ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INTELIGÊNCIA DE MERCADO
INVESTIMENTOS ANUNCIADOS

SETEMBRO

2019

A Solatio anunciou
investimento no valor de R$
21 bilhões esse investimento
será destinado à produção
de 6.430 MW nas usinas.

MARÇO
ABRIL

2019
2019

A LD Celulose investirá R$ 4
bilhões em nova linha de
produção de celulose
para fabricação de
tecidos.

A Sabesp anunciou um
pacote de investimento de
R$ 4,5 bilhões em obras de
ampliação da distribuição
de água.

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INVESTIMENTOS ANUNCIADOS

ÍNDICE
Alimentos e Farmacêuticos
Cimento, Mineração e Metalurgia
Construção Civil
Energia - Eólica
Energia - Geração, Transmissão e Distribuição
Energia - Solar e Biomassa
Equipamentos Hospitalares
Infraestrutura
Modernização e Expansão Industrial
Petróleo e Gás
Postos e Serviços
Qualidade e Instrumentação
Saneamento Básico e Ambiental

3
3
3
5
5
6
6
7
9
10
10
10
10

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 Nestlé investirá R$ 1 bilhão em suas unidades fabris de Caçapava (SP) e de
Araçatuba(SP). A ideia do investimento é ampliar a capacidade de chocolates e nutrição,
além da implementação de novas tecnologias.
2.
A BRF anunciou um pacote de investimentos no valor de R$ 148 milhões em suas
unidades de Mineiros (GO) e Lucas do Rio Verde (MT). Na unidade de Mineiros serão
investidos R$ 89 milhões no aumento da capacidade do abate de frangos e perus. Já em
Lucas do Rio Verde, o investimento será de R$ 59 milhões no aumento da capacidade do
abate suíno.
3.
A Indústria Vilma Alimentos investirá R$ 140 milhões na construção de uma fábrica na
cidade de Betim (MG). A previsão é que o empreendimento seja concluído até julho de 2021.
4.
A Agrosul investirá R$ 50 milhões em São Sebastião do Caí (RS). O objetivo da
ampliação do montante é a construção de uma fábrica de ração para animais.
5.
A Nestlé Brasil investirá R$ 45 milhões na instalação de três novas linhas de produção de
achocolatado em sua unidade em Feira de Santana (BA). O objetivo do investimento é
aumentar a capacidade de produção da fábrica.
6.
A Cacique Café anunciou um investimento na planta de Londrina (PR) para ampliar a
capacidade de produção da fábrica a partir de novos equipamentos. O valor total a ser
investido será de R$ 30 milhões e tem previsão de término até março de 2020.
CIMENTO, MINERAÇÃO E METALÚRGIA
7.
a mineradora Vale vai aportar R$ 450 milhões nas bacias do rio Paraopeba e do rio das
Velhas. A medida visa garantir o abastecimento de água na Grande BH. Para isso, o
montante será aplicado em uma série de ações nos sistemas de captação de água para
abastecimento da capital mineira: Bacia do Rio Paraopeba e Bacia do Rio das Velhas.
8.
A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) investirá cerca de R$ 3,47 bilhões em
projeto que visa a expansão da rede de distribuição, além de renovação e reforços da rede.
O investimento será feito entre 2019 e 2024.
CONSTRUÇÃO CIVIL
10.
A Prefeitura de Caraguatatuba (SP) divulgou um pacote de obras de revitalização de
espaços públicos do munícipio, bem como novo sistema de drenagem, além da construção
de quadras e academias. O Valor total a ser investido é de R$ 240 milhões.

SETEMBRO

2019

O objetivo deste estudo é fornecer acompanhamento mensal das menções de investimentos
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11.
A prefeitura de João Pessoa (PB) anunciou um investimento no valor de R$ 208 milhões
em obras e ações. Dentre as obras anunciadas, destacam-se a construção de novos
parques, a reforma e construção de escolas e programa habitacionais.
12.
A Chalieco (China Aluminum International Engineering Co. Ltd) investirá R$ 200 milhões
na cidade de Itabira (MG). O investimento contemplará a expansão do campus da
Universidade Federal de Itajubá (Unifei), a construção de um Parque Científico e um
aeroporto de cargas.
13.
A Prefeitura de Petrópolis (RJ) pretende investir R$ 100 milhões em obras de
infraestrutura no município. Os investimentos abrangerão as áreas de saúde, educação,
assistência social, mobilidade urbana e reforma de prédios públicos.
14.
O Complexo Center Shopping divulgou um investimento de R$ 80 milhões na
revitalização de sua unidade em Uberlândia (MG). Os projetos incluídos no investimento
contemplam a construção de um parque infantil, novas escadas rolantes e uma área de
convivência externa. A previsão de conclusão do projeto é 2021. Na semana encerrada em
25 de agosto, o valor total de investimentos anunciados foi de aproximadamente R$ 3,82
bilhões.
15.
A Construtora Pacaembu anunciou a construção de 500 moradias na cidade de São
Carlos (SP). O valor total da obra será de R$ 70 milhões.
16.
O Aeroporto Sant’ana, em Ponta Grossa (PR), investirá 35 milhões na melhoria e
ampliação do terminal de passageiros e estacionamento de veículos.
17.
Anunciado um pacote de investimento em educação em São José (SC). A prefeitura
construirá novas creches, parques infantis e materiais para os laboratórios de informática. O
investimento total será de R$ 21,8 milhões.
18.
A Prefeitura de Pato Branco (PR) anunciou a construção de novo prédio da prefeitura
da cidade. O empreendimento terá investimento de R$ 20 milhões.
19.
O Governo da Bahia anunciou reforma da Marina da Penha, localizada em Salvador
(BA). O investimento contemplará não só a recuperação do local, mas também a ampliação
do mesmo. O valor total do projeto foi cotado em R$ 19 milhões.
20.
O Colégio Adventista anunciou a construção de uma nova unidade escolar em Ponta
Grossa (PR), com investimento no valor de R$ 18 milhões. O prazo para o término da obra é
2022. Quando concluída, a unidade deve comportar 1350 alunos.
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21.
O Governo do Espírito Santo anunciou um investimento de R$ 9 milhões para reforma e
ampliação de escola no munícipio de Serra. No investimento serão contempladas a
construção de laboratórios, áreas de lazer e reformas de salas de aula.
22.
O Governo do Paraná anunciou um pacote de investimento de R$ 7,55 milhões na
região do litoral paranaense. O investimento tem como objetivo realizar obras de
recuperação de praias nos municípios de Guaratuba e Matinhos.
23.
O Governo do Mato Grosso do Sul investirá R$ 4 milhões na transformação do estádio
do Morenão em arena. Serão trocadas as estruturas elétricas, hidráulicas, banheiros, e
também a implementação de assentos nos setores do estádio.
24.
A Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Mato Grosso anunciou a implementação
de um parque ecológico em Terra Nova do Norte (MT). O valor a ser investido nas obras será
de R$ 2 milhões.
25.
A Prefeitura de Simões Filho (BA) anunciou um projeto de reformas de campos de
futebol e quadras poliesportivas na cidade. O Valor a ser gasto no projeto é de R$ 2 milhões.
26.
A Cooperativa de Consumo Coop anunciou a implementação de duas novas
drogarias no valor de R$ 1,9 milhão. As lojas serão construídas nas cidades de São Bernardo
do Campo e Santo André (ambas em SP).
27.
A Prefeitura de Rio Claro (SP) investirá R$ 1 milhão na reforma de uma da unidades de
pronto atendimento do munícipio. A obra tem como foco a ampliação do espaço, para
atender melhor seus pacientes.
ENERGIA – EÓLICA
28.
O grupo Serveng anunciou um investimento de R$ 1,5 bilhão na instalação de novos
parques eólicos no Rio Grande no Norte. Os munícipios contemplados serão os São Miguel do
Gostoso, Pedra Grande e Parazinho, cidades em que o grupo já atua.
29.
A Enel anunciou expansão do parque solar de São Gonçalo (PI), com investimento de
R$ 422 milhões. A ampliação prevê aumento de 28% na capacidade energética da usina. A
previsão de fim das obras é 2020.
ENERGIA – GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
30.
A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) realizará aportes de R$ 20 milhões para
modernizar as linhas de produção de suas fábricas em Minas Gerais. O foco do investimento
é implementar novas tecnologias para quantificar e melhorar a qualidade dos produtos.

SETEMBRO

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.

5

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INTELIGÊNCIA DE MERCADO
INVESTIMENTOS ANUNCIADOS

31.
A Prumo Logística investirá R$ 750 milhões no término da primeira fase do complexo de
geração de energia termelétrica em São João da Barra (RJ).
32.
Furnas Centrais Elétricas anunciou um pacote de investimento de R$ 1,4 bilhão em
geração e transmissão de energia em 2020. O objetivo do investimento é ampliar o portfólio
de ativos em energia eólica, solar e PCHs. Das obras contempladas pelo investimento, já se
destaca o Complexo Eólico de Itaguaçu (BA), no valor de R$ 800 milhões.
33.
A Companhia Paranaense de Energia (Copel) investirá cerca de R$ 34 milhões em
subestação de energia elétrica em Tibagi (PR). Estima-se que a obra será concluída até 2021.
34.
A Prefeitura de Alta Floresta (MT) investirá cerca de R$ 3 milhões em iluminação de três
avenidas do município.
34.
A Equatorial Energia Alagoas, anunciou um investimento de R$ 300 milhões na
expansão na rede de alta tensão em todo o estado.
35.
A ISA CTEEP investirá R$ 238 milhões na modernização de subestação em Lorena (SP).
A subestação já abastece todo o Vale do Paraíba e será a primeira totalmente digital da
rede básica de transmissão do Brasil.
ENERGIA – SOLAR E BIOMASSA
36.
A JBS anunciou investimento de US$ 47 milhões em usina de biodiesel em Mafra (SC). A
fábrica converterá gordura e sucata de carne de porco e frango em biodiesel. Estima-se que
serão gerados 400 empregos ao todo.
37.
A Cooperativa dos Associados da Associação de Fornecedores de Cana do Estado de
Pernambuco (Coaf) investirá R$ 11,5 milhões em usina de moagem de cana com produção
automatizada em Timbaúba (PE).
38.
A Solatio anunciou investimento no valor de R$ 21 bilhões em cidades de Minas Gerais.
Nas cidades de Araxá, Coromandel, Várzea da Palma, Janaúba, Arinos, Francisco Sá e
Buritizeiro serão implementadas novas usinas de energia fotovoltaica. Estima-se que grande
parte do projeto estará concluída até o final de 2022.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
39.
O Governo do Ceará investirá R$ 600 milhões em obras de saúde em todo estado. O
projeto a ser implementado se chama “Plataforma de Modernização da Saúde”, que tem a
finalidade de facilitar o acesso da população ao setor.
40.

O Governo do Estado de São Paulo investirá R$ 190 milhões na construção de novo
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hospital regional em Barueri. A previsão é de que o hospital atenda mais de 1,8 milhão de
habitantes em sete municípios. O término das obras está previsto para 2022.
41.
As empresas Sempre Vida e Biopark anunciaram a instalação de novo complexo
hospitalar na cidade de Toledo (PR). O Investimento total será de R$ 55 milhões, com início
das obras em 2020. A inauguração do complexo está prevista para 2023.
42.
A Unimed fará reforma na Casa de Saúde, que sediará mais uma unidade da rede em
São Carlos (SP). Os recursos investidos na reforma foram cotados em R$ 25 milhões.
43.
O Governo de Rondônia investirá R$ 10,9 milhões em obras de infraestrutura em saúde
no estado. Obras como novos postos de saúde, centros de atenção psicossocial e unidades
básicas de saúde serão contempladas pelo projeto.
44.
A Secretária de Saúde do Estado do Mato Grosso investirá R$ 6 milhões na reforma do
Hospital Regional de Sorriso. O investimento tem como ideia ampliar o hospital para
aumentar a prestação de serviços médicos.
45.
A clínica odontológica Odontocape investirá cerca de R$ 2 milhões na abertura de
duas novas unidades em Recife (PE). A previsão de inauguração das obras é dezembro deste
ano.
INFRAESTRUTURA
46.
A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) investirá cerca de R$ 400
milhões em obras de infraestrutura em todo o Distrito Federal. Serão contempladas obras de
drenagem pluvial, pavimentação, iluminação e construção de parques, entre outras.
47.
A Prefeitura de Porto Velho (RO) divulgou um investimento de R$ 300 milhões em obras
de infraestrutura. Entre as obras contempladas, destacam-se o recapeamento de 64
quilômetros de vias da cidade e drenagem de grandes avenidas.
48.
A Transnordestina investirá cerca de R$ 257 milhões em obras de infraestrutura de suas
vias até o final de 2019. O projeto beneficia o escoamento da produção do Piauí, ligando
Eliseu Martins (PI) aos portos de Pecém (CE) e de Suape (PE).
49.
O Governo de Santa Catarina investirá R$ 114 milhões em obras de infraestrutura na
região de Jaraguá do Sul. A maior parte do investimento será destinada à recuperação da
rodovia SC-108 e à duplicação do trecho estadualizado da BR-280.
50.
O Governo do Acre investirá R$ 94 milhões em manutenção de estradas em 22
munícipios do estado. O objetivo é asfaltar os ramais que ainda possuem estradas de terra.
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51.
O Governo do Mato Grosso do Sul anunciou um aporte de R$ 64,7 milhões em obras no
interior do estado. Serão construídas pontes, centro de controle de zoonoses, bases
habitacionais e quadras poliesportivas.
52.
O Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PR),
anunciou um montante de R$ 50 milhões que serão destinados à pavimentação de estradas
na região dos Campos Gerais, no centro-leste do estado.
53.
A Prefeitura de Florianópolis (SC) anunciou um investimento no valor de R$ 47 milhões
para a infraestrutura viária da cidade. Serão feitas obras como revitalização de avenidas,
pavimentação de ruas e drenagem de vias.
54.
O Governo do Mato Grosso do Sul investirá R$ 40 milhões na implantação e
cascalhamento de estradas na região do Pantanal. Com esse investimento, o novo ciclo
logístico será inaugurado e possibilitará melhorias no setor agropecuário da região.
55.
O governo do Rio Grande do Sul investirá cerca de R$ 37 milhões em acessos asfálticos
em oito munícipios do estado. As cidades beneficiadas com o projeto são Santo Antônio do
Palma, São José do Hortêncio, Carlos Gomes, Sério, Muliterno, Sertão Santana, Ubiretama e
Boqueirão do Leão. Na semana encerrada em 18 de agosto, o valor total de investimentos
anunciados foi de aproximadamente R$ 6,15 bilhões.
56.
A prefeitura de Ponta Porã (MS) anunciou a construção de um contorno viário no valor
de R$ 22 milhões. O objeto do anel viário é reduzir o número de veículos pesados no centro
da cidade.
57.
O Governo do Paraná anunciou um investimento de R$ 17,5 milhões em revitalização
de estradas na Região de Foz do Iguaçu.
58.
A Prefeitura de Aquidauana (MS) investirá R$ 16 milhões em pavimentação asfáltica de
ruas do município.
59.
A Prefeitura de Indaial (SC) anunciou um projeto de reurbanização de duas ruas da
cidade. O investimento total foi cotado em R$ 11 milhões.
60.
A Prefeitura de Jaraguá do Sul investirá R$, 10,8 milhões em recapeamento de vias
públicas da cidade.
61.
A prefeitura de Caxias do Sul (RS) realizará a pavimentação asfáltica de 7,6 quilômetros
da Estrada Patrício Pasquali. O montante a ser investido foi calculado em R$ 10 milhões.
62.
A Prefeitura de Manaus (AM) investirá R$ 10 milhões em reforma de áreas de lazer no
munícipio.
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63.
A Prefeitura de Palmeira (PR) investirá 10 milhões em obras voltadas à mobilidade
urbana. Novas ruas, avenidas e uma avenida marginal serão construídas.
64.
A Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) investirá R$ 9 milhões em melhorias na infraestrutura
da cidade. Serão feitas obras como reformas nas calçadas, asfaltamento, paisagismo,
iluminação pública e implantação de rede de esgoto.
65.
A Prefeitura de Niterói (RJ) investirá R$ 7 milhões em obras de contenção de encostas
em bairros afastados do centro da cidade.
66.
A Prefeitura de Tangará (SC) anunciou investimento de R$ 5 milhões em obras de
infraestrutura, como a construção de uma ponte e o recapeamento asfáltico de vias
públicas do município.
67.
A Prefeitura de Florianópolis (SC) divulgou um projeto de revitalização em vias
localizadas ao Norte da Ilha. O custo das obras foi calculado em R$ 5 milhões.
68.
A Prefeitura de Maracaju (MS) investirá um montante de R$ 3,5 milhões em obras de
infraestrutura da cidade.
69.
O Governo do Espírito Santo anunciou R$ 3,5 milhões na recuperação da Avenida Beira
Mar em Piúma. As obras contemplarão a recuperação de calçadas e a construção de um
muro de contenção que foram afetados por uma ressaca de maré alta.
70.
A Prefeitura de Mercedes (PR) anunciou um projeto de revitalização de vias públicas
da cidade. Serão contempladas uma rua e uma avenida central, no valor de R$ 3 milhões.
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO INDUSTRIAL
71.
A ASK Trading anunciou a construção de uma fábrica de borracha em Aparecida do
Taboado (MS). O valor do investimento é de R$ 6 milhões e tem previsão de término para
2020.
72.
A Ambev anunciou a construção de fábrica de latas em Sete Lagoas (MG). O
investimento total do empreendimento é de R$ 700 milhões e tem previsão de conclusão
para o ano de 2020.
73.
A Stara divulgou um investimento de R$ 70 milhões na modernização de duas de suas
unidades fabris: R$ 35 milhões para a construção da planta em Santa Rosa (RS) e R$ 35
milhões para a que fica em Não-Me-Toque (RS).
74.

A empresa chinesa de tecnologia Huawei, confirmou a instalação de nova unidade
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industrial de montagem de smartphones no estado de São Paulo. O investimento previsto na
construção foi estimado em US$ 800 milhões.
75.
A LD Celulose investirá R$ 4 bilhões em nova linha de produção de celulose para
fabricação de tecidos em Araguari (MG). A conclusão das obras está prevista para o
segundo semestre de 2022 e estima-se que serão gerados cerca de 1200 empregos.
76.
O Grupo Santana Textiles investirá R$ 100 milhões em nova tecelagem na cidade de
Bezerros (PE). A nova unidade deve produzir em dois anos cerca de 8,4 mil toneladas de fios
de algodão, 11,3 mil toneladas de tecido tipo jeans e 3 mil toneladas de tecido tipo denim.
77.
A SKA investirá cerca de R$ 4 milhões em um novo centro de manufatura digital em sua
sede em São Leopoldo (RS). O objetivo do investimento é modernizar os sistemas de
engenharia de forma sustentável.
PETRÓLEO E GÁS
78.
A Petrobras investirá US$ 1,4 bilhão para produzir óleo diesel com menor teor de
enxofre. Com esse valor, será feita a renovação dos equipamentos em suas refinarias.
POSTOS DE SERVIÇOS
79.
O Posto Cavalhada, anunciou a construção de nova unidade de abastecimento de
combustível automobilístico em São Borja (RS). O investimento total será de R$ 10 milhões e
abrangerá, além do posto de combustível, um mini-hotel e restaurante e uma área de
depósito.
QUALIDADE E INSTRUMENTAÇÃO
80.
A General Motors anunciou um investimento de R$ 60 milhões em seu campo de
provas, situado em Indaiatuba (SP). O investimento inclui melhorias nos laboratórios de teste
e pesquisa e a construção de nova pista de teste.
SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
81.
A Vale investirá R$ 500 milhões em projeto para a garantia de abastecimento de água
na Grande Belo Horizonte (MG).
82.
A Sabesp anunciou um pacote de investimento de R$ 4,5 bilhões em obras de
ampliação da distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto no Estado de São Paulo.
Serão contempladas as regiões do ABC, com R$ 1,7 bilhão, a Baixada Santista, com R$ 2,8
bilhões, e o munícipio de Assis (SP) com R$ 1,5 milhão.
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83.
O Governo do Estado de São Paulo anunciou um plano de despoluição do Rio
Pinheiros. O investimento a ser feito está estimado em R$ 1,5 bilhão. A ideia é fazer as
captações de lixo via sistemas de tratamento de esgoto.
84.
A Petrobras anunciou um investimento de R$ 814,5 milhões na região do Complexo
Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj). Com o investimento, será feito o
reflorestamento de áreas, além de recuperação do sistema de saneamento básico de toda
região.
85.
O Governo do Ceará investirá US$ 174,8 milhões em projetos de melhoria na gestão
hídrica do estado. Com o processo de modernização, serão contemplados o aumento de
segurança hídrica, melhoria dos serviços de abastecimento e fortalecimento da inteligência
do sistema.
86.
A Sanepar investirá cerca de R$ 140 milhões em saneamento básico na cidade de
Arapongas (PR). As obras pretendem solucionar os problemas de falta de coleta e
tratamento de esgoto e têm previsão de término para 2023.
87.
O Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA) anunciou um projeto de
investimento de R$ 40 milhões em obras de prevenção de inundação em Petrópolis. Serão
construídas obras de contenção de cheias, drenagem e recuperação ambiental dos rios da
cidade.
88.
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul (AC) divulgou um pacote de investimento no valor de
R$ 15,5 milhões em obras de infraestrutura do saneamento básico do munícipio.
89.
A Prefeitura de Juranda (PR) investirá um montante de R$ 5 milhões em obras de
saneamento básico do munícipio.
90.
O Governo do Espírito Santo disponibilizou um montante de R$ 4,8 milhões para a
cidade de Alfredo Chaves. O valor será investido em esgotamento sanitário e na construção
de uma nova escola.
91.
A Sanepar investirá cerca de R$ 3 milhões na ampliação do sistema de coleta e
tratamento de esgoto das cidades de Santa Terezinha (PR) e São Miguel do Iguaçu (PR).
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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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