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Em equipamentos
hospitalares R$ 12 bilhões no
total de anúncio entre eles: O
Governo do Estado da Bahia
que investirá R$ 12 bilhões
para ser utilizado na
construção de hospitais.
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No setor de cimento,
mineração e metalurgia
reunimos R$ 11 bilhões de
investimentos como o da
mineradora
Anglo-australiana Colomi
Iron Mineração que
investirá R$ 11 bilhões no
projeto de produção e
exportação de minério de
ferro.

Registrou R$ 3,5 bilhões em
leilões de concessão dos
aeroportos destacando 3
empresas, a Aena
Desarollo Internacional
investirá R$ 2,1 bilhões, o
Consórcio Aeroeste que
investirá R$ 771 milhões e a
Zurich Airport Latin America
que irá investir R$ 592
milhões.
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Para entrar no mercado,
aproveite as oportunidades
do painel de licitações da ABIMAQ.
Este mês são diversos processos de licitações
de máquinas e equipamentos disponíveis.

A ABIMAQ é a chave
para bons negócios.
www.abimaq.org.br/site.aspx/Servicos-Oportunidades-Negocios
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AGROPECUÁRIA
1.
A cooperativa Coopavel investirá R$ 120 milhões em melhorias na operação de suínos
e no recebimento de grãos, além da capacidade de armazenagem.
ALIMENTOS E FARMACÊUTICOS
2.
A farmacêutica Sanval investirá R$ 70 milhões na construção de uma nova fábrica em
Montes Carlos (MG). A unidade, que gerará 500 empregos diretos, será focada na produção
de medicamentos genéricos, sólidos de uso oral e produtos de biotecnologia.
3.
A rede de restaurantes Coco Bambu investirá R$ 8 milhões na implantação de uma
unidade em Osasco (SP). A inauguração está prevista para o segundo semestre deste ano.
4.
O Grupo Petrópolis investirá R$ 800 milhões na instalação de uma nova fábrica em
Uberaba (MG).
5.
O Grupo Terraforte, que atua no setor de nutrição animal, investirá R$ 10 milhões na
implantação de uma fábrica de ração em Ribeirãozinho (MT). O empreendimento, que deve
gerar 60 empregos diretos, tem previsão para ser concluído em setembro deste ano.
AUTOMOBILÍSTICO
6.
A General Motors (GM) investirá R$ 10 bilhões de 2020 a 2024 nas suas fábricas de São
Caetano e São José dos Campos, ambas em São Paulo.
CIMENTO, MINERAÇÃO E METALÚRGIA
7.
A mineradora anglo-australiana Colomi Iron Mineração investirá R$ 11 bilhões no
projeto de produção e exportação de minério de ferro no Norte da Bahia. O aporte será
direcionado para construção e operação da mina e melhoras na Ferrovia Centro Atlântica.
CONSTRUÇÃO CIVIL
8.
A Espaçolaser, franquia de depilação, investirá R$ 200 milhões ao longo de 2019. O
aporte será direcionado à expansão da rede, com a perspectiva de abertura de 140 novas
lojas.
9.
O grupo hoteleiro Vila Galé investirá R$ 150 milhões na construção de um novo resort
no município de Una, no sul da Bahia. O empreendimento, previsto para 2021, contará com
467 unidades habitacionais.
10.
O Grupo Super Nosso, atuante no setor de supermercados, investirá R$ 70 milhões ao
longo deste ano. O montante será aplicado na abertura de novas lojas, em Minas Gerais.
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11.
O supermercado Atacadão, do grupo Carrefour, investirá R$ 50 milhões na instalação
de uma nova filial em Três Lagoas (MS). O empreendimento, que vai gerar 900 empregos
diretos e indiretos, será inaugurado em julho deste ano.
12.
O Grupo ABC, que atua no setor de hipermercados, investirá R$ 48,5 milhões na
abertura de cinco novas lojas em Uberlândia (MG). Os pontos de vendas serão inaugurados
ainda em 2019 e mais de mil empregos diretos e indiretos serão criados.
13.
O Grupo Superpão investirá R$ 40 milhões na construção de uma nova unidade da
empresa em Canoinhas (SC). A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2020.
Com repasse do Governo do Estado, a Prefeitura de Curitiba investirá R$ 25,3 milhões em
obras de asfaltamento de 59 ruas, contemplando 35 bairros.
14.
A rede de lojas Colombo investirá R$ 28 milhões na abertura e revitalização de seus
estabelecimentos comerciais. Em 2019, a empresa planeja abrir 20 unidades nos estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
15.
A cooperativa Cooper investirá R$ 100 milhões ao longo de três anos em projetos de
expansão e melhoria de seus serviços. As novas unidades serão construídas em Blumenau
(SC).
16.
A Prefeitura de Castro (PR) investirá neste ano 2,2 milhões em obras de modernização
e ampliação das escolas municipais.
17.
O Grupo Germânia, que atua no setor de supermercados, investirá R$ 32 milhões na
construção de dois novos atacados em Mafra (SC). A inauguração está prevista para
dezembro deste ano.
ENERGIA – GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
18.
A Energisa investirá R$ 2,75 bilhões em suas operações durante o ano de 2019. A maior
parte desse valor (86%), será aplicada nas distribuidoras do grupo, enquanto que o restante
será direcionado aos projetos de transmissão.
19.
O Consórcio Chimarrão, liderado pela Cymi Construções e Participações, investirá R$
2,4 bilhões em diversas estruturas de transmissão de energia no Estado do Rio Grande do Sul.
O conjunto de obras compreende oito linhas de transmissão e duas subestações de energia.
20.
A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) investirá cerca de R$ 1 bilhão em
melhorias na rede de distribuição de energia do Estado. O aporte conta com obras em
subestações e modificações da infraestrutura em áreas rurais.
21.
A Copel investirá R$ 292 milhões em obras de distribuição de energia no Sudoeste do
Paraná nos próximos três anos.
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22.
A Energisa Tocantins investirá R$ 286,4 milhões na área de concessão da distribuidora.
O plano conta com aportes para expansão das redes, manutenção e substituição de ativos
e projetos de inovação e eficiência energética.
23.
A distribuidora de energia RGE investirá R$ 25 milhões na rede elétrica de 28 municípios
no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O aporte contempla, entre outras áreas, a
substituição de postes e instalação de religadores automáticos.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
24.
O Governo do Estado da Bahia investirá R$ 12 bilhões na área da saúde. O aporte será
utilizado na construção e ampliação de hospitais em diversos municípios do Estado.
25.
O Ministério da Saúde repassará R$ 30,4 milhões para serem investidos em 43 municípios
de SC. O aporte será direcionado, entre outras áreas, ao estabelecimento de novos leitos
hospitalares e UPAs.
INFRAESTRUTURA
26.
A Aena Desarollo Internacional investirá R$ 2,1 bilhões em seis aeroportos na região
Nordeste, após arrematar leilão realizado na última sexta-feira na bolsa de valores de São
Paulo. O contrato de administração do aeroporto tem prazo de 30 anos.
27.
O Consórcio Aeroeste investirá R$ 771 milhões em quatro aeroportos, todos localizados
no Estado do Mato Grosso. A decisão foi anunciada após o grupo arrematar o leilão
realizado na última sexta-feira na bolsa de valores de São Paulo. O contrato de
administração do aeroporto tem prazo de 30 anos.
28.
A Zurich Airport Latin America investirá R$ 592 milhões em dois aeroportos, no Rio de
Janeiro e no Espírito Santo. O anúncio foi realizado após a empresa arrematar leilão realizado
na última sexta-feira na bolsa de valores de São Paulo. O contrato de administração do
aeroporto tem prazo de 30 anos.
29.
A Prefeitura de Florianópolis (SC) investirá R$ 135 milhões em um pacote de obras de
infraestrutura que abreangerá a revitalização de diversas avenidas e rodovias da cidade.
30.
A Prefeitura de Santa Rosa (RS) investirá cerca de R$ 9 milhões em asfaltamento,
calçamento e recapeamento asfáltico de diversas ruas do município.
31.
A prefeitura de Jacarezinho (PR) investirá R$ 4 milhões na pavimentação e
recapeamento asfáltico em diversos bairros do município.
32.
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá cerca de R$ 1,8 milhão na construção
de uma ponte de concreto sobre o rio Salobra, localizado no município de Bodoquena.
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MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO INDUSTRIAL
33.
O Grupo Vittia, especializado em defensivos agrícolas, investirá R$ 45 milhões na
construção de uma nova unidade produtiva. A planta industrial será erguida em São
Joaquim da Barra (SP) e deve ser entregue em 2020.
34.
A Hyundai investirá R$ 125 milhões na ampliação da capacidade produtiva de sua
fábrica de Piracicaba (SP). O aporte deve ser realizado até o final deste ano.
35.
O Grupo ANIN Papéis Especiais investirá R$ 192 milhões na implantação de uma nova
fábrica de papéis para fins sanitários no Mato Grosso do Sul. Serão gerados 150 empregos
diretos e a capacidade de produção será de 30 mil toneladas de papel higiênico e
guardanapos por ano.
SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
36.
A Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento) investirá R$ 800 milhões em
água e esgoto em Vitória (ES). A empresa será concessionária exclusiva dos serviços por 30
anos na Capital.
37.
A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) investirá R$ 610
milhões em São Sebastião (SP) durante os próximos 30 anos. As áreas de abastecimento,
esgotamento sanitário e bens de uso geral serão as mais beneficiadas pelo projeto.
38.
A Caern (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte) investirá cerca de
R$ 230 milhões em esgotamento sanitário e distribuição de água em diversas regiões do
Estado.
39.
A Prefeitura de Campo Grande (MS) investirá, em conjunto com o Governo do Estado,
R$ 170 milhões na recuperação, recapeamento e pavimentação de vias, além de
canalização de córregos da Capital.
40.
A CIS (Companhia Ituana de Saneamento) investirá R$ 3 milhões em um pacote de
obras, que contemplam melhorias nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto no Distrito
de Pirapitingui, em Itu (SP).
TECNOLOGIA
41.
A BH Airport investirá R$ 10 milhões no terminal de cargas do Aeroporto Internacional
de Belo Horizonte, em Confins (MG). O aporte será direcionado à implantação de sistemas
de tecnologia da informação.
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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

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

RELATÓRIO DE

INVESTIMENTOS ANUNCIADOS

ABRIL

2019

ABIMAQ - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
AV. JABAQUARA, 2925
SÃO PAULO - SP

