ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INTELIGÊNCIA DE MERCADO
INVESTIMENTOS ANUNCIADOS

MARÇO

2019

Registrou R$ 6,6 bilhões no
total de anúncio do setor de
cimento mineração e
metalurgia entre eles: a
mineradora Vale que
investirá R$ 5 bilhões para
acabar com barragens a
montante.
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No setor de Petróleo e gás
reunimos R$ 1,3 bilhões de
investimentos como a
Eneva que investirá R$ 1
bilhão no campo de gás
natural.

Em energia eólica
destacamos o projeto da
Enel Green Power Brasil
que investirá R$ 3 bilhões
ao longo de dois anos na
construção do complexo
eólico em Lagoa dos
Ventos.
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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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ALIMENTOS E FARMACÊUTICOS
1.
A Mars, empresa norte-americana que atua nos segmentos de alimentos e petcare,
investirá R$ 120 milhões na construção de uma nova fábrica em Ponta Grossa (PR).
2.
A Nugali está investindo R$ 10 milhões na construção de uma nova fábrica de
chocolates em Pomerode (SC), que deve ser inaugurada no primeiro semestre deste ano.
3.
O Grupo Cimed implementará uma nova fábrica de medicamentos sólidos em Pouso
Alegre (MG). A previsão é que parte das operações se iniciem em 2021 e que sejam gerados
aproximadamente 500 novos empregos diretos e indiretos. Cerca de R$ 20 milhões já foram
utilizados para aquisição de uma fábrica antiga para adaptação da nova unidade.
4.
A Nutrila, empresa que atua no setor alimentício, investirá R$ 9 milhões na construção
de uma fábrica de fecularia em Balsas (MA). A indústria vai gerar 80 empregos diretos e será
responsável pela fabricação e produção de fécula de mandioca.
AUTOMOBILÍSTICO
5.
A montadora Volvo investirá mais R$ 250 milhões sua fábrica de caminhões e ônibus em
Curitiba (PR). Esse montante, anunciado recentemente, é um adicional ao R$ 1 bilhão que o
grupo aplica na unidade entre 2017 e 2019. A expectativa é de que os investimentos sejam
concluídos até 2020.
6.
A Hengst, fabricante alemã de filtros e sistemas de filtragem automotivos, investirá R$ 7
milhões na ampliação de sua fábrica em Joinville (SC). Com isso, a capacidade produtiva
será triplicada para 2019.
CIMENTO, MINERAÇÃO E METALÚRGIA
7.
A mineradora Vale investirá R$ 5 bilhões para acabar com barragens a montante, após
tragédia em Brumadinho.
8.
O Governo Federal investirá R$ 3,2 milhões em obras para reabilitar a estrutura de
quatro barragens no Estado da Paraíba.
9.
A siderúrgica Gerdau investirá R$ 1,6 bilhão na ampliação da capacidade produtiva
de sua fábrica, localizada em Ouro Branco (MG). O projeto faz parte do plano de
investimentos da companhia para os próximos 3 anos.
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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.

Departamento de Mercado Interno da ABIMAQ.

3

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INTELIGÊNCIA DE MERCADO
INVESTIMENTOS ANUNCIADOS

CONSTRUÇÃO CIVIL
10.
O supermercadista Cooper investirá R$ 100 milhões no estabelecimento de três novas
lojas e na ampliação de duas filiais já existentes. As obras tem prazo para serem concluídas
em 2021.
11.
A clínica Cia da Consulta prevê investir R$ 33 milhões em 2019. O aporte será
direcionado, entre outras coisas, para inauguração de novas unidades e ampliação de
serviços já existentes.
12.
A Prefeitura de Anchieta (ES), em convênio com o Governo do Estado, investirá R$ 4
milhões na construção de duas novas escolas de educação infantil. As unidades, que tem
previsão para serem entregues em 2020, terão capacidade para atender 360 alunos.
13.
O Sesc (Serviço Social do Comércio) investirá R$ 3 milhões na construção de uma nova
unidade em Sinop (MT). O espaço, que tem o conceito de unidade parque, tem previsão
para ser entregue em setembro deste ano.
14.
O International Workplace Group (IWG), que atua no setor de escritórios
compartilhados, investirá R$ 100 milhões na expansão de suas unidades no Brasil. A
companhia, que atualmente conta com 70 unidades no Brasil, projeta chegar ao número de
100 filiais até o final de 2019.
15.
A Unicesumar, instituição de ensino superior, investirá R$ 40 milhões na construção de
um centro de tecnologia e expansão do prédio principal de seu campus, localizado em
Ponta Grossa (PR). O aporte deve ser realizado entre este e o próximo ano.
16.
O Shopping Eusébio investirá R$ 30 milhões na expansão do número de lojas e salas de
cinema. O investimento será realizado ao longo de três anos, devendo ter início ainda em
2019.
17.
A prefeitura de Franca (SP) investirá R$ 4,6 milhões na reforma de três creches do
município. As obras têm previsão para serem concluídas até o início de 2020.
18.
A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) investirá R$ 4,5 milhões na instalação
de uma nova loja em Jaguari (RS). O empreendimento, que contará com 4 mil metros
quadrados, deve ser inaugurado até o final deste ano.
ENERGIA – EÓLICA
19.
A Enel Green Power Brasil investirá R$ 3 bilhões ao longo de dois anos na construção do
complexo eólico Lagoa dos Ventos, localizado no Piauí. O parque, que será o maior da
América Latina, tem previsão para iniciar suas operações em 2021.
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ENERGIA – GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
20.
A Energisa Mato Grosso do Sul investirá R$ 239 milhões ao longo de 2019. O valor será
destinado, entre outras coisas, para melhoria e reforma das redes rurais, troca de cabos e
materiais e instalação de novos equipamentos.
21.
A Energisa investirá R$ 2,8 bilhões em 2019, sendo que a maior parte – R$ 2,4 bilhões –
será destinada às concessionárias de energia e o restante aos empreendimentos de
transmissão, à renovação da frota e às obras de infraestrutura de rede.
22.
A distribuidora Energisa investirá um total de R$ 347 milhões em dois investimentos. O
primeiro, de R$ 202 milhões, será realizado na construção de duas subestações na Paraíba. O
segundo, de R$ 145 milhões, irá interligar regiões isoladas do Acre ao Sistema Interligado
Nacional (SIN). A previsão é de que as obras estejam concluídas até o final de 2025.
23.
A concessionária de energia elétrica RGE investirá R$ 5 milhões em ações de
manutenção e melhoramento da rede do interior de Venâncio Aires (RS).
ENERGIA – SOLAR E BIOMASSA
24.
A MRV Engenharia investirá R$ 50 milhões na construção de 17 novos
empreendimentos que contarão com sistemas fotovoltaicos. A previsão é de que os recursos
sejam aplicados ao decorrer do ano de 2019.
25.
A Petrobras investirá cerca de R$ 23,77 milhões em pesquisa e infraestrutura para
viabilizar um projeto de desenvolvimento na área de energia solar, em parceria com o
Centro de Inovações CSEM Brasil. O aporte será realizado ao longo de 30 meses.
26.
A Sun Mobi, empresa que atua no setor de energias renováveis, investirá R$ 4 milhões
na instalação de uma usina solar em Porto Feliz (SP). Com o empreendimento, a empresa irá
quadruplicar sua produção de energia elétrica.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
27.
A Prefeitura de Campo Grande investirá R$ 8 milhões em um pacote de obras públicas
que contempla reformas em unidades básicas de saúde e em escolas municipais.
28.
A Prefeitura de Petrópolis (RJ) investirá R$ 6 milhões na reforma de Postos de Saúde da
Família e de Unidades Básicas de Saúde. Todas as 54 unidades do município serão
englobadas no projeto.
29.
O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul investirá cerca de R$ 3 milhões na reforma
do quartel de Pelotas (RS) e na compra de novos equipamentos.
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GRAMA E FLORESTA
30.
A Hope recursos Humanos, que passará a administrar o Parque Nacional do Itatiaia
neste ano, investirá R$ 17 milhões na melhoria dos serviços e da infraestrutura para
recepção de visitantes.
INFRAESTRUTURA
31.
A Berneck deverá dar continuidade á construção de uma nova unidade em
Lages(SC). Os investimentos, estimados em torno de R$ 800 milhões, devem resultar na
geração de 600 empregos diretos.
32.
A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul investirá cerca de R$ 2 milhões
na construção de uma nova sede em Três Lagoas (MS). O aporte também será direcionado
para construção de uma oficina para manutenção de equipamentos.
33.
O Ministério do Desenvolvimento Regional destinará R$ 14 milhões a ações de defesa
civil em 5 estados – Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Pará e Rio Grande do Sul. As obras
contemplam reconstrução de muros e pontes, por exemplo, de áreas afetadas por
inundações e chuvas intensas.
34.
O Governo do Estado do Espírito Santo investirá R$ 9,8 milhões na reurbanização e
melhoria da mobilidade urbana na orla da Praia Central de Marataízes (ES).
35.
A Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) investirá R$ 5 milhões em obras para melhorar
o acesso à região norte, incluindo pavimentação.
36.
A Prefeitura de Nova Odessa (SP) investirá R$ 2 milhões em obras de recapeamento de
vias urbanas. Ao todo, serão recapeados cerca de 70 mil metros quadrados de vias.
37.
A prefeitura de Maringá (PR) investirá R$ 50 milhões na revitalização do eixo
monumental da cidade. O projeto conta com a construção de equipamentos esportivos,
fontes de água, além de quiosques e um calçadão.
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO INDUSTRIAL
38.
O Grupo Pão de Açúcar investirá cerca de R$ 1,8 bilhão em 2019 na expansão e
otimização dos formatos de seus estabelecimentos. A empresa pretende inaugurar entre 15
e 20 unidades do Assaí, reformar de 10 a 15 lojas da bandeira Pão de Açúcar e retomar o
processo de expansão. Além disso, prevê a abertura de pelo menos 15 lojas de proximidade
e negócios especializados.
39.
A Honda investirá R$ 500 milhões ao longo dos próximos três anos na modernização de
sua empresa no Polo de Duas Rodas de Manaus (AM).
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40.
A rede de supermercados Muffato investirá R$ 40 milhões na construção de uma nova
loja em Ponta Grossa (PR), com o formato de um atacarejo. A perspectiva é de que as obras
comecem em março e terminem até o segundo semestre deste ano.
PETRÓLEO E GÁS
41.
A Eneva investirá aproximadamente R$ 1 bilhão no campo de gás natural Azulão,
localizado na Bacia do rio Amazonas, no município de Silves (AM). A empresa foi vencedora
do leilão para exploração de gás natural em um novo complexo termelétrico no estado.
42.
A Naturgy (antiga Gas Natural Fenosa) traça as metas para o mercado brasileiro. Em
termos de investimentos, a empresa pretende desembolsar cerca de R$ 283 milhões somente
em 2019 no país, sendo que o número pode ainda sofrer alguma variação. O grupo, como se
sabe, controla as distribuidoras de gás encanado no Rio de Janeiro e em São Paulo.
SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
43.
A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), investirá R$ 27 milhões em um
pacote de obras em Panambi (RS). O aporte será direcionado, entre outras coisas, para a
substituição de redes de esgoto antigas. O início das obras está previsto para o começo do
próximo semestre.
44.
A Casal (Companhia de Saneamento de Alagoas) está investindo cerca de R$ 9
milhões em obras para garantir uma melhor distribuição de água em Palmeira dos Índios (AL).
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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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