
1

Boletim do Investimento

08 de agosto de 2019

Na semana encerrada em 04 de agosto, o valor total de investimentos anunciados foi de
aproximadamente R$ 41,4 bilhões

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• A Vale investirá R$ 500 milhões em projeto para a garantia de abastecimento de água na Grande
Belo Horizonte (MG).

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.
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• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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).

• 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.

• 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.

• 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.

• A prefeitura de Curitiba (PR) construirá um jardim de esculturas com 12 peças artísticas. O valor
total da construção foi cotado em R$ 6 milhões.

• 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.

• 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.

• 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).
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Investimentos anunciados

Fonte: Imprensa, Bradesco
Taxa de câmbio de 08/08/2019

Data Empresa Setor Econômico
Montante 

(R$ milhões)
Período Investimentos Fonte

02/08/2019 Solatio Energia Elétrica R$ 21.000,0 21.000,0 2019-2022
Implantação de novas usinas de energia 
fotovoltaica em dez munícipios de Minas Gerais.

Patos Agora

30/07/2019 Petrobrás Petróleo e Derivados US$ 1.400,0 5.544,0 nd
Renovação de refinarias para produzir diesel com 

menor teor de enxofre.
ISTOÉ

31/07/2019 Sabesp Saneamento Básico R$ 4.501,5 4.501,5 nd

Ampliação do abastecimento de água e do 
tratamento de esgoto na Baixa Santista (SP), 

Região do ABC (SP) e na cidade de Assis (SP).

G1, ABC do ABC e 

Assicity

31/07/2019 LD Celulose Papel e Celulose R$ 4.000,0 4.000,0 2019-2022 Construção de nova fábrica em Araguari (MG). O Tempo

29/07/2019 Comgás Combustíveis R$ 3.470,0 3.470,0 2019-2024
Expansão e melhorias na rede de distribuição de 
gás.

Época Negócios

31/07/2019 Furnas Energia Elétrica R$ 1.400,0 1.400,0 2020
Pacote de investimento para construção de 
novas usinas de energia por fonte renovável.

Eu Rio

30/07/2019 Vale Saneamento Básico R$ 500,0 500,0 nd
Projeto de abastaecimento de água da Grande 
Belo Horizonte (MG).

R7

01/08/2019 Prefeitura de João Pessoa Construção Civil R$ 208,0 208,0 nd
Novos parques, escolas e conjuntos 
habitacionais em João Pessoa (PB).

Prefeitura de João 
Pessoa

29/07/2019 Chalieco Tecnologia R$ 200,0 200,0 nd

Reformas no campus da Universidade Federal de 

Itabira (MG) e Construção de Parque 

Tecnológico. 
Diário do Comércio

04/08/2019 JBS Agroindústria US$ 47,0 186,1 nd
Usina de biodiesel a partir de alimenos 
processados em Mafra (SC).

O Petróleo

01/08/2019 Santana Textiles
Calçado, têxtil e 

vestuário
R$ 100,0 100,0 nd Nova unidade no município de Bezerros (PE). Ne 10

01/08/2019
Governo Do Mato Grosso 

do Sul
Construção Civil R$ 64,7 64,7 nd

Pacote de investimento em infraestrutura no 

interior do Estado do Mato Grosso do Sul.
Correio do Estado

29/07/2019 General Motors Transporte Rodoviário R$ 60,0 60,0 nd Expansão do campo de Teste em Indaiatuba (SP). Automotive Business

29/07/2019 Governo do Paraná Transporte Rodoviário R$ 50,0 50,0 nd
Pavimentação asfáltica de estradas na região 

dos Campos Gerais (PR).
Estradas

Montante em 

Milhões
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Data Empresa Setor Econômico
Montante 

(R$ milhões)
Período Investimentos Fonte

Montante em 

Milhões

30/07/2019
Governo Do Mato Grosso 

do Sul
Transporte Rodoviário R$ 40,0 40,0 nd

Implantação e cascalhamento de estradas na 
Região do Pantanal (MS).

Correio do Estado

31/07/2019 CBA
Mineração e 

Siderurgia
R$ 20,0 20,0 nd

Novas tecnologias na  linha de produção em suas 
unidades em Minas Gerais.

Diário do Comércio

01/08/2019

Cooperativa Mista 
Agroindustrial da 

Amazônia
Agroindústria R$ 12,0 12,0 nd

Construção de secador de grãos em Cerejeiras 
(RO).

Rondônia Dinâmica

02/08/2019

Associação de 
Forncedores de Cana do 

Estado de Pernambuco 
Açúcar e Álcool R$ 11,5 11,5 nd

Usina de moagem de cana automatizada em 
Timbaúba (PE).

Notícias Agrícolas

30/07/2019 Posto Cavalhada Comércio R$ 10,0 10,0 nd
Construção de novo posto commin-hotel e 
conveniência em São Borja (RS).

Revista News

03/08/2019 Prefeitura de Caxias do Sul Transporte Rodoviário R$ 10,0 10,0 nd 
Asfaltamento de 7,6 quilômetros de estrada em 
Caxias do Sul (RS).

Revista News

29/07/2019
Prefeitura de Cordilheira 

Alta
Construção Civil R$ 9,0 9,0 nd

Obras de asfaltamento, paisagismo e iluminação 
em Cordilheira Alta (SC).

Diáro do Iguaçu

29/07/2019 Prefeitura de Tangará Transporte Rodoviário R$ 5,0 5,0 nd
Pontes e pavimentação asfáltica em Tangará 
(SC).

Michel Teixeira

29/07/2019 Governo do Espírito Santo Saneamento Básico R$ 4,8 4,8 nd

Pacote de investimento para saneamento básico 
e construção de nova escola em Alfredo Chaves 

(ES).
Folha Vitória

30/07/2019 Coop Comércio R$ 1,9 1,9 nd
Construção de um drogaria em São Bernardo do 
Campo (SP) e outra em Santo Adnré (SP).

ABC Reporter
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NÚMERO DE INDÚSTRIAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS - 2006 - 2010 (FONTE: 

IMPRENSA)

TotalDados até 
dia 20/02

Número de anúncios de investimento – indústria

Difusão dos investimentos anunciados – parcela de setores que  divulgaram investimento no mês 
– média móvel 3 meses

Fonte: Imprensa, Bradesco

Número de anúncios de investimento

Fonte: Imprensa, Bradesco

Fonte: Imprensa, Bradesco
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NÚMERO DE EMPRESAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS EM COMÉRCIO - 2007 - 2013 (FONTE: 
IMPRENSA)

EMPRESAS - SETORESDados até dia 
30/06
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NÚMERO DE EMPRESAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS - 2006 - 2011 (FONTE: 
IMPRENSA)

EMPRESAS - SETORES

Número de anúncios de investimento – serviços

Número de anúncios de investimento – comércio 

Os investimentos publicados neste relatório correspondem a uma compilação de informações públicas divulgadas pela imprensa e os dados
referentes aos investimentos não são verificados junto às empresas e órgão oficiais e, por essa razão, podem conter erros caso a matéria ou sua
respectiva manchete não seja fidedigna aos planos de investimentos das empresas e órgãos governamentais.

O Banco Bradesco não pode ser responsabilizado por eventuais informações equivocadas que sejam aqui publicadas, considerando que tais
informações apenas reproduzem as matérias publicadas nos principais meios de comunicação do país, não vinculando o Banco Bradesco.

Adicionalmente, esclarecemos que os filtros utilizados pelo Banco Bradesco não capturam eventuais erratas publicadas pela imprensa, de tal sorte
que eventuais correções podem não estar incorporadas em nossos boletins.

O Banco Bradesco, de qualquer forma, está inteiramente à disposição para realizar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários caso alguma
informação publicada pela imprensa não seja fiel aos planos de investimento das empresas e poderes públicos aqui listados. Este boletim não
envolve ou demonstra qualquer relacionamento comercial entre o Banco Bradesco e seus clientes ou demais empresas e governos de qualquer
esfera, tratando-se apenas de uma compilação pública de investimentos divulgados pela imprensa brasileira.

Fonte: Imprensa, Bradesco

Fonte: Imprensa, Bradesco
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Equipe Técnica 

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações
e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente
qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações,
julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de
todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de
responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO
ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)

economiaemdia.com.br
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