INFRAESTRUTURA

INVESTIMENTOS ANUNCIADOS PARA 2018 EM DIANTE

INDÚSTRIA

R$ 40 bi

COMÉRCIO E SERVIÇOS

R$ 28 bi

R$ 15 bi

• A concessionária ferroviária VLI e a Tereos fizeram acordo para transporte de açúcar envolvendo R$ 205 milhões em obras.
• Sterlite da Índia já assumiu compromisso de investir R$ 7 bilhões em linhas de transmissão.
• Engie obteve R$ 746,6 milhões em emissão de debêntures para os projetos do parque eólico Campo Largo,
UHE Jaguara e UHE Miranda.
• Algar aloca R$ 90 milhões e lança redes de Fortaleza (CE) a Vitória (ES).
• Enel Goiás vai investir R$ 2,6 bilhões até 2020 na melhoria do serviço.
• Chesf vai destinar R$ 900 milhões para concluir 34 linhas de transmissão em curso.
• Enel programa aporte de US$ 900 milhões na Eletropaulo entre 2019-2021.
• A CTG Brasil-China Three Gorges iniciou segunda fase de modernização das UHEs Jupiá e Ilha Solteira no
valor de R$ 704 milhões.
• Odebrecht ganhou a licitação de BRT no Pará com 10,8 km, dois terminais e 13 estações no valor de R$
400 milhões; conquistou as obras de megaporto no norte do Espírito Santo, no valor de R$ 2,1 bilhões; e foi
contratada para ampliar uma termelétrica de Furnas por R$ 578 milhões.
• Fenosa aplica R$ 428 milhões nas redes de gás natural e R$ 400 milhões em plantas fotovoltaicas.
• Prumo Logística, com complexo em São João da Barra (RJ), terá termelétrica a gás de 1.298 MW, além de
outras instalações, num aporte estimado em US$ 1,2 bilhão.
• CPFL, sob gestão chinesa State Grid, aprova inversão de R$ 2,1 bilhões — com foco na distribuição.
• EDP eleva investimentos em linhas de transmissão para R$ 3,1 bilhões em cinco anos.
• Sabesp confirma projeção de investimentos de R$ 13,9 bilhões entre 2018 e 2021.
• Aegea destina R$ 80 milhões às obras de abastecimento de cinco municípios na Região dos Lagos (RJ); e
R$ 40 milhões para a captação d’água em Penha (SC).
• Taesa investe R$ 500 milhões em sete lotes de linha de transmissão entre 2019 e 2022.
• Biolab indústria farmacêutica compra Actavis Brasil e conclui fábrica de R$ 450 milhões.
• Shell compra até R$ 700 milhões/ano em conteúdo local em 20 contratos.
• Duratex e Lenzing aprovam planta de celulose de US$ 1 bilhão no Triângulo Mineiro.
• Alupar aloca R$ 100 milhões para expandir produção de cabos de alumínio e cobre em Barcarena (PA).
• Produtora de potássio Nutrien aprova aporte de US$ 60 milhões para plantas de adubos em MG, MS e GO.
• Fiat aloca R$ 12,6 bilhões para novas linhas de produção no Brasil, para o período 2018-2022.
• CMOC investe US$ 300 milhões para expandir adubos fosfatados em Catalão (GO).
• ADM inaugura fábrica de proteína de soja em Campo Grande (MS) onde alocou US$ 240 milhões.
• Smart Modular Technologies investe R$ 700 milhões em três anos para expandir sua produção de componentes eletrônicos em Atibaia (SP).
• Grupo Interalli finaliza aporte de R$ 200 milhões em terminal de combustível no porto de Paranaguá (PR),
com 18 tanques e capacidade para 95 mil m³.
• Fertilizantes Tocantins, controlada pela EuroChem russa, inaugura sua 5ª fábrica em Sinop (MT), com capacidade de misturar 240 t/h de fertilizantes, onde investiu R$ 62 milhões.
• Amyris aprovou US$ 110 milhões para duas fábricas – Sertãozinho e Brotas (SP) - de esqualano para cosméticos.
• Cooperativa Comigo aloca R$ 130 milhões para silos e 3ª fábrica de suplementos no Centro-Oeste.
• Laboratório Aché inicia construção de fábrica em Suape (PE) orçada em R$ 500 milhões.
• CBL Alimentos aloca R$ 100 milhões para ampliar fábrica e novos produtos.
• Petrobras alocou R$ 148,8 milhões para aprimorar a eficiência operacional da Refinaria Gabriel Passos, em Betim
(MG); com a mesma finalidade, vai destinar R$ 137 milhões à refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão (SP).
• Kellogg aporta R$ 215 milhões para ampliar fábrica em São Lourenço do Oeste (SC).
• Cargill aloca R$ 100 milhões ao TES-Terminal Exportador de Santos, onde está associada a Dreyfus.
• Volks aprova R$ 1,4 bilhão para ampliar fábrica de São José dos Pinhais (PR).
• Siemens ratifica programa de R$ 4 bilhões de 2018 a 2022.
• Nestlé confirmou investimento de R$ 200 milhões na planta Dolce Gusto, em Montes Claros (MG), ampliando as linhas de cápsulas para café e chá.
• Grupo Natos aplica R$ 1 bilhão em novos resorts em Olímpia (SP).
• Grupo Tauá constrói resort a 70 km de Brasília (DF), o Tauá Alexânia, onde alocou R$ 108 milhões.
• Colégio Bandeirantes, em São Paulo (SP), planeja alocar R$ 90 milhões no programa de expansão que
envolve um novo prédio de 10 pisos e up grade das demais instalações.
• Colégio São Luiz, em São Paulo (SP), faz aporte de R$ 300 milhões em nova unidade.
• Grupo SEB investe R$ 320 milhões em 3 unidades da escola Concept.
• A rede MGB que opera em São Paulo vai alocar R$ 75 milhões para abrir 10 novas unidades este ano, com
a marca Petit Mambo, de mercado de bairro.
• A rede Hirota destinará R$ 33 milhões para 11 novas operações, sendo dez de formato compacto, além de
triplicar a cozinha industrial da rede.
• A Rede Impar de hospitais inverte R$ 200 milhões para ter 80 leitos novos em hospital em Niterói (RJ).
• Operadora de telefonia Claro destina R$ 8,8 bilhões para melhorias nas suas redes em todo o País.
• Iguatemi projeta R$ 220 milhões de aporte, em 2018, em obras de outlets em Santa Catarina e Minas Gerais.
• Costa do Sauípe inicia reforma com R$ 27 milhões em complexo hoteleiro situado em Mata de São João (BA).
• Carrefour projeta 20 novas lojas da rede Atacadão orçadas em R$ 700 milhões.
• Ultra aprova inversão de R$ 2,7 bilhões em 2018, a maior parte na rede Ipiranga de postos de gasolina.
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