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A Petrobras, CNODC e
CNOOC adquiriram o direito
de concessão do bloco de
Búzios (RJ) no último leilão de
petróleo. O valor total foi de
R$ 68 bilhões.
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A Log, empresa
especializada em aluguel
de galpões investirá cerca
de R$ 1,4 bilhão no
desenvolvimento e
entrega de um milhão de
metros quadrados de Área
Bruta.

A Energisa anunciou um
investimento de R$ 7,5
bilhões na modernização
de suas redes de energia.
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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 LongPing High-Tech investirá R$ 40 milhões na ampliação de unidade de produção
de sementes em Paracatu (MG). Com o aporte a empresa poderá dobrar a capacidade
produtiva do local a partir de 2020, quando está estimado o término das obras.
2.
O Grupo Josapar pretende investir R$ 160 milhões no Rio Grande do Sul. Do montante,
R$ 80 milhões serão destinados à construção de uma fábrica de fertilizantes em Rio Grande
(RS) e R$ 80 milhões na ampliação do Shopping Pelotas em Pelotas (RS).
ALIMENTOS E FARMACÊUTICOS
3.
A International Meal Company (IMC), dona das lojas Pizza Hut, KFC, Frango Assado e
Viena, pretende abrir 415 lojas nos próximos 5 anos. O investimento total está estimado em R$
450 milhões.
4.
A Cacique Café pretende construir uma fábrica de café solúvel em Linhares (ES),
aportes de R$ 250 milhões.
5.
A Heineken pretende ampliar sua capacidade produtiva na unidade fabril localizada
em Ponta Grossa (PR) até junho de 2020. O investimento está estimado em R$ 220 milhões.
6.
A Languiru pretende investir R$ 57 milhões na ampliação da produção do frigorífico
localizado em Westfália (RS). Os investimentos serão iniciados em 2020.
7.
A alemã Lindal anunciou a construção de fábrica de válvulas para cosméticos e
medicamentos em Jundiaí (SP). A empresa destinou um montante de US$ 10 milhões para o
projeto.
8.
A Cervejaria Krug Bier investirá R$ 3 milhões na sua unidade em Belo Horizonte (MG). O
foco do investimento é aumentar a capacidade produtiva da fábrica através da
modernização de seu maquinário.
CIMENTO, MINERAÇÃO E METALÚRGIA
9.
A AngloGold anunciou um investimento de US$ 120 milhões nos estados de Goiás e
Minas Gerais. Com o montante, pretende-se ampliar a extração de minério nesses estados.
10.
A Australiana Perth arrematou o direito de concessão do Complexo Polimetálico de
Palmeirópolis (TO) pelo valor de R$ 15 milhões. A estimativa de investimentos está cotada em
R$ 255 milhões em 10 anos, além da expectativa de geração de 2500 empregos.
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CONSTRUÇÃO CIVIL
11.
O Governo do Amazonas anunciou a construção de quatro ramais para o
escoamento de produção agrícola no estado. O valor das obras está cotado em R$ 41
milhões.
12.
O Governo Federal anunciou um montante de R$ 790 milhões para o término das obras
do Veículo Leve Sobre Trilho em Cuiabá (MT). As obras deverão ser iniciadas em 2020.
13.
A Andaguará investirá R$ 1,5 bilhão na construção de plataforma logística em Santos
(SP). O terminal terá 3,5 milhões de metros quadrados de área construída e pretende utilizar
dos meios de transporte rodoviário, aéreo e ferroviário.
14.
A Log, empresa especializada em aluguel de galpões e condomínios logísticos,
investirá cerca de R$ 1,4 bilhão no desenvolvimento e entrega de um milhão de metros
quadrados de Área Bruta Locável, grande parte em Minas Gerais. O investimento será feito
entre 2020 e 2024.
15.
A SBS Empreendimentos Phaena Spengler anunciou a construção de empreendimento
imobiliário em Campo Grande (MS) em 2020. O Valor Geral de Vendas é equivalente a R$ 200
milhões.
16.
O grupo Carrefour anunciou um investimento de R$ 170 milhões na construção de novo
supermercado de atacado no Rio de Janeiro. As obras deverão começar no primeiro
semestre de 2020 e gerar cerca de 200 empregos.
17.
A rede hoteleira espanhola SERHS construirá um hotel na Via Costeira de Natal (RN). O
investimento está estimado em R$ 100 milhões e tem expectativa de gerar 300 novos
empregos na operação.
18.
O Governo do Distrito Federal destinará R$ 80 milhões a um pacote de investimento na
Região do Guará (DF). No pacote, R$ 63,2 milhões serão para a construção de Complexo
Hospitalar e R$ 16 milhões para a implantação de parque ecológico.
19.
A Rede de farmácias Panvel abrirá 50 novas lojas em 2020. A empresa divulgou um
investimento de R$ 70 milhões para inauguração dos empreendimentos nas regiões Sul e
Sudeste.
20.
A Prefeitura de São Caetano do Sul (SP) anunciou um pacote de investimentos no valor
de R$ 54 milhões. Os recursos serão destinados à reforma do Teatro Paulo Machado de
Carvalho (R$ 18 milhões), de um complexo educacional (R$ 15 milhões) e na troca da
iluminação pública (R$ 14 milhões).
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21.
O grupo Boticário pretende implementar um centro de inovação e tecnologia de
cosmético no estado de Santa Catarina. O investimento previsto para construção está
cotado em R$ 50 milhões.
22.
A Adriática Incorporadora anunciou a construção do Brooklyn Residence,
empreendimento imobiliário em Curitiba (PR). O Valor Geral de Vendas do empreendimento
será de R$ 50 milhões.
23.
O grupo Assaí anunciou a instalação de uma loja em Sinop (MT), com investimento de
R$ 40 milhões. A nova loja deve ser inaugurada até o fim de 2020 e gerará cerca de 300
empregos.
24.
A rede de supermercados Zaffari investirá R$ 40 milhões na construção de nova
unidade em Cruz Alta (RS). O empreendimento deverá seguir o setor de atacarejo e gerar
cerca de 160 empregos.
25.
A rede de supermercados Verdemar investirá R$ 30 milhões em duas novas lojas em
Minas Gerais. A primeira, será localizada em Belo Horizonte (MG) e será entregue ao final
deste ano. A segunda será em Nova Lima (MG) com previsão de término para 2020.
26.
A Eco Parques do Brasil foi a vencedora do processo licitatório para a concessão de
uso do Parque Estadual de Vila Velha (RO). O grupo deve investir cerca de R$ 16 milhões em
obras de revitalização do parque.
27.
A Prefeitura de Feira de Santana (BA) anunciou a reforma de 4 escolas do município.
Ao todo, as obras custarão R$ 12 milhões.
28.
A Universidade Estadual de Ponta Grossa anunciou a reforma do Museu Campos
Gerais em Ponta Grossa (PR). O valor da reforma será de R$ 10,5 milhões.
29.
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) investirá R$ 10 milhões na reforma de
escolas no município. No projeto, estão contempladas 17 escolas, com previsão de término
das obras em 2020.
30.
O Sesi anunciou nova unidade em Rondonópolis (MT). No valor de R$ 9 milhões, a
construção deve ser finalizada em outubro de 2020. Além disso, outras unidades serão
construídas em Santa Maria (RS), Viamão (RS), Ijuí (RS) e Pelotas (RS).
31.
O Moda Center Santa Cruz, localizado em Santa Cruz do Capibaribe (PE), investirá R$
5,3 milhões na ampliação de sua unidade. O local será ampliado para abrigar 11 novas lojas.
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32.
O Resort Le Canton, localizado em Teresópolis (RJ), anunciou expansão de seu
empreendimento no valor de R$ 2,5 milhões. Serão construídas novas suítes e piscinas.
ENERGIA – EÓLICA
33.
A francesa Total Eren investirá R$ 750 milhões na construção de parque eólico em Areia
Branca (RN) e outro em Caiçara do Norte (RN).
34.
As empresas AES Tietê e Unipar investirão cerca de R$ 620 milhões na construção de um
parque eólico localizado entre os municípios de Tucano (BA), Biritinga (BA) e Araci (BA). A
construção deve ser iniciada em 2021 com previsão de término para 2023.
35.
A Ambev anunciou a construção de usinas eólicas para suas fábricas no Nordeste.
Serão desembolsados R$ 600 milhões para as obras que têm término previsto para 2020.
36.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou um investimento de R$ 10
milhões no parque eólico de Campina Grande (PB). O foco do investimento é proporcionar
nova estrutura física ao parque.
ENERGIA – GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
37.
A Energisa anunciou um investimento de R$ 7,5 bilhões na modernização de suas redes
de energia. Do montante, R$ 1,5 bilhão será destinado a resolução de deficiências das
cidades que não possuem energia 24 horas por dia. O investimento será feito ao longo de 3
anos.
38.
A Taesa pretende investir R$ 1,8 bilhão na construção de quatro empreendimentos
energéticos entre 2019 e 2022. As usinas contempladas serão as de Mariana (MG), Janaúba
(MG), Miracema (RJ) e Sant’Ana (MG).
39.
A Rio Grande Energia construirá uma subestação de energia no município de Ivoti (RS).
A obra está estimada em R$ 30 milhões e sua conclusão está prevista para 2021.
ENERGIA – SOLAR E BIOMASSA
40.
A Millenium BioEnergia pretende investir R$ 4,4 bilhões na instalação de usinas de etanol
na região Norte. Serão contemplados os estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e
Amapá.
41.
A rede de supermercados Khedi investirá cerca de R$ 20 milhões em um novo centro
de distribuição em Uberlândia (MG). O projeto deve ser concluído entre 2020 e 2021 e

DEZEMBRO

2019

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.

6

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INTELIGÊNCIA DE MERCADO
INVESTIMENTOS ANUNCIADOS

contará com uma usina de energia fotovoltaica.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
42.
Pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o
Governo Federal reformará os hospitais universitários do Rio Grande do Norte. Serão
direcionados R$ 4,5 milhões em recursos para as reformas.
43.
O Governo do Distrito Federal anunciou um pacote de obras nas áreas de saúde,
educação, infraestrutura e lazer em Planaltina (DF). Serão realizadas 33 obras, entre elas, a
construção de Unidade Básica de Saúde e a ampliação do sistema de esgoto. Além disso,
também foi anunciada a reforma do Teatro Nacional em Brasília (DF). Ao todo serão
investidos R$ 79 milhões.
44.
O Governo do Mato Grosso do Sul construíra maternidade em Maracaju (MS). O valor
total do projeto foi estimado em R$ 1,5 milhão.
INFRAESTRUTURA
45.
A China Communications Construction Company (CCCC) investirá R$ 7 bilhões na
construção da ferrovia que liga Marabá (PA) a Barbacena (PA). Além disso, será construída
também uma laminadora de aço em Marabá com investimento de R$ 3 bilhões. As obras
iniciarão em 2021 e entrarão em operação em 2023.
46.
A LATAM anunciou um investimento no valor de R$ 1 bilhão para a modernização da
frota de aviões no Brasil.
47.
A Prefeitura de São Paulo (SP) investirá R$ 500 milhões em recapeamento de vias
públicas. O projeto deve recuperar cerca de 1,8 milhão de m² de ruas e avenidas
danificadas.
48.
A Prefeitura de Jacareí (SP) investirá US$ 60 milhões em obras de infraestrutura do
município. O projeto contempla a construção de ciclovias, parques, drenagem e
recapeamento asfáltico.
49.
O Governo de Santa Catarina anunciou um plano de investimento nas cidades da
região do meio oeste. O aporte será de R$ 65 milhões e contemplará melhorias em
aeroportos, rodovias e segurança pública.
50.
A Prefeitura de Porto Alegre (RS) divulgou um montante de R$ 62 milhões para a
pavimentação de ruas do município.
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51.
O Aeroporto de Sobral (CE) pretende investir R$ 61,8 milhões na implementação da
pista de voo, acessos e serviços complementares.
52.
A Prefeitura de Macapá investirá R$ 43 milhões na recuperação e urbanização de vias
em Macapá (AP). O projeto contemplará calçamento, iluminação, entre outras melhorias.
53.
A Prefeitura de Recife (PE) divulgou a recuperação da Ponte do Derby em Recife (PE).
Os recursos destinados à obra são do valor de R$ 18,5 milhões. Além disso, também serão
investidos, R$ 11,3 milhões na construção de um Conjunto Habitacional.
54.
A Prefeitura de Campo Grande (MS) anunciou a reforma dos terminais rodoviários do
município. Com um aporte de R$ 3,1 milhões, o investimento visa reparos e mudanças em
quatro terminais.
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO INDUSTRIAL
55.
A SEW-Eurodrive Brasil divulgou um projeto de investimento nas plantas de Indaiatuba
(SP) e Rio Claro (SP) no valor de R$ 300 milhões. As reformas serão iniciadas em 2021 e devem
gerar cerca de 100 empregos.
56.
O Grupo Carrefour divulgou um projeto de investimento que tem como objeto acelerar
a transformação digital e ampliar o número de lojas físicas. O valor total do projeto está
estimado em R$ 2 bilhões e será iniciado em 2020.
57.
O Grupo japonês Oji Papéis ampliará sua unidade fabril localizada em Piracicaba (SP).
Com um investimento de R$ 500 milhões, a empresa pretende aumentar a capacidade
produtiva em 80%. As obras serão entregues no início de 2022.
58.
A General Electric pretende expandir a produção de sua unidade de aviação,
localizada em Três Rios (RJ). Com investimentos de R$ 250 milhões, a ampliação pode gerar
até 400 empregos.
59.
A Pro Tork construirá uma nova fábrica de pneu para motocicletas em Siqueira
Campos (PR). O investimento total nas obras será de R$ 100 milhões.
60.
A Sementes Oeste Paulista Soesp anunciou a expansão da capacidade de
armazenamento de sementes da unidade de Presidente Prudente (SP). O aporte será de R$
35 milhões e espera-se que as obras estejam concluídas para a safra 2021/2022.
61.
A CCM ampliará a produção de fraldas na unidade de Uberaba (MG), com
investimentos de R$ 20 milhões em tecnologia e novos equipamentos.
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62.
A Plaxmetal investirá R$ 18 milhões na ampliação de sua unidade fabril em Erechim
(RS). Dentro do projeto, será expandida a capacidade produtiva de espuma e madeira
usados nas cadeiras e móveis. Ademais, o projeto considera a ampliação do refeitório do
local.
PETRÓLEO E GÁS
63.
A Petrobras juntamente com a CNODC e CNOOC adquiriram o direito de concessão
do bloco de Búzios (RJ) no último leilão de petróleo. O valor total para o arremate foi de R$
68 bilhões.
64.
A Petrobras arrematou o direito de concessão do bloco de Itapu (RJ) no último leilão
de petróleo. O valor pago pela empresa foi de R$ 1,7 bilhão.
SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
65.
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) investirá R$ 230 milhões na
ampliação do sistema de saneamento básico em Lauro de Freitas (BA). O projeto focará em
cobrir a totalidade do município.
66.
O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou um pacote de investimentos no
valor de R$ 144 milhões na transposição do Rio São Francisco, na região Nordeste do país. O
objetivo é viabilizar o fornecimento de águas nos estados da região.
67.
O SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) realizará obras de
expansão de rede de esgoto, novos reservatórios, substituição de hidrômetros no município
de Blumenau (SC). O aporte será de R$ 50 milhões.
68.
A Sanesul pretende investir R$ 11 milhões em obras de esgotamento em Itaporã (MS).
Serão contemplados a construção de 35 quilômetros de rede coletora de esgoto e 2073
ligações domiciliares.
TECNOLOGIA
69.
o Grupo América Móvil pretende investir R$ 30 bilhões no Brasil nos próximos 3 anos. O
projeto de investimento contempla o desenvolvimento e aplicação da tecnologia de dados
móveis 5G.
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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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