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Boletim do Investimento

22 de janeiro de 2019

Petrocity investirá R$ 9,6 bilhões em dois projetos de infraestrutura

o A Petrocity investirá R$ 9,6 bilhões em dois projetos de infraestrutura. Serão investimentos de R$
6,5 bilhões para o projeto da Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo (EFMES) – ferrovia que
interligará a cidade de São Mateus (ES) a Sete Lagoas (MG) –, via concessão estatal. A previsão é
de que as obras se iniciem em 2021 e sejam concluídas em 2025. A empresa também pretende
investir R$ 3,1 bilhões na construção do Centro Portuário São Mateus (CPSM), no Espírito Santo.
As obras devem ser iniciadas este ano.

o A startup Loggi, do setor logístico, pretende investir cerca de R$ 400 milhões na expansão de seus
serviços de entrega – com o objetivo de atingir cobertura de 95% do território nacional – até
2020.

o A startup de contabilidade online Contabilizei investirá R$ 75 milhões na expansão de seus
serviços.

o O grupo Havan planeja investir R$ 70 milhões na ampliação de seu centro de distribuição, em
Barra Velha (SC). Do total dos recursos, R$ 30 milhões serão destinados ao crescimento físico, R$
15 milhões à compra de um novo sorter – responsável pela separação dos produtos para envio às
filiais – e R$ 25 milhões à tecnologia de expedição.

o A Eco101 investirá R$ 55,9 milhões na construção de quatro viadutos em Viana (ES). A empresa
prevê que as obras serão concluídas até o final de 2019.

o A siderúrgica ArcelorMittal fará investimento de cerca de R$ 50 milhões na construção de uma
planta de dessalinização de água, no Espírito Santo. A obra tem previsão de início no segundo
semestre deste ano e deve ser concluída em 2021.

o A produtora de leite Laticínios Porto Alegre construirá uma fábrica no município de Rio Novo do
Sul (ES), que deve entrar em operação até o fim do primeiro trimestre de 2020. Os aportes
somam cerca de R$ 30 milhões.

o A Prefeitura de Campo Grande (MS) pretende investir R$ 28,4 milhões em obras de drenagem,
pavimentação e qualificação de vias urbanas.

o A Star IT, consultoria especializada em planejamento de recursos de empresas, focada no setor de
varejo, investirá R$ 12 milhões este ano, para expansão dos negócios no país.

o A Cemig, por meio do Programa Energia Inteligente, está investindo aproximadamente R$ 10
milhões na implantação de tecnologias mais eficientes e sustentáveis em hospitais, escolas
públicas, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e comunidades de baixa renda do
Triângulo Mineiro.
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o O Grupo ABC Supermercados abrirá uma nova loja em Uberaba (MG) com investimentos em
torno de R$ 6 milhões.

o A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim (ES) está investindo R$ 2,8 milhões em obras nas
unidades de saúde (UBS) da cidade.

o A Prefeitura de Candeias do Jamari (RO) investirá mais de R$ 1,4 milhão na reforma do Hospital
de Pequeno Porte Santa Isabel e na construção de um novo laboratório de análises clínicas anexo
a ele. As obras devem ser entregues dentro de 5 meses.

o A Becomex, consultoria da área tributária e de operações internacionais, está investindo R$ 1,2
milhão na criação do Becomex Lab, que integrará o polo tecnológico de Joinville (SC), além de
destinar parte dos recursos a iniciativas voltadas à formação e ao desenvolvimento de
profissionais de tecnologia da informação.

o A Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim (ES) investirá mais de R$ 1 milhão em obras de
drenagem e pavimentação, que devem concluídas em até 6 meses.

o A mineradora Horizonte Minerals instalará uma mina ao sul de Belém (PA) para produção de
níquel – denominada projeto Araguaia. A obra deve durar 31 meses e espera-se que tenha uma
vida útil de 28 anos.

o A startup de entregas Rappi investirá em expansão dos seus serviços, para atingir até 30 novas
cidades do Brasil ainda neste ano.
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Investimentos anunciados

Fonte: Imprensa, Bradesco
Taxa de câmbio de 20/01/2019

Data Empresa Setor Econômico
Montante 

(R$ milhões)
Período Investimentos Fonte

16/01/2019 Petrocity
Transporte e 

Logística
R$ 9.600,0 6.500,0 2021-2025

2 projetos de infraestrutura: construção da 

Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo 

(EFMES), entre São Mateus (MG) a Sete 

Lagoas (MG), e construção do Centro 

Portuário São Mateus (CPTSM), no ES.

O Tempo

15/01/2019 Loggi
Transporte e 

Logística
R$ 400,0 400,0 2019-2020 Expansão de operações no Brasil. Exame Online

19/01/2019 Contabilizei Serviços R$ 75,0 75,0 nd Expansão de serviços.
Folha de São 

Paulo

17/01/2019 Havan Comércio R$ 70,0 70,0 nd
Ampliação do centro de distribuição de 

Barra Velha (SC).

Investimentos 

e Notícias

14/01/2019 Eco101
Transporte 

Rodoviário
R$ 55,9 55,9 2019 Construção de 4 viadutos em Viana (ES). Gazeta Online

18/01/2019 ArcelorMittal
Mineração e 

Siderurgia
R$ 50,0 50,0 2019-2021

Construção de uma planta de 

dessalinização de água, no Espírito Santo.
Gazeta Online

18/01/2019
Laticínios Porto 

Alegre

Indústria 

Alimentícia
R$ 30,0 30,0 2019-2020

Construção de uma fábrica em Rio Novo do 

Sul (ES).
Jornal Fato

14/01/2019

Prefeitura de 

Campo Grande 

(MS)

Transporte e 

Logística
R$ 28,4 28,4 nd

Obras de drenagem, pavimentação e 

qualificação de vias urbanas.

Correio do 

Estado

16/01/2019 Star IT Serviços R$ 12,0 12,0 2019 Expansão dos negócios. ITF 365

18/01/2019 Cemig Energia Elétrica R$ 10,0 10,0 nd

Implantação de tecnologias mais eficientes 

e sustentáveis em hospitais, escolas 

públicas, Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPIs) e comunidades de baixa 

renda do Triângulo Mineiro.

Portal em Foco

15/01/2019
Grupo ABC 

Supermercados
Supermercados R$ 6,0 6,0 nd

Construção de uma nova loja em Uberaba 

(MG).
JM Online

18/01/2019

Prefeitura de 

Cachoeiro de 

Itapemirim (ES)

Saúde R$ 2,8 2,8 nd Obras nas unidades de saúde (UBS). Aqui Notícias

15/01/2019

Prefeitura de 

Candeias do 

Jamari (RO)

Saúde R$ 1,4 1,4 2019

Reforma do Hospital de Pequeno Porte 

Santa Isabel e construção de um novo 

laboratório de análises clínicas anexo.

Diário da 

Amazônia

15/01/2019 Becomex Tecnologia R$ 1,2 1,2 nd

Criação do Becomex Lab, no polo 

tecnológico de Joinville (SC), e iniciativas 

voltadas à formação e desenvolvimento de 

profissionais de TI.

TI Inside

17/01/2019

Prefeitura de 

Cachoeiro de 

Itapemirim (ES)

Transporte e 

Logística
R$ 1,0 1,0 2019 Obras de drenagem e pavimentação. Jornal Fato

14/01/2019
Horizonte 

Minerals

Mineração e 

Siderurgia
nd nd 2019-2021

Instalação de uma mina para produção de 

níquel - projeto Araguaia - ao sul de Belém 

(PA).

Reuters Focus

15/01/2019 Rappi
Transporte e 

Logística
nd nd 2019

Expansão de operações para 30 novas 

cidades do Brasil.
Reuters Focus

Montante em 

Milhões
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NÚMERO DE EMPRESAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS - 2006 - 2010 (FONTE: IMPRENSA)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

de
z/

06

de
z/

07

de
z/

08

de
z/

09

de
z/

10

de
z/

11

de
z/

12

de
z/

13

de
z/

14

de
z/

15

de
z/

16

de
z/

17

de
z/

18
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 / Ariana Stephanie Zerbinatti / 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 / Isabel Cristina Elias 
de Souza Oliveira / Lucas Maia Campos / Renan Bassoli Diniz / Thaís Rodrigues da Silva
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