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Boletim do Investimento

12 de fevereiro de 2019

CCR investirá R$ 13,4 bilhões em rodovias de diversos estados

o A CCR, após arrematar o leilão de concessão da BR-101, BR-386, BR-290 e BR-448, planeja investir
R$ 13,4 bilhões na manutenção, recuperação e conservação das rodovias. O montante será
investido ao longo de 30 anos.

o A Enel Green Power Brasil investirá R$ 3 bilhões ao longo de dois anos na construção do
complexo eólico Lagoa dos Ventos, localizado no Piauí. O parque, que será o maior da América
Latina, tem previsão para iniciar suas operações em 2021.

o A Eneva investirá aproximadamente R$ 1 bilhão no campo de gás natural Azulão, localizado na
Bacia do rio Amazonas, no município de Silves (AM). A empresa foi vencedora do leilão para
exploração de gás natural em um novo complexo termelétrico no estado.

o A Energisa Mato Grosso do Sul investirá R$ 239 milhões ao longo de 2019. O valor será destinado,
entre outras coisas, para melhoria e reforma das redes rurais, troca de cabos e materiais e
instalação de novos equipamentos.

o O supermercadista Cooper investirá R$ 100 milhões no estabelecimento de três novas lojas e na
ampliação de duas filiais já existentes. As obras tem prazo para serem concluídas em 2021.

o A MRV Engenharia investirá R$ 50 milhões na construção de 17 novos empreendimentos que
contarão com sistemas fotovoltaicos. A previsão é de que os recursos sejam aplicados ao decorrer
do ano de 2019.

o O Grupo Cimed implementará uma nova fábrica de medicamentos sólidos em Pouso Alegre (MG).
A previsão é que parte das operações se iniciem em 2021 e que sejam gerados aproximadamente
500 novos empregos diretos e indiretos. Cerca de R$ 20 milhões já foram utilizados para
aquisição de uma fábrica antiga para adaptação da nova unidade.

o A Hope Recursos Humanos, que passará a administrar o Parque Nacional do Itatiaia neste ano,
investirá R$ 17 milhões na melhoria dos serviços e da infraestrutura para recepção de visitantes.

o A Joalheria Sauer investirá R$ 10 milhões na reestruturação de suas lojas e abertura de duas
novas unidades. A expectativa é de que a ampliação esteja concluída até o final de 2019.

o A Prefeitura de Campo Grande investirá R$ 8 milhões em um pacote de obras públicas que
contempla reformas em unidades básicas de saúde e em escolas municipais.

o A concessionária de energia elétrica RGE investirá R$ 5 milhões em ações de manutenção e
melhoramento da rede do interior de Venâncio Aires (RS).
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o A Prefeitura de Anchieta (ES), em convênio com o Governo do Estado, investirá R$ 4 milhões na
construção de duas novas escolas de educação infantil. As unidades, que tem previsão para serem
entregues em 2020, terão capacidade para atender 360 alunos.

o O Governo Federal investirá R$ 3,2 milhões em obras para reabilitar a estrutura de quatro barragens
no Estado da Paraíba.

o O Sesc (Serviço Social do Comércio) investirá R$ 3 milhões na construção de uma nova unidade em
Sinop (MT). O espaço, que tem o conceito de unidade parque, tem previsão para ser entregue em
setembro deste ano.

o O Governo do Estado do Rio Grande do Norte investirá R$ 3 milhões em projeto que tem por
objetivo levar ciência e tecnologia ao interior do estado. O aporte conta com a instalação de
infraestrutura óptica em diversos municípios.

o A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul investirá cerca de R$ 2 milhões na
construção de uma nova sede em Três Lagoas (MS). O aporte também será direcionado para
construção de uma oficina para manutenção de equipamentos.

o A Prefeitura de Nova Odessa (SP) investirá R$ 2 milhões em obras de recapeamento de vias urbanas.
Ao todo, serão recapeados cerca de 70 mil metros quadrados de vias.

o A CPFL Paulista construirá uma nova subestação de energia em Jaú (DF). A expectativa é de que a
unidade esteja funcionando até 2022.
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Investimentos anunciados

Fonte: Imprensa, Bradesco
Taxa de câmbio de 08/02/2019

Data Empresa Setor Econômico
Montante 

(R$ milhões)
Período Investimentos Fonte

11/02/2019 Grupo CCR
Transporte 

Rodoviário
R$ 13.400,0 13.400,0 2019-2049

Manutenção, recuperação e conservação de 

rodovias em diversos estados.
Felipe Vieira

06/02/2019
Enel Green Power 

Brasil
Energia Elétrica R$ 3.000,0 3.000,0 2019-2021

Construção de complexo eólico, localizado no 

Estado do Piauí.
Valor

08/02/2019 Eneva
Petróleo e 

Derivados
R$ 1.000,0 1.000,0 nd

Exploração do campo de gás natural Azulão, no 

município de Silves (AM).

Blog do Mario 

Adolfo

09/02/2019
Energisa Mato 

Grosso do Sul
Energia Elétrica R$ 239,0 239,0 2019

Melhoria e reforma das redes rurais, troca de 

cabos e materiais e instalação de novos 

equipamentos.

A Crítica

11/02/2019 Cooper Supermercados R$ 100,0 100,0 2019-2021
Estabelecimento de três novas lojas e ampliação 

de duas filiais já existentes.
NSC Total

07/02/2019 MRV Engenharia Construção Civil R$ 50,0 50,0 2019
Construção de 17 novos empreendimentos que 

contarão com sistemas fotovoltaicos. 
Portal Solar

07/02/2019 Grupo Cimed Farmacêutica R$ 20,0 20,0 2019-2021
Implementação de uma nova fábrica de 

medicamentos sólidos em Pouso Alegre (MG).
G1 - Globo

06/02/2019
Hope Recursos 

Humanos
Serviços R$ 17,0 17,0 nd

Melhoria dos serviços e da infrafraestrutura para 

receber visitantes no Parque Nacional do Itatiaia.

Diário de 

Pernambuco

11/02/2019 Joalheria Sauer Serviços R$ 10,0 10,0 2019
Reestruturação de suas lojas e abertura de duas 

novas unidades.
Valor

08/02/2019
Prefeitura de 

Campo Grande
Serviços R$ 8,0 8,0 nd

Pacote de obras públicas que contempla 

reformas de escolas e unidades básicas de 

saúde em Campo Grande (MS).

A Crítica

08/02/2019 RGE Energia Elétrica R$ 5,0 5,0 nd
Manutenção e melhoramento da rede elétrica do 

interior de Venâncio Aires (RS).
Folha do Mate

07/02/2019
Prefeitura de 

Anchieta
Educação R$ 4,0 4,0 2019-2020

Construção de duas novas escolas de educação 

infantil no município.
Folha Online

07/02/2019 Governo Federal Serviços R$ 3,2 3,2 nd
Reabilitação da estrutura de quatro barragens no 

Estado da Paraíba.
PB Agora

06/02/2019

Sesc (Serviço 

Social do 

Comércio)

Serviços R$ 3,0 3,0 2019 Construção de uma nova unidade em Sinop (MT). Só Notícias

06/02/2019

Governo do 

Estado do Rio 

Grande do Norte

Tecnologia R$ 3,0 3,0 nd
Instalação de infraestrutura óptica em diversos 

municípios do estado. 
G1 - Globo

08/02/2019

Companhia de 

Gás do Estado de 

Mato Grosso do 

Energia Elétrica R$ 2,0 2,0 nd

Construção de uma nova sede em Três Lagoas 

(MS), com uma oficina para manutenção de 

equipamentos.

Capital News

11/02/2019
Prefeitura de 

Nova Odessa

Transporte e 

Logística
R$ 2,0 2,0 nd

Recapeamento de cerca de 70 mil metros 

quadrados de vias urbanas.

Jornal de Nova 

Odessa

06/02/2019 CPFL Paulista Energia Elétrica R$ nd nd 2019-2022
Construção de uma subestação de energia em 

Jaú (DF).

Comércio do 

Jahu

Montante em 

Milhões
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Data Empresa Setor Econômico
Montante 

(R$ milhões)
Período Investimentos Fonte

Montante em 

Milhões

Investimentos anunciados

08/02/2019
Prefeitura de 

Campo Grande
Serviços R$ 8,0 8,0 nd

Pacote de obras públicas que 
contempla reformas de escolas e 

unidades básicas de saúde em Campo 

Grande (MS).

A Crítica

08/02/2019 RGE Energia Elétrica R$ 5,0 5,0 nd

Manutenção e melhoramento da rede 
elétrica do interior de Venâncio Aires 

(RS).
Folha do Mate

07/02/2019
Prefeitura de 

Anchieta
Educação R$ 4,0 4,0 2019-2020

Construção de duas novas escolas de 
educação infantil no município.

Folha Online

07/02/2019 Governo Federal Serviços R$ 3,2 3,2 nd
Reabilitação da estrutura de quatro 
barragens no Estado da Paraíba.

PB Agora

06/02/2019

Sesc (Serviço 
Social do 

Comércio)
Serviços R$ 3,0 3,0 2019

Construção de uma nova unidade em 
Sinop (MT).

Só Notícias

06/02/2019

Governo do 
Estado do Rio 

Grande do Norte
Tecnologia R$ 3,0 3,0 nd

Instalação de infraestrutura óptica em 
diversos municípios do estado. 

G1 - Globo

08/02/2019

Companhia de 
Gás do Estado de 

Mato Grosso do 

Sul

Energia Elétrica R$ 2,0 2,0 nd
Construção de uma nova sede em Três 
Lagoas (MS).

Capital News

11/02/2019
Prefeitura de 
Nova Odessa

Transporte e 
Logística

R$ 2,0 2,0 nd
Recapeamento de cerca de 70 mil 
metros quadrados de vias urbanas.

Jornal de Nova 
Odessa

06/02/2019 CPFL Paulista Energia Elétrica R$ nd nd 2019-2022
Construção de uma subestação de 
energia em Jaú (DF).

Comércio do 
Jahu
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DIFUSÃO DOS INVESTIMENTOS - PARCELA NO NÚMERO DE SETORES QUE DIVULGARAM 
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NÚMERO DE EMPRESAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS - 2006 - 2010 (FONTE: IMPRENSA)
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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)
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Robson Rodrigues Pereira / Thiago Coraucci de Angelis / Thomas Henrique Schreurs Pires 

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