitalização
de praças e construção de ciclovias.
Modernização Industrial
42. A Prologis investirá cerca de R$ 200 milhões na implementação de novos galpões nos
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.
43. A Duratex investirá R$ 94 milhões até 2019 para aumentar a capacidade de produção da
unidade de revestimentos cerâmicos da marca Ceusa. Os recursos serão alocados em
modernização das linhas existentes e instalação de novas.
44. A Fertipar Fertilizantes aportará R$ 50 milhões na construção de uma nova unidade do
grupo, em Sinop (MT). As obras serão concluídas no prazo de um ano.
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45. A rede de mercados Jacomar investirá R$ 20 milhões na construção de uma nova
unidade em Fazenda Rio Grande (PR).
Petróleo e Gás
46. A exploradora de petróleo Galp, por meio do seu braço Petrogal, investirá cerca de € 1
bilhão na bacia de Santos(SP) até 2020.
47. A Petrobras investirá cerca de R$ 2 bilhões na construção de uma unidade de
processamento de gás natural (UPGN) no Rio de Janeiro. A previsão é de que o
empreendimento esteja pronto até 2020.
Saneamento Básico e Ambiental
48. A concessionária Manaus Ambiental investirá R$ 880 milhões na ampliação dos serviços
de abastecimento de água e tratamento de esgoto em Campo Grande (MS).
49. 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.
50. A Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) investirá R$ 73,7 milhões em obras para
ampliação da coleta e tratamento de esgoto de 46 bairros. Composto por duas etapas, o
projeto tem prazo de conclusão em 2020.
51. O Governo do Estado do Rio Grande do Norte investirá cerca de R$ 15 milhões na
drenagem e paisagismo de seu Centro Administrativo. A previsão é que todas as etapas
sejam concluídas em 2019.
52. A Sabesp investirá cerca de R$ 10 milhões em obras destinadas à coleta, direcionamento
e tratamento do esgoto de cerca de 2.100 residências no município de Ribeirão Pires (SP).
53. O Ministério das Cidades liberará R$ 8,4 milhões para projeto de ampliação do
abastecimento de água tratada no distrito de Alter do Chão (PA). O projeto, que será feito
via Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), tem prazo para conclusão das obras de
18 meses.

SETEMBRO

2018

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.

Departamento de Mercado Interno da ABIMAQ.

7

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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