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Fiat, Toyota e BMW
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respectivamente.
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INTELIGÊNCIA DE MERCADO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INVESTIMENTOS ANUNCIADOS

ÍNDICE
Alimentos e Farmacêuticos
Automobilístico
Cimento, Mineração e Metalurgia
Constução Civil
Energia - Geração, Transmissão e Distribuição
Energia - Solar e Biomassa
Equipamentos Hospitalares
Infraestrutura
Movimentação e Armazenagem
Modernização e Expansão Indústrial
Petróleo & Gás
Postos de Serviços
Saneamento Básico e Ambiental

3
3
4
4
5
5
6
6
8
9
9
9
9

Para entrar no mercado,
aproveite as oportunidades
do painel de licitações da ABIMAQ.
Este mês são 154 processos de licitações
de máquinas e equipamentos disponíveis.

A ABIMAQ é a chave
para bons negócios.
www.abimaq.org.br
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ALIMENTOS E FARMACÊUTICOS
1.
O grupo Sforza, responsável pelas redes KFC, Pizza Hut e Taco Bell, pretende investir R$
1,6 bilhão nos próximos cincos anos, com perspectiva de criar cerca de 45 mil empregos no
país. O plano é abrir mil novas unidades das três marcas, até 2023.
2.
A Frimesa investirá R$ 1,1 bilhão na instalação de uma nova unidade de suínos,
localizada em Assis Chateaubriand (PR). Com o investimento – que tem o apoio do governo
do Estado, por meio do Paraná Competitivo –, a empresa pretende gerar mais de sete mil
empregos diretos.
3.
A Companhia Cacique de Café Solúvel investirá US$ 60 milhões na construção de uma
unidade para produção de café solúvel em Linhares, no Espírito Santo. Com o investimento,
a companhia poderá ampliar o volume de exportação das atuais mais de 30 mil toneladas
ao ano para 40 mil toneladas anuais. A nova fábrica deve começar a ser construída no
primeiro trimestre de 2019, com previsão de início de operação em dois anos.
4.
O Grupo Madero direcionará R$ 200 milhões para a modernização de sua fábrica em
Ponta Grossa (PR), onde são produzidos quase todos os suprimentos das refeições vendidas
pela empresa.
5.
A união cooperativa Unium investirá R$ 125 milhões na implementação de uma fábrica
de leite em pó e de uma usina de biogás. As unidades, que terão sede no município de
Castro (PR), devem ser inauguradas, respectivamente, em agosto e setembro de 2019.
6.
O Grupo Habib’s investirá R$ 100 milhões para inaugurar novas unidades da rede em
2019. A expectativa é que sejam abertas ao menos 125 unidades do Habib’s e Ragazzo,
sendo 100 em modelo de fast-food e outras 25 no formato de restaurante tradicional.
7.
O Governo Federal investirá R$ 38 milhões na construção de um centro de
desenvolvimento de medicamentos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Com o aporte, que será realizado pelo Ministério da Saúde, a universidade será capaz de
produzir lotes-piloto para testes de novos medicamentos.
8.
A Excelsior Alimentos investirá R$ 20 milhões para a ampliação do espaço físico de sua
fábrica, localizada em Santa Cruz do Sul (RS). Com a expansão, a empresa elevará em 60%
sua capacidade produtiva.
AUTOMOBILÍSTICO
9.
A Fiat projeta investir R$ 8 bilhões nos próximos cinco anos no Brasil. Com o aporte, a
empresa pretende lançar 15 novos modelos. Os recursos fazem parte dos € 45 bilhões que o
grupo pretende investir no mundo inteiro.
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10.
A montadora japonesa Toyota anunciou que investirá cerca de R$ 1 bilhão em sua
unidade no Brasil para o desenvolvimento de carros híbridos, que serão movidos a
eletricidade e etanol ou gasolina.
11.
A BMW investirá R$ 125 milhões em sua fábrica, localizada em Araquari (SC). Com o
aporte, a empresa pretende passar a produzir novos modelos a partir do segundo semestre
do próximo ano.
CIMENTO, MINERAÇÃO E METALÚRGIA
12.
A Novelis investirá R$ 650 milhões na ampliação da capacidade produtiva de sua
fábrica, localizada em Pindamonhangaba (SP). Com a expansão, empresa será capaz de
produzir 680 mil toneladas de chapas de alumínio por ano.
13.
A Gerdau investirá R$ 550 milhões para ampliar a capacidade de produção de aços
especiais na usina de Pindamonhangaba (SP). Com o aporte, a empresa ampliará sua
capacidade produtiva de 600 mil toneladas para 1 milhão de toneladas de aço por ano.
14.
A Vale prevê investir US$ 4,4 bilhões em 2019, sendo 70% desse valor (cerca de US$ 3
bilhões) direcionados a atividades no Brasil. O foco dos aportes será o conjunto de operações
de metais básicos, com o objetivo de aproveitar a maior demanda que vai acompanhar o
aumento de produção de veículos elétricos.
CONSTRUÇÃO CIVIL
15.
A Tecnisa, após ter firmado acordo de joint venture, investirá no desenvolvimento de
três empreendimentos imobiliários localizados em São Paulo. De acordo com a empresa, o
negócio representa um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 360,8 milhões.
16.
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) investirá R$ 110
milhões na construção de novas estruturas em seu campus. Parte significativa do aporte,
cerca de R$ 76 milhões, será direcionada à expansão do Instituto do Cérebro (Inscer), que
terá capacidade dobrada para realização de exames.
17.
O consórcio formado por RFM Participações, Nacional Shopping Planejamentos e
Reestruturação de Shopping Center e L1 M3 Publicidade investirá R$ 69 milhões na construção
do novo Mercado Municipal de Niterói (RJ). As obras devem ser concluídas até 2021.
18.
A 4 Building investirá R$ 45 milhões na construção de um hotel e um museu em Canela
(RS). As obras devem ser iniciadas em 2019 e o complexo tem previsão para ser entregue no
final de 2020.
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ENERGIA – GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
19.
A Xingu Rio Transmissora de Energia (XRTE), subsidiária da State Grid, investirá R$ 5,2
bilhões na implantação do sistema de transmissão que irá conectar a Estação Conversora
Xingu (PA) à Estação Conversora Terminal Rio (RJ). A linha atravessará 79 municípios e cinco
Estados.
20.
O grupo italiano Enel prevê investir R$ 3,1 bilhões entre 2019 e 2021. O aporte será
direcionado, principalmente, na melhoria da qualidade do serviço na Região Metropolitana
de São Paulo, por meio da digitalização e expansão da capacidade de sua rede elétrica.
21.
Em 2019, a Copel (Companhia Paranaense de Energia) investirá cerca de R$ 2 bilhões
em projetos voltados, principalmente, ao setor de energia. Os aportes ocorrerão em projetos
hídricos, linhas de transmissão e geração de energia, dentre outros segmentos.
22.
A Enel Ceará investirá R$ 1,139 bilhão em projetos de expansão, renovação e melhorias
na área de distribuição de energia elétrica, entre 2018 e 2019.
23.
A Companhia Hidrelétrica de São Francisco (Chesf) vai investir cerca de R$ 1 bilhão em
infraestrutura, sendo que a maior parte será destinada à modernização dos sistemas de
geração e de transmissão. Dentre esses investimentos estão dois novos empreendimentos de
geração localizados na cidade de Casa Nova, Bahia, além da expansão do projeto de
placas de energia solar em Sobradinho (BA).
24.
A Celesc, companhia de energia do Estado de Santa Catarina, investirá 595,3 milhões
em 2019. Desse montante, R$ 531 milhões serão destinados para a Celesc Distribuição e R$
55,6 milhões para a Celesc Geração.
25.
A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) investirá R$ 233 milhões na construção
de quatronovas subestações, ampliação de outras seis e na viabilização de quatro novas
linhas de distribuição. O aporte, que será realizado em dez municípios de Santa Catarina. O
prazo pararealização das obras é de cinco anos.
26.
A CPFL Piratininga, distribuidora da CPFL Energia, direcionará R$ 14,8 milhões para a
implantação de uma nova subestação em Itu (SP) e construção de cerca de 28 quilômetros
de redes de distribuição.
ENERGIA – SOLAR E BIOMASSA
27.
A espanhola Naturgy prevê investir cerca de R$ 1,7 bilhão no Brasil até 2022. O aporte
será direcionado à ampliação das vendas e ao desenvolvimento de novos produtos e
equipamentos a gás.
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28.
A FS Bioenergia investirá R$ 1 bilhão na construção de uma usina para produção de
etanol a partir do milho em Sorriso (MT). A indústria terá uma produção prevista de 530 milhões
de litros de etanol por ano.
29.
A Engie, empresa de geração de energia, investirá R$ 250 milhões na instalação de 50
condomínios solares, para venda de energia limpa a residências e comércios que não
tenham local adequado para a instalação de painéis solares.
30.
A produtora de biodiesel BSBIOS investirá R$ 47 milhões na ampliação de três fábricas
em Passo Fundo (RS). A previsão é iniciar as obras no processamento de grãos em fevereiro
de 2019 e nasfábricas de biodiesel e de desodorização de gordura entre abril e agosto.
31.
A Innova Energy investirá R$ 22 milhões na instalação de uma usina fotovoltaica em
Uberaba (MG). A expectativa é de que as operações se iniciem no primeiro semestre de 2019.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
32.
O Hospital IPO investirá R$ 80 milhões na construção de um complexo multifuncional,
que contará com 19 mil m² e capacidade de atendimento de 4 mil pacientes por dia. O
empreendimento será realizado em Curitiba (PR), devendo ser entregue em 2020.
33.
A Metro Engenharia e Consultoria investirá R$ 36,5 milhões na construção do Hospital
Geral Clériston Andrade II, localizado em Feira de Santana (BA). A previsão é de que a
unidade seja entregue no final de 2019.
34.
A Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR) investirá R$ 4 milhões na construção do
novo Bloco de Ambulatórios e Ala Acadêmica do Hospital Universitário. Com a nova
estrutura, a capacidade de atendimento ambulatorial poderá aumentar em 50%.
INFRAESTRUTURA
35.
A Rumo Logística, operadora ferroviária do Porto de Santos, planeja investir R$ 6 bilhões
entre este ano e 2022, com o objetivo de melhorar as operações férreas no complexo
marítimo. Grande parte do recurso será utilizada na aquisição de locomotivas e obras de
infraestrutura.
36.
A Itaipu planeja injetar cerca de US$ 250 milhões em obras fora dos limites da própria
hidrelétrica. Parte significativa do aporte, cerca de U$ 70 milhões, será direcionada para a
construção de uma ponte entre Foz do Iguaçu (PR) e Presidente Franco, no Paraguai. A
empresa também realizará melhorias no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, além de
outros investimentos em infraestrutura pelos próximos cinco anos.
37.
A Prefeitura Municipal de Palmas (AM), através de empréstimo externo, garantirá
investimentos de cerca de US$ 60 milhões em obras de infraestrutura na capital, no âmbito do
Programa de Requalificação Urbana.
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38.
O Porto de Vitória investirá R$ 128 milhões na construção do Terminal de Graneis
Líquidos (TGL), em Vila Velha (ES), pelos próximos 25 anos.
39.
A Azimut investirá R$ 50 milhões no estaleiro de Itajaí, nos próximos três anos. A
expectativa é de que, com a ampliação da unidade, seja possível lançar cinco novos
modelos ao mercado até 2021.
40.
O Porto de São Francisco do Sul receberá investimentos de R$ 38 milhões em obras ao
longo dos próximos dois anos. As obras contemplam o aterramento de uma área de 10 mil
metros quadrados, além da construção de um armazém e instalação de sinalização náutica.
A MadeSerra investirá R$ 10 milhões na ampliação da capacidade produtiva de sua fábrica,
localizada em Correia Pinto (PR). A perspectiva da empresa é gerar 100 empregos diretos
com o aporte.
41.
O Governo do Estado do Paraná investirá R$ 17,7 milhões na pavimentação de vias
urbanas no município de Colombo (PR).
42.
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul investirá R$ 14,5 milhões em obras de
pavimentação asfáltica de uma estrada e de uma rodovia. A previsão é de que as obras
comecem a partir do segundo semestre de 2019 e sejam finalizadas em 2020.
43.
A Prefeitura de Jundiaí (SP) está investindo R$ 11 milhões em obras de pavimentação
asfáltica, que devem ser concluídas até o final de 2019.
44.
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá cerca de R$ 10 milhões na
realização deserviços de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais,
acessibilidade e sinalização viária em Dourados.
45.
O Governo do Estado do Distrito Federal investirá R$ 10 milhões na área esportiva. Serão
R$ 6 milhões para manutenção e melhorias da infraestrutura de 16 Vilas Olímpicas e R$ 4
milhões para outros dois programas, que atenderão a população feminina e jovens e
situação de risco.
46.
A prefeitura de Umuarama (PR) fará licitação no valor de R$ 9,7 milhões para obras de
pavimentação nas vias urbanas. A maior parte do recurso será financiada pelo programa
Paraná Urbano, por meio da Fomento Paraná.
47.
Prefeitura de Campo Grande (MS) investirá cerca de R$ 8,6 milhões em obras de
drenagem erecapeamento da Avenida Bandeirantes, que passará a ter faixa exclusiva e
sete novas estações de ônibus. As obras têm previsão para serem iniciadas no primeiro
trimestre de 2019.
48.
A prefeitura de Luziânia (GO) investirá R$ 8,6 milhões em parques da cidade. O
montante será destinado para obras de saneamento integrado e urbanização. Com a
medida, cerca de 5 mil famílias poderão ser beneficiadas.
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49.
As prefeituras de Colíder e de Terra Nova do Norte, ambas no Mato Grosso, deverão
investir cerca de R$ 7 milhões em reformas e construções de seus parques urbanos. Os
projetos têm a anuência e a interveniência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
50.
A prefeitura de Praia Grande (SP) investirá aproximadamente R$ 6,7 milhões na
restauração do pavimento da avenida Monteiro Lobato. A obra, que totaliza quase três
quilômetros de extensão, terá licitação aberta no início de dezembro.
51.
A Prefeitura de Campo Grande (MS) investirá R$ 4 milhões em reformas de terminais de
ônibus do município. Entre as obras previstas, está a construção de bases da Polícia
Municipal, próximas aos terminais.
52.
A Prefeitura de São José dos Campos (SP) lançou um edital para a construção de
cerca de quatro quilômetros de ciclovia. O projeto, que contempla R$ 3,2 milhões em
investimentos, prevê a interligação entre as regiões oeste, central e sul. O resultado da
licitação está marcado para janeiro.
53.
A Prefeitura de São Sebastião do Caí (RS) investirá R$ 1,7 milhão em obras de
recapeamento asfáltico.
54.
A Prefeitura de Roncador (PR) está investindo na recuperação e readequação de
estradas rurais, em várias regiões do município. Além disso, também serão adquiridos
caminhões e uma retroescavadeira, para reforço do pátio de máquinas.
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO INDUSTRIAL
55.
O Carrefour planeja investir R$ 1,8 bilhão em 2019. O aporte prevê a abertura de 20
lojas da bandeira Atacadão.
56.
A WestRock, multinacional fabricante de embalagens de papelão, anunciou
investimento de US$ 345 milhões, que serão direcionados para a ampliação de suas
operações em Três Barras (SC). O projeto prevê, entre outras coisas, a instalação de uma
caldeira de biomassa, um novo pátio de madeira e um turbogerador na unidade
catarinense.
57.
A Unilever, através de aporte de R$ 127 milhões, expandirá as operações de sua
fábrica, localizada em Pouso Alegre (MG). Com a ampliação, que deverá ser concluída em
abril de 2019, será possível produzir novos produtos na unidade.
58.
A fabricante de pneus Levorin investirá R$ 100 milhões no desenvolvimento de novos
produtos e ampliação de sua fábrica em Manaus (AM). O aporte deve ser realizado ao longo
dos próximos três anos.
59.
A Copagaz investirá cerca de R$ 100 milhões em 2019, em reformas de suas plantas de
distribuição.
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60.
A fabricante de autopeças ElringKlinger investirá R$ 20 milhões para expandir sua
fábrica, localizada em Piracicaba (SP). O aporte será destinado à construção de uma planta
industrial, que será responsável pela geração de 40 novos empregos diretos.
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM
61.
A Alfa Transportes investirá R$ 50 milhões na construção de uma planta para abrigar o
transbordo de cargas e de um centro de distribuição em Cachoeirinha (RS). As obras, que se
iniciam em dezembro, devem ser concluídas em 2020. Ao todo, serão gerados 400 empregos
diretos e indiretos.
PETRÓLEO E GÁS
62.
A Petrobras planeja investir US$ 85 bilhões pelos próximos 5 anos, com foco em
exploração e na produção de petróleo.
63.
A Petrogal planeja investir entre US$ 800 milhões e US$ 1 bilhão, anualmente, no Brasil,
para desenvolver seus ativos atuais e expandir o portfólio do pré-sal.
64.
A petroleira BP investirá cerca de R$ 11 bilhões até 2022, em projetos de energia solar
no Brasil.
POSTOS DE SERVIÇOS
65.
O grupo Ultrapar investirá R$ 1,76 bilhão de reais em 2019, dos quais R$ 824 milhões
serão dedicados à unidade de postos de combustível Ipiranga. Do volume de recursos
orçado para a Ipiranga, metade será dedicada para expansão da rede da companhia e
expansão da infraestrutura logística, com a construção de duas bases de operação e
ampliação de outras três.
SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
66.
A companhia de saneamento Sanepar, sediada no Paraná, investirá cerca de R$ 7,1
bilhões entre 2019 e 2023. O aporte foi decidido após a aprovação no Conselho de
Administração da empresa.
67.
A Prefeitura de Porto Alegre (RS), através de aporte do Banco Mundial, investirá US$ 30
milhões em obras de saneamento e mobilidade urbana. A previsão é de que os recursos
ingressem no segundo semestre de 2019.
68.
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) investirá 96 milhões de euros
na universalização da coleta e tratamento do esgoto nas áreas de abrangência da
empresa. Os recursos serão dirigidos a quatro esferas: redução do consumo de energia
elétrica dos sistemas de abastecimento de esgoto em 25 cidades, ampliação de 3 estações
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de tratamento de esgoto, ações de mobilização social e aumento dos investimentos no
Programa Caça Esgoto. Além disso, será realizada uma expansão dos sistemas de
esgotamento sanitário de 4 cidades.
69.
O Governo do Estado do Amazonas investirá cerca de R$ 36,5 milhões na construção
de uma Estação de Tratamento de Esgoto em Manaus. A nova estação deve ter as obras
concluídas em até 18 meses.
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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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