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Boletim do Investimento

04 de dezembro de 2018

A Petrobras planeja investir US$ 85 bilhões pelos próximos 5 anos

o A Petrobras planeja investir US$ 85 bilhões pelos próximos 5 anos, com foco em exploração e na
produção de petróleo.

o A petroleira BP investirá cerca de R$ 11 bilhões até 2022, em projetos de energia solar no Brasil.

o A Enel Ceará investirá R$ 1,139 bilhão em projetos de expansão, renovação e melhorias na área
de distribuição de energia elétrica, entre 2018 e 2019.

o O Governo do Estado do Mato Grosso do Sul investirá, através de uma Parceria Público-Privada
(PPP), R$ 800 milhões para viabilizar a implantação de fibra ótica, além de melhorar os serviços
de telecomunicações do Estado. A previsão é que sejam instalados 7 mil quilômetros de
cabeamentos, interligando diversos municípios.

o O Porto de Vitória investirá R$ 128 milhões na construção do Terminal de Graneis Líquidos (TGL),
em Vila Velha (ES), pelos próximos 25 anos.

o A união cooperativa Unium investirá R$ 125 milhões na implementação de uma fábrica de leite
em pó e de uma usina de biogás. As unidades, que terão sede no município de Castro (PR), devem
ser inauguradas, respectivamente, em agosto e setembro de 2019.

o A Prefeitura de Porto Alegre (RS), através de aporte do Banco Mundial, investirá US$ 30 milhões
em obras de saneamento e mobilidade urbana. A previsão é de que os recursos ingressem no
segundo semestre de 2019.

o A Copagaz investirá cerca de R$ 100 milhões em 2019, em reformas de suas plantas de
distribuição.

o A Azimut investirá R$ 50 milhões no estaleiro de Itajaí, nos próximos três anos. A expectativa é de
que, com a ampliação da unidade, seja possível lançar cinco novos modelos ao mercado até
2021.

o A produtora de biodiesel BSBIOS investirá R$ 47 milhões na ampliação de três fábricas em Passo
Fundo (RS). A previsão é iniciar as obras no processamento de grãos em fevereiro de 2019 e nas
fábricas de biodiesel e de desodorização de gordura entre abril e agosto.

o A Metro Engenharia e Consultoria investirá R$ 36,5 milhões na construção do Hospital Geral
Clériston Andrade II, localizado em Feira de Santana (BA). A previsão é de que a unidade seja
entregue no final de 2019.

o O Governo do Estado da Bahia, por meio do Programa de Desenvolvimento da Agropecuária
(Prodeagro), investirá R$ 15 milhões em infraestrutura, logística e pesquisa, no oeste do estado,
referente à safra de 2018/2019.
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o O Governo do Estado do Rio Grande do Sul investirá R$ 14,5 milhões em obras de pavimentação
asfáltica de uma estrada e de uma rodovia. A previsão é de que as obras comecem a partir do
segundo semestre de 2019 e sejam finalizadas em 2020.

o A Prefeitura de Jundiaí (SP) está investindo R$ 11 milhões em obras de pavimentação asfáltica,
que devem ser concluídas até o final de 2019.

o A Prefeitura de São Sebastião do Caí (RS) investirá R$ 1,7 milhão em obras de recapeamento
asfáltico.

o A Tecnisa, após ter firmado acordo de joint venture, investirá no desenvolvimento de três
empreendimentos imobiliários localizados em São Paulo. De acordo com a empresa, o negócio
representa um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 360,8 milhões.

o A Petrogal planeja investir entre US$ 800 milhões e US$ 1 bilhão, anualmente, no Brasil, para
desenvolver seus ativos atuais e expandir o portfólio do pré-sal.

o A Livraria da Travessa abrirá sua primeira unidade de rua em São Paulo, em março de 2019.

o A Prefeitura de Roncador (PR) está investindo na recuperação e readequação de estradas rurais,
em várias regiões do município. Além disso, também serão adquiridos caminhões e uma
retroescavadeira, para reforço do pátio de máquinas.
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Investimentos anunciados

Fonte: Imprensa, Bradesco
Taxa de câmbio de 30/11/2018

Data Empresa Setor Econômico
Montante (R$ 

milhões)
Período Investimentos Fonte

29/11/2018 Petrobras
Petróleo e 

Derivados
US$ 85.000,0 327.556,0 2019-2023 Orçamento de investimentos. O Globo

29/11/2018 BP
Petróleo e 

Derivados
R$ 11.000,0 11.000,0 2018-2022 Projetos de energia solar. O Globo

29/11/2018 Enel Ceará Energia Elétrica R$ 1.139,0 1.139,0 2018-2019
Projetos de expansão, renovação e 

melhorias na área de distribuição.
Canal Energia

28/11/2018

Governo do 

Estado do Mato 

Grosso do Sul e 

Iniciativa privada

Telecomunicações R$ 800,0 800,0 nd
Implantação de fibra ótica e melhoria dos 

serviços de telecomunicações.

Correio do 

Estado

29/11/2018 Porto de Vitória Portos R$ 128,0 128,0 2019-2033
Construção do Terminal de Graneis Líquidos 

(TGL), em Vila Velha (ES).
Gazeta Online

27/11/2018 Unium
Indústria 

Alimentícia
R$ 125,0 125,0 2018-2019

Construção de uma fábrica de leite em pó e 

de uam sina de biogás, em Castro (PR).

Gazeta do 

Povo

27/11/2018
Prefeitura de 

Porto Alegre (RS)

Saneamento 

Básico
US$ 30,0 115,6 nd Obras de saneamento e mobilidade urbana. G1

30/11/2018 Copagaz Combustíveis R$ 100,0 100,0 2019 Reformas de plantas de distribuição.
Revista 

Logweb

28/11/2018 Azimut Portos R$ 50,0 50,0 2019-2021 Ampliação do estaleiro de Itajaí (SC).
Portos e 

Navios

28/11/2018 BSBIOS Combustíveis R$ 47,0 47,0 2018-2019
Ampliação de três fábricas em Passo Fundo 

(RS).
Baguete

29/11/2018
Metro Engenharia 

e Consultoria
Saúde R$ 36,5 36,5 2018-2019

Construção do Hospital Geral Clériston 

Andrade II, em Feira de Santana (BA).
Acorda Cidade

02/12/2018
Governo do 

Estado da Bahia
Agroindústria R$ 15,0 15,0 2018-2019

Obras de infraestrutura e logística, por meio 

do Programa de Desenvolvimento da 

Agropecuária (Prodeagro).

Jornal da 

Mídia

26/11/2018

Governo do 

Estado do Rio 

Grande do Sul

Transporte 

Rodoviário
R$ 14,5 14,5 2019-2020

Obras de pavimentação asfáltica de uma 

estrada e de uma rodovia.
Pioneiro

30/11/2018
Prefeitura de 

Jundiaí (SP)

Transporte e 

Logística
R$ 11,0 11,0 2018-2019 Obras de pavimentação asfáltica.

Jornal de 

Jundiaí

30/11/2018

Prefeitura de São 

Sebastião do Caí 

(RS)

Transporte e 

Logística
R$ 1,7 1,7 nd Obras de recapeamento asfáltico. Fato Novo

27/11/2018 Tecnisa Construção Civil nd nd nd

Desenvolvimento de empreendimentos 

imobiliários em São Paulo, com VGV de R$ 

360,8 milhões.

Isto é Dinheiro

29/11/2018 Petrogal
Petróleo e 

Derivados
nd nd nd

Orçamento de investimentos anuais de 

cerca de US$ 1 bilhão para desenvolvimento 

de ativos e expansão de portfólio.

PetroNotícias

01/12/2018
Livraria da 

Travessa
Comércio nd nd 2019

Abertura de uma unidade de rua, em São 

Paulo (SP).

Folha de São 

Paulo

30/11/2018
Prefeitura de 

Roncador (PR)

Transporte 

Rodoviário
nd nd nd

Recuperação e readequação de estradas 

rurais, além da aquisição de caminhões e 

uma retroescavadeira.

Tribuna do 

Interior

Montante em 

Milhões
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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)

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Andréa Bastos Damico / Constantin Jancsó / Ellen Regina Steter Hanna Farath / Estevão Augusto Oller
Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Mariana Silva de Freitas / Myriã
Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Rafael Martins Murrer / Robson Rodrigues Pereira / Thiago 
Coraucci de Angelis / Thomas Henrique Schreurs Pires 

Estagiários Ana Beatriz Moreira dos Santos / Camila Medeiros Tanomaru / Daniel Funari Fouto / Felipe Yamamoto 
Ricardo da Silva / Isabel Cristina Elias de Souza Oliveira / Lucas Maia Campos / Renan Bassoli Diniz /  
Thaís Rodrigues da Silvaeconomiaemdia.com.br


