Boletim do Investimento
08 de junho de 2022

Cerca de R$ 21,4 bilhões em investimentos foram anunciados nas últimas duas
semanas
o A Ecorodovias planeja investir R$ 11 bilhões pelos próximos 30 anos no sistema rodoviário RioValadares.
o A Shell investirá R$ 7 bilhões para a construção de sete usinas nas cidades de Corinto, Arinos,
Brasilândia de Minas, Janaúba e Várzea de Palma, localizadas no Estado de Minas Gerais.
o A Leroy Merlin pretende investir R$ 1 bilhão na abertura de 150 lojas até 2024.
o A Aperam investirá R$ 588 milhões na modernização e atualização tecnológica da laminação a quente
na usina de Timóteo (MG).

o O Governo do Estado do Espírito Santo investirá R$ 588 milhões para melhorias na Educação Infantil e
Fundamental, além da aquisição de veículos destinados ao transporte escolar.
o A Octans Aircraft planeja investir R$ 300 milhões em fábrica de aviões em Sobral (CE).
o A Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) planeja investir R$ 280 milhões em melhorias nas comunidades até
2024.
o A ArcelorMittal investirá R$ 144 milhões para ampliar a capacidade de sua unidade fabril de Sabará (MG)
até 2024.
o A Prefeitura de Campo Grande (MS) vai investir R$ 100,2 milhões em obras de infraestrutura na região
urbana do Imbirussu.

o A Atlas Schindler vai investir R$ 100 milhões na construção de parque fabril em Londrina (PR).
o A Iochpe-Maxion vai investir R$ 100 milhões em sua fábrica de Cruzeiro (SP) para aumentar a
capacidade de produção de rodas de caminhões e máquinas agrícolas.
o A EPL vai investir R$ 100 milhões em fábrica de Seropédica (RJ) para a produção de tubos de cremes
dentais.
o O Governo Federal irá investir R$ 34 milhões para a construção de 14 elevatórias nos rios Formoso,
Urubu, Douradinho, Duerezinho, Dueré e Xavante, localizados no município de Lagoa da Confusão (TO).
o A Energias do Brasil investirá R$ 10 milhões na ampliação e modernização da subestação de Águas
Lindas de Goiás (GO).
o O Governo do Estado de Santa Catarina irá investir R$ 8,57 milhões para instalar lousas digitais em
salas de ensino médio.
o A Prefeitura de Sinop (MT) irá investir R$ 5 milhões para construir Centro de Especialidades Médicas
nos próximos 2 anos.
o A Prefeitura de Jundiaí (SP) vai investir R$ 2,4 milhões em área verde e recapeamento.
o A Prefeitura de Pereira Barreto (SP) investirá R$ 1 milhão em recapeamento asfáltico de ruas da cidade
neste ano.
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Investimentos anunciados
Data de
anúncio

Empresa

29/05/2022

Ecorodovias

30/05/2022

Shell

30/05/2022

Leroy Merlin

Material de
Construção

24/05/2022

Aperam

30/05/2022

Governo do Estado do
Espirito Santo

02/06/2022

Octans Aircraft

23/05/2022

Prefeitura do Rio de
Janeiro (RJ)

01/06/2022

ArcelorMittal

23/05/2022

Prefeitura de Campo
Grande (MS)

24/05/2022

Atlas Schindler

30/05/2022

Iochpe-Maxion

31/05/2022

Setor
Econômico
Transporte
Rodoviário

Valor anunciado Montante (em
(milhões)
milhões de R$)

Período

Investimentos

Fonte

R$

11000,0

11000,0

2022-2052

Plano de investimentos no sistema rodoviário
Rio-Valadares.

CNN Brasil

Energia Elétrica R$

7000,0

7000,0

nd

Construção de sete usinas nas cidades de
Corinto, Arinos, Brasilândia de Minas, Janaúba
e Várzea de Palma, localizadas em MG.

O Tempo

R$

1000,0

1000,0

2022-2024

Abertura de 150 lojas de bairro.

Terra

Metalurgia

R$

588,0

588,0

nd

Modernização e atualização tecnológica de
laminação a quente na usina de Timóteo (MG).

Valor Globo

Educação

R$

588,0

588,0

R$

300,0

300,0

R$

280,0

280,0

R$

144,0

144,0

R$

100,2

100,2

R$

100,0

100,0

nd

Construção de parque fabril em Londrina (PR).

Bonde

Transporte e
Logística

R$

100,0

100,0

nd

Investimentos em sua fábrica de Cruzeiro (SP)
para aumentar a capacidade de produção de
rodas de caminhões e máquinas agrícolas.

Valor Globo

EPL

Embalagem

R$

100,0

100,0

nd

26/05/2022

Governo Federal

Transporte e
Logística

R$

34,0

34,0

nd

30/05/2022

Energias do Brasil

Energia Elétrica R$

10,0

10,0

nd

02/06/2022

Governo do Estado de
Santa Catarina

Educação

R$

8,6

8,6

2022

24/05/2022

Prefeitura de Sinop (MT)

Saúde

R$

5,0

5,0

2022-2024

30/05/2022

Prefeitura de Jundiaí (SP)

30/05/2022

Prefeitura de Pereira
Barreto (SP)

Transporte
Aéreo
Construção
Civil
Mineração e
Siderurgia
Construção
Civil
Transporte e
Logística

Construção
Civil
Construção
Civil

Melhorias na Educação Infantil e Fundamental,
Governo do
além da aquisição de veículos destinados ao
Espírito Santo
transporte escolar.
Diário do
nd
Construção de fábrica de aviões.
Nordeste
Melhorias e obras de infraestrutura em
2022-2024
Band
comunidades.
Ampliação de sua capacidade na unidade fabril
2022-2024
Agência Minas
de Sabará (MG).
Obras de infraestrutura na região urbana do
nd
Diário Digital
Imbirussu.
nd

R$

2,4

2,4

nd

R$

1,0

1,0

2022

Construção de fábrica em Seropédica (RJ) para
a produção de tubos de cremes dentais.
Construção de 14 elevatórias nos rios
Formoso, Urubu, Douradinho, Duerezinho,
Dueré e Xavantes.
Ampliação e modernização da subestação de
Águas Lindas de Goiás.
Plano de investimentos para instalar lousas
digitais em salas de ensino médio.
Construção do Centro de Especialidades
Médicas.
Recapeamento e investimentos no Parque da
Represa.
Recapeamento asfáltico de ruas da cidade
neste ano.

Isto é
Governo do
Brasil
Monitor do
Mercado
Governo do
Estado de
Santa Catarina
Só Notícias
Prefeitura de
Jundiaí
Prefeitura de
Pereira Barreto

Data do câmbio: 07/06/2022 – R$ 4,87/US$
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NÚMERO DE EMPRESAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS - 2006 - 2010 (FONTE: IMPRENSA)

Total

Número de anúncios de investimento
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DIFUSÃO DOS INVESTIMENTOS - PARCELA NO NÚMERO DE SETORES QUE DIVULGARAM INVESTIMENTO - MM 3M
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NÚMERO DE INDÚSTRIAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS - 2006 - 2010 (FONTE: IMPRENSA)
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NÚMERO DE EMPRESAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS EM COMÉRCIO - 2007 - 2013 (FONTE: IMPRENSA)

EMPRESAS - SETORES

Dados até
dia 30/06

Número de anúncios de investimento – comércio
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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.

Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

06

Equipe Técnica
Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos

Fernando Honorato Barbosa

Economistas

Ana Beatriz Moreira dos Santos / Constantin Jancsó / Fabiana D’Atri/ Felipe
Wajskop França / Marcelo Gazzano / Mariana Silva de Freitas / Myriã Tatiany
Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Rafael Martins Murrer / Renan Bassoli
Diniz / Thiago Coraucci de Angelis / Vitor Vidal Costa Velho

Estagiários

Bruna Andreata Valentino / Gabriel Sartor Ganzarolli / Henrique Monteiro de
Souza Rangel / Rafaela de Sousa Silva

economiaemdia.com.br
O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Banco Bradesco é o responsável pela elaboração deste relatório de análise
econômica. Todos os dados ou as opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e refletem nossa opinião
no momento da publicação desse relatório. O objetivo dos relatórios não é atender a nenhum cliente específico, seja pessoa física
ou jurídica. O Banco Bradesco S.A. não se responsabiliza por quaisquer atos ou decisões tomadas com base nas informações
disponibilizadas por suas publicações e projeções. As análises e os dados contidos nos relatórios não devem ser tomados, sob
qualquer 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 dessa publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o Banco Bradesco S.A.
de todas as ações decorrentes do uso desse material. O conteúdo da publicação pode não expressar o posicionamento do Banco
Bradesco S.A., bem como demais empresas do conglomerado econômico, sendo possível, inclusive, que divirjam das visões de
outras áreas correlatas. Esse material não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM
n.º 598, de 3 de maio de 2018. Adicionalmente, o Banco Bradesco S.A. não se responsabiliza por atualizar qualquer estimativa
contida nessa publicação e baseia a integridade das informações contidas em suas publicações às fontes públicas em que são
obtidas. Dessa forma, não nos responsabilizamos por eventuais erros e omissões. O acesso a essas informações implica a total
aceitação deste termo de responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial dessa publicação é expressamente proibida, exceto
com a autorização do Banco Bradesco S.A. ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco
Bradesco).
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