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Boletim do Investimento

27 de novembro de 2018

A Xingu Rio Transmissora de Energia investirá R$ 5,2 bilhões em um sistema de
transmissão

o A Xingu Rio Transmissora de Energia (XRTE), subsidiária da State Grid, investirá R$ 5,2 bilhões na
implantação do sistema de transmissão que irá conectar a Estação Conversora Xingu (PA) à
Estação Conversora Terminal Rio (RJ). A linha atravessará 79 municípios e cinco Estados.

o A Gerdau investirá R$ 550 milhões para ampliar a capacidade de produção de aços especiais na
usina de Pindamonhangaba (SP). Com o aporte, a empresa ampliará sua capacidade produtiva de
600 mil toneladas para 1 milhão de toneladas de aço por ano.

o A Engie, empresa de geração de energia, investirá R$ 250 milhões na instalação de 50
condomínios solares, para venda de energia limpa a residências e comércios que não tenham
local adequado para a instalação de painéis solares.

o A Embratel, após vencer licitação realizada pelo governo de Pernambuco, investirá R$ 180
milhões na infraestrutura do Estado, para ampliar a rede e a oferta de serviços de dados, voz,
segurança de rede, Wi-Fi e comunicação unificada. O objetivo é desenvolver uma nova rede
corporativa, capaz de integrar serviços e melhorar o atendimento de diferentes órgãos do Estado.

o O Grupo Habib’s investirá R$ 100 milhões para inaugurar novas unidades da rede em 2019. A
expectativa é que sejam abertas ao menos 125 unidades do Habib’s e Ragazzo, sendo 100 em
modelo de fast-food e outras 25 no formato de restaurante tradicional.

o O consórcio formado por RFM Participações, Nacional Shopping Planejamentos e Reestruturação
de Shopping Center e L1 M3 Publicidade investirá R$ 69 milhões na construção do novo Mercado
Municipal de Niterói (RJ). As obras devem ser concluídas até 2021.

o A Alfa Transportes investirá R$ 50 milhões na construção de uma planta para abrigar o transbordo
de cargas e de um centro de distribuição em Cachoeirinha (RS). As obras, que se iniciam em
dezembro, devem ser concluídas em 2020. Ao todo, serão gerados 400 empregos diretos e
indiretos.

o A 4 Building investirá R$ 45 milhões na construção de um hotel e um museu em Canela (RS). As
obras devem ser iniciadas em 2019 e o complexo tem previsão para ser entregue no final de
2020.

o O Governo Federal investirá R$ 38 milhões na construção de um centro de desenvolvimento de
medicamentos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Com o aporte, que será
realizado pelo Ministério da Saúde, a universidade será capaz de produzir lotes-piloto para testes
de novos medicamentos.

o A Innova Energy investirá R$ 22 milhões na instalação de uma usina fotovoltaica em Uberaba
(MG). A expectativa é de que as operações se iniciem no primeiro semestre de 2019.
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o O Governo do Estado do Paraná investirá R$ 17,7 milhões na pavimentação de vias urbanas no
município de Colombo (PR).

o A CPFL Piratininga, distribuidora da CPFL Energia, direcionará R$ 14,8 milhões para a implantação de
uma nova subestação em Itu (SP) e construção de cerca de 28 quilômetros de redes de distribuição.

o O Governo do Estado do Distrito Federal investirá R$ 10 milhões na área esportiva. Serão R$ 6
milhões para manutenção e melhorias da infraestrutura de 16 Vilas Olímpicas e R$ 4 milhões para
outros dois programas, que atenderão a população feminina e jovens e situação de risco.

o A prefeitura de Luziânia (GO) investirá R$ 8,6 milhões em parques da cidade. O montante será
destinado para obras de saneamento integrado e urbanização. Com a medida, cerca de 5 mil famílias
poderão ser beneficiadas.

o A Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR) investirá R$ 4 milhões na construção do novo Bloco de
Ambulatórios e Ala Acadêmica do Hospital Universitário. Com a nova estrutura, a capacidade de
atendimento ambulatorial poderá aumentar em 50%.

o O Consulado-Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro vai investir US$ 500 mil em obras de
conservação e consolidação do sítio arqueológico do Cais do Valongo, na Zona Portuária da cidade.
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Investimentos anunciados

Fonte: Imprensa, Bradesco
Taxa de câmbio de 23/11/2018

Data Empresa Setor Econômico
Montante (R$ 

milhões)
Período Investimentos Fontes

19/11/2018
Xingu Rio Transmissora 

de Energia (XRTE)
Energia Elétrica R$ 5.200,0 5.200,0 nd

Implantação do sistema de transmissão 

que irá conectar os Estados do Pará e 

Rio de Janeiro.

Canal Energia

22/11/2018 Gerdau Metalurgia R$ 550,0 550,0 nd

Ampliação da capacidade produtiva de 

sua fábrica, localizada em 

Pindamonhangaba (SP).

Valor

23/11/2018 Engie Brasil Energia Energia Elétrica R$ 250,0 250,0 nd

Instalação de 50 condomínios solares, 

com potencial de abestecimento de 

50mil residências. 

Estadão

20/11/2018 Embratel Telecomunicações R$ 180,0 180,0 nd
Desenvolvimento de uma nova rede 

corporativa no Estado de Pernambuco.
Estadão

21/11/2018 Grupo Habib's
Indústria 

Alimentícia
R$ 100,0 100,0 2018-2019

Inauguração de 125 novas unidades do 

Habib's e Ragazzo.
InfoMoney

19/11/2018
Consórcio RFM 

Participações
Serviços R$ 69,0 69,0 2019-2022

Construção do novo Mercado Municipal 

de Niterói (RJ).
O Globo

22/11/2018 Alfa Transportes
Transporte e 

Logística
R$ 50,0 50,0 2018-2020

Construção de uma planta para abrigar 

o transbordo de cargas e de um centro 

de distribuição em Cachoeirinha (RS).

O Repórter

21/11/2018 4 Buildings
Turismo e 

Hotelaria
R$ 45,0 45,0 2019-2020

Construção de um hotel e de um museu 

em Canela (RS).
Gauchzh

23/11/2018 Governo Federal Saúde R$ 38,0 38,0 nd

Construção de um centro de 

desenvolvimento de medicamentos na 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. 

FelipeVieira

24/10/2018 Innova Energy Energia Elétrica R$ 22,0 22,0 2018-2019
Instalação de uma usina fotovoltaica em 

Uberaba (MG). 
G1 Globo

23/11/2018
Governo do Estado do 

Paraná

Transporte e 

Logística
R$ 17,7 17,7 nd

Obras de pavimentação asfáltica de ruas 

e avenidas no município de Colombo 

(PR).

AEN

23/11/2018 CPFL Piratininga Energia Elétrica R$ 14,8 14,8 nd

Implantação de uma nova subestação 

em Itu (SP) e construção de redes de 

distribuição.

Segs

Montante em 

Milhões
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Data Empresa Setor Econômico
Montante (R$ 

milhões)
Período Investimentos Fontes

Montante em 

Milhões

21/11/2018
Governo do Estado do 

Distrito Federal
Serviços R$ 10,0 10,0 nd

Manutenção e melhorias da 

infraestrutura de Vilas Olímpicas em 

Brasília. 

Correio Braziliense

23/11/2018 Prefeitura de Luziânia Saneamento Básico R$ 8,6 8,6 nd

Obras de saneamento integrado e 

urbanização no município de Luziânia 

(GO). 

É Mais Goiás

21/11/2018
Universidade Estadual 

de Ponta Grossa
Saúde R$ 4,0 4,0 nd

Construção do novo Bloco de 

Ambulatórios e Ala Acadêmica do 

Hospital Universitário, em Ponta Grossa 

(PR).

A Rede 

21/11/2018
Consulado-Geral dos 

Estados Unidos 
Serviços US$ 0,5 1,9 nd

Obras de conservação e consolidação do 

sítio arqueológico do Cais do Valongo, 

no Rio de Janeiro.

G1 Globo

Investimentos anunciados

Fonte: Imprensa, Bradesco
Taxa de câmbio de 23/11/2018



5

38,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DIFUSÃO DOS INVESTIMENTOS - PARCELA NO NÚMERO DE SETORES QUE DIVULGARAM 
INVESTIMENTO  - MM 3M

DIFUSÃO

média histórica

FONTE: Imprensa

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

 200

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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)

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 / 
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


