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o O Mercado Livre pretende investir R$ 4 bilhões em 2020 no Brasil. O valor será destinado a
otimização dos serviços e logística, entre outros.

o A Noxis Energy pretende construir uma refinaria de pequeno porte em Barra dos Coqueiros
(SE), com um investimento de US$ 700 milhões. Espera-se que a unidade produza bunker
(óleo combustível utilizado por navios), além de diesel marítimo e nafta.

o A Viação Itapemirim pretende investir US$ 500 milhões principalmente na criação de uma
companhia aérea. Cerca de 35 aeronaves Bombardier já foram encomendadas.

o A Usiminas pretende investir R$ 1 bilhão em 2020 em diversos projetos, mas o plano
detalhado do investimento não foi divulgado.

o A Prefeitura de São Paulo tem a intenção de investir R$ 800 milhões em obras para
prevenção de enchentes em 2020. O plano detalhado das obras não foi divulgado.

o O Grupo Têxtil Apucarana investirá R$ 19 milhões na ampliação de sua unidade localizada no
Parque Industrial Sul, no município de Apucarana (PR). Espera-se gerar 30 empregos diretos.
Além disso, também anunciou a intenção de construir uma nova fábrica para a produção de
tecido jeans com um investimento de US$ 100 milhões, também no município de Apucarana.

o O Grupo Engevix planeja concluir a construção da usina hidrelétrica de São Roque (UHE),
localizada em Santa Catarina, com um investimento de R$ 380 milhões. Espera-se gerar
cerca de mil empregos no estado.

o O Governo de Pernambuco investirá R$ 250 milhões no transporte público nos próximos
três anos. O valor será destinado à implantação de faixas exclusivas de ônibus,
requalificação de 20 estações de Bus Rapid Transport (BRT), entre outros.

o A Polimix, empresa de fabricação de cimentos, construirá uma fábrica no município de
Ananindeua (PA) com um investimento de R$ 160 milhões. Espera-se gerar cerca de 80
empregos diretos e 360 indiretos.

o A Prefeitura de Guarujá (SP) pretende investir R$ 150 milhões em obras de macrodrenagem
e infraestrutura nas Bacias do Rio do Meio e Rio Santo Amaro, com a intenção de diminuir
problemas causados pelas enchentes.

o A Eliane Revestimentos Cerâmicos pretende ampliar e modernizar as unidades de Cocal do
Sul e Criciúma, ambos municípios de Santa Catarina, com um investimento de R$ 80 milhões.

Foram anunciados cerca de R$ 12,1 bilhões em investimentos na
semana encerrada no dia 16 de fevereiro
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o A Mallory, empresa de eletroportáteis, planeja investir R$ 25 milhões para ampliar sua
participação no mercado, destinando o valor para inovação na linha de manufaturados de
ventiladores e em novos canais de venda, com foco para o e-commerce, em 2020.

o O Governo do Amazonas investirá R$ 19,5 milhões na recuperação dos sistemas viários de
Maués e Tefé, ambos municípios do estado. Cerca de R$ 4,8 milhões serão usados na
pavimentação e recapeamento de vias de Maués e o restante em obras de terraplanagem,
pavimentação, drenagem e sinalização em Tefé.

o A União Casings, empresa do ramo de frigorífico, planeja adquirir uma fábrica no município de
Colmeia (TO) e investir cerca de R$ 12 milhões para ampliar a sua produção, com expectativa
de gerar cerca de 600 empregos diretos.

o A Unimed Sudoeste de Minas investirá R$ 8 milhões na adequação das instalações, compra de
equipamentos e construção de um novo prédio do Hospital São José, localizado no município
de Passos (MG), recentemente adquirido pela empresa.

o O Grupo Lia Line investirá R$ 7 milhões na construção de uma unidade produtiva em Riachão
do Jacuípe (BA), destinada a produção de uma linha de calçados infantis. Espera-se criar 360
empregos diretos.

o O Governo do Mato Grosso do Sul irá construir uma sede própria do Detran/MS no município
de Três Lagoas (MS) com um investimento de R$ 6 milhões.

o A BoardTec do Brasil irá implantar uma fábrica em Ilhéus (BA) de placa de controle central de
processamento, módulo de memória e unidade de armazenamento SSD com um
investimento de R$ 6 milhões. Espera-se gerar cerca de 60 empregos diretos.

o A Prefeitura de Porto Real (RJ) planeja investir R$ 4,4 milhões para completar a reforma e
ampliação do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis e na construção da Unidade
Básica de Saúde do Parque Mariana.

o A RGE revitalizará a iluminação em vias e prédios públicos de Cachoeira do Sul (RS), com um
investimento de R$ 1,9 milhão.

o A Avery Dennison pretende implantar uma fábrica para produção de etiquetas RFID (Radio
Frequency Identification – identificação por radiofrequência) em Vinhedo (SP). Espera-se que
a unidade seja inaugurada em 2021.

o A Pernambucanas planeja inaugurar 40 lojas em 2020, além da renovação de parceria com a
Axa, empresa francesa de seguros, por 5 anos, com a qual pretende criar uma central rápida
de reparos e o uso da inteligência artificial para pagamento de sinistros.

Boletim do Investimento



Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
3

Investimentos anunciados
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Fonte: Imprensa, Bradesco
Taxa de câmbio de 18/02/2020

Data Empresa Setor Econômico
Montante 

(R$ milhões)
Período Investimentos Fonte

Montante em 

Milhões

10/02/2020 Mercado Livre Comércio R$ 4,000.0 4,000.0 2020
Otimização dos serviços e da logística, entre 

outros.
Computer World

11/02/2020 Noxis Energy Petróleo e Derivados US$ 700.0 2,828.0 nd

Construção de refinaria produtora de bunker, 

diesel marítimo e nafta em Barra dos Coqueiros 

(SE).

Valor Globo

12/02/2020 Viação Itapemirim Transporte Aéreo US$ 500.0 2,020.0 nd
Criação de uma companhia aérea e encomenda de 

35 aeronaves.
Valor Globo

14/02/2020 Usiminas Mineração e Siderurgia R$ 1,000.0 1,000.0 2020
Pacote de investimentos em diversos projetos da 

empresa.
O Tempo

12/02/2020 Prefeitura de São Paulo Saneamento Básico R$ 800.0 800.0 2020
Obras para prevenção de enchentes em São Paulo 

(SP).
Veja SP Abril

13/02/2020 Grupo Têxtil Apucarana
Calçado, têxtil e 

vestuário
US$ 104.7 423.0 nd

Construção de uma nova fábrica produtora de 

tecido jeans, bem como ampliação de sua 

unidade, ambos em Apucarana (PR).

TN Online

11/02/2020 Grupo Engevix Energia Elétrica R$ 380.0 380.0 nd
Conclusão da construção da Usina Hidrelétrica de 

São Roque de Santa Catarina.
NSC Total

10/02/2020 Governo de Pernambuco Transporte Rodoviário R$ 250.0 250.0 2020-2022
Melhorias no sistema de transporte público de 

Pernambuco.
Folha Pernambuco

13/02/2020 Polimix Material de Construção R$ 160.0 160.0 nd
Construção de uma fábrica de cimento em 

Ananindeua (PA).
Agência Pará

13/02/2020 Prefeitura de Guarujá Saneamento Básico R$ 150.0 150.0 nd

Macrodrenagem e infraestrutura nas Bacias do Rio 

do Meio e Rio Santo Amaro, ambos em Guarujá 

(SP).

A Tribuna

12/02/2020 Eliane Revestimentos Material de Construção R$ 80.0 80.0 nd
Modernização e ampliação das fábricas de Cocal 

do Sul (SC) e Criciúma (SC).
Enge Plus

10/02/2020 Mallory Eletroeletrônica R$ 25.0 25.0 2020

Inovação em manufaturados de ventiladores e 

abertura de novos canais de venda, com foco 

para e-commerce.

Focus Jor

12/02/2020 Governo do Amazonas Transporte Rodoviário R$ 19.5 19.5 nd
Recuperação dos sistemas viários de Maués e 

Tefé (AM).
Zukka

14/02/2020 União Casings Complexo Carnes R$ 12.0 12.0 nd

Aquisição e adequação de fábrica no município de 

Colmeia (TO), com objetivo de ampliar a 

produção.

AF Notícias

12/02/2020 Unimed Sudoeste de Minas Saúde R$ 8.0 8.0 nd
Construção e adequação de um novo prédio do 

Hospital São José em Passos (MG).
Diário do Comércio

11/02/2020 Grupo Lia Line
Calçado, têxtil e 

vestuário
R$ 7.0 7.0 nd

Construção de fábrica de calçados em Riachão do 

Jacuípe (BA).
Click Bahia

11/02/2020
Governo do Mato Grosso do 

Sul
Construção Civil R$ 6.0 6.0 nd

Construção de sede própria do Detran em Três 

Lagoas (MS).
JP News

11/02/2020 BoardTec do Brasil Informática R$ 6.0 6.0 nd

Implantação de fábrica produtora de 

processadores, módulos de memória e unidades 

de armazenamento SSD em Ilhéus (BA).

Click Bahia

11/02/2020 Prefeitura de Porto Real Saúde R$ 4.4 4.4 nd

Finalização da reforma do Hospital Geral 

Municipal São Francisco de Assis e construção de 

uma UBS.

Diário do Vale

10/02/2020 RGE Energia Elétrica R$ 1.9 1.9 nd
Revitalização da iluminação pública no município 

de Cachoeira do Sul (RS).
Rádio Fandango

14/02/2020 Avery Dennison Química R$ - - 2020-2021
Implantação de uma fábrica produtora de 

etiquetas RFID em Vinhedo (SP).
Exame Abril

14/02/2020 Pernambucanas Comércio R$ - - 2020
Inauguração de 40 lojas, bem como parceria com 

a seguradora Axa.
Agência Estado News
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Número de anúncios de investimento – indústria

Difusão – parcela de setores que  divulgaram investimento no mês –média 3 meses

Fonte: Imprensa, Bradesco

Número de anúncios de investimento

Fonte: Imprensa, Bradesco

Fonte: Imprensa, Bradesco
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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

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Ana Beatriz Moreira dos Santos / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin
Jancsó / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Mariana Silva de Freitas / Myriã
Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Rafael Martins Murrer / Renan Bassoli Diniz / Robson
Rodrigues Pereira / Thiago Coraucci de Angelis / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Daniel Funari Fouto / Gustavo Rostelato de Miranda / Henrique Monteiro de Souza Rangel / Lucas
Daniel Duarte / Lucas Oliveira Costa da Silva / Marcelo Henrique Leite Alonso
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