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o A argentina Bravo Motor Company planeja investir R$ 25 bilhões até 2029 na construção de uma

fábrica de veículos elétricos e packs de baterias no Cluster Industrial em Confins (MG). Espera-se que a

construção se inicie em junho deste ano, com expectativa de operação da unidade já em 2023.

o Mercado Livre pretende investir R$ 10 bilhões no Brasil em 2021. A destinação do aporte não foi

especificada, mas parte dela deverá ser usada para subsidiar reduções nos custos de fretes, projetos

na área ambiental e social, entre outras.

o A Neoenergia investirá R$ 10 bilhões em 2021 na modernização, expansão e automatização das redes

de transmissão e distribuição da empresa.

o A Rumo, empresa de logística e ferroviária, prevê investir até R$ 3,9 bilhões em 2021 na ampliação da

capacidade de volume transportado.

o AES Brasil aportará R$ 2,369 bilhões entre 2021 e 2025, sendo R$ 400,5 milhões destinados à

manutenção e R$ 1,951 bilhão em expansão dos complexos eólicos Tucano e Cajuína, localizados na

Bahia e Rio Grande do Norte, respectivamente.

o A mineradora Anglo American investirá US$ 330 milhões no sistema de minério de ferro Minas-Rio.

Cerca de 75% do valor será destinado à segurança, manutenção e aumento de produtividade do

sistema em Conceição do Mato Dentro (MG).

o Renault prevê investimentos de R$ 1,1 bilhão no Brasil entre 2021 e 2022. O valor será destinado à

renovação de cinco modelos da linha de carros atual, produção de um novo motor e de dois modelos

de carros elétricos, no complexo fabril do Paraná.

o A Frísia, cooperativa agroindustrial, planeja investir R$ 1 bilhão entre 2021 e 2025. O montante será

destinado à expansão da produção agroindustrial via verticalização e expansão em novas fronteiras.

o A empresa Lightsource investirá R$ 725 milhões para a construção de 5 parques energéticos – Milagre I,

II, III, IV e V – no estado do Ceará. Espera-se que sejam gerados cerca de 540 empregos durante a fase

de implantação e construção, mais 125 durante a operação dos parques.

o O Grupo Tramontina prevê investimentos da ordem de R$ 304,4 milhões até 2023. O montante será

destinado à aquisição de máquinas e equipamentos novos, entre outros.

o A Aliansce Sonae investirá R$ 216 milhões em projetos de expansão dos shoppings Taboão, Campo

Limpo, Leblon e Carioca, localizados, respectivamente em Taboão da Serra (SP), São Paulo (SP), e os

dois últimos no Rio de Janeiro (RJ). Em 2021, espera-se que do montante total, R$ 90 milhões sejam

usados.

Nas últimas 3 semanas, os investimentos anunciados somaram R$ 57,1
bilhões
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o A multinacional BRF investirá R$ 200 milhões em geração de energia limpa via instalação de painéis

solares em granjas e adequações ambientais em propriedades de produtores ligados à companhia. O

prazo para o investimento não foi definido.

o A Cia. Hering planeja investir R$ 131 milhões ao longo de 2021 na abertura de 110 novas lojas, projetos

de transformação digital, desenvolvimento de infraestrutura, modernização do parque industrial e

logístico, entre outros.

o O Grupo Açotubo, do ramo siderúrgico, pretende investir R$ 120 milhões no triênio 2021-2023,

começando com R$ 50 milhões apenas neste ano. O montante será aplicado na automatização e

digitalização da empresa, aquisição de máquinas e equipamentos, além da renovação da frota de

veículos, entre outros.

o A rede de supermercados Bahamas pretende investir R$ 120 milhões em 2021 direcionados à expansão

das atividades do grupo, com expectativa de abrir 10 novas lojas.

o A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) planeja investir R$ 53 milhões em

melhorias da cobertura do sistema de esgoto e distribuição de água no Rio Grande do Norte em 2021.

o O Governo do Distrito Federal (DF) investirá R$ 36 milhões para a construção de três Hospitais de

Campanha, com capacidade total de até 300 leitos para tratamento de casos de Covid-19.

o A rede atacadista Leve Mais pretende investir R$ 20 milhões na construção de um novo superatacado

no município de Jales (SP).

o A Flora Cosméticos e Limpeza investirá R$ 20 milhões na ampliação de sua fábrica de detergente em

pó, em Itajaí (SC). A expectativa é de que o investimento dobre a capacidade de envase da unidade.

o A Vinícola Góes planeja investir R$ 4 milhões em 2021 em novos equipamentos, modernização das

linhas de envase das garrafas de vinho, melhorias nos processos de pesquisa de uvas, entre outros.

o A Jacto, fabricante de máquinas agrícolas localizada em Pompeia (SP), construirá uma nova fábrica no

munícipio até março de 2023. A expectativa é de que a nova fábrica tenha 96 mil metros quadrados,

mais do que o dobro da área da fábrica atual, de 39 mil metros quadrados.

o A empresa de telefonia TIM planeja abrir 46 novas lojas na Bahia em 2021.

o A Redeorto - rede de clínicas odontológicas – pretende abrir 70 novas unidades ao longo de 2021.

o A d1000 - rede de drogarias constituída pela Drogasmil Farmalife, Drogarias Tamio e Drogaria Rosário –

pretende abrir 30 novas lojas em 2021.
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Investimentos anunciados

Data Empresa Setor Econômico
Montante 

(R$ milhões)
Período Investimentos Fonte

10/03/2021 Bravo Motor Company Complexo Automotivo R$ 25,000.0 25,000.0 2021-2029
Construção de fábrica de veículos elétricos e 

packs de baterias em Confins (MG).
Carros IG

02/03/2021 Mercado Livre Comércio R$ 10,000.0 10,000.0 2021 Plano de investimento da empresa. Valor Globo

02/03/2021 Neoenergia Energia elétrica R$ 10,000.0 10,000.0 2021
Modernização e expansão das redes de 

transmissão e distribuição.

AE Empresas e 

Setores

04/03/2021 Rumo Transporte e Logística R$ 3,900.0 3,900.0 2021 Ampliação da capacidade de transporte.
Safras & 

Mercados

04/03/2021 AES Brasil Energia elétrica R$ 2,369.0 2,369.0 2021-2025
Manutenção e expansão dos complexos eólicos 

de Tucano (BA) e Cajuína (RN).

AE Empresas e 

Setores

16/03/2021 Anglo American Mineração e Siderurgia US$ 330.0 1,821.6 2021

Aporte destinado à melhorias na segurança, 

manutenção e aumento de produtividade do 

sistema Minas-Rio, localizado em Minas Gerais 

e Rio de Janeiro.

AE Empresas e 

Setores

02/03/2021 Renault Complexo Automotivo R$ 1,100.0 1,100.0 2021-2022

Renovação de modelos da frota atual, 

produção de novo motor e de carros elétricos, 

no complexo fabril do Paraná (PR).

Zero Hora

08/03/2021 Frísia Agroindústria R$ 1,000.0 1,000.0 2021-2025
Expansão da produção via verticalização da 

produção e expansão de fronteiras. 

Revista Globo 

Rural

12/03/2021 Lightsource Energia elétrica R$ 725.0 725.0 nd
Construção de 5 novos parques energéticos no 

estado do Ceará.

Diário do 

Nordeste

08/03/2021 Tramontina Máquinas e Equipamentos R$ 304.4 304.4 2021-2023
Modernização via aquisição de novas máquinas 

e equipamentos, entre outros.
Valor Globo

10/03/2021 Aliansce Sonae Shopping Centers R$ 216.0 216.0 nd

Expansão dos Shoppings Taboão, Campo 

Limpo, Leblon e Carioca, localizados, 

respectivamente em Taboão da Serra (SP), São 

Paulo (SP), e os dois últimos no Rio de Janeiro 

(RJ).

AE Empresas e 

Setores

11/03/2021 BRF Complexo carnes R$ 200.0 200.0 nd

Instalação de painéis solares em granjas e 

adequações ambientais para produtores 

ligados à companhia.

Veja Abril

04/03/2021 Hering Calçado, têxtil e vestuário R$ 131.0 131.0 2021

Abertura de 110 novas lojas, modernização do 

parque industrial e logístico e desenvolvimento 

de infraestrutura, entre outros. 

NSC Total

02/03/2021 Grupo Açotubo Metalurgia R$ 120.0 120.0 2021-2023

Automatização e digitalização, aquisição de 

máquinas e equipamentos, renovação da frota 

de veículos, entre outros.

Investimento e 

Notícias

04/03/2021 Grupo Bahamas Supermercados R$ 120.0 120.0 2021
Expansão das atividades do grupo, com 

abertura de 10 novas lojas.
Tribuna de Minas

19/03/2021

Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande 

do Norte (Caern)

Saneamento básico R$ 53.0 53.0 2021

Melhoras no serviço e da cobertura de 

esgotamento e distribuição de água no Rio 

Grande do Norte.

Tribuna do Norte

08/03/2021
Governo do Distrito 

Federal
Saúde R$ 36.0 36.0 2021 Abertura de três hospitais de campanha. O Tempo

09/03/2021 Leve Mais Supermercados R$ 20.0 20.0 nd Construção de um superatacado em Jales (SP). Diário da Região

15/03/2021
Flora Cosméticos e 

Limpeza

Perfumaria, Higiene e 

Limpeza
R$ 20.0 20.0 nd

Ampliação de sua fábrica de Itajaí (SC), 

buscando dobrar a capacidade de envase da 

unidade.

New Trade

08/03/2021 Vinícola Góes Bebidas R$ 4.0 4.0 2021
Modernização das linhas de envase e nos 

processos de pesquisa.
New Trade

05/03/2021 Jacto Máquinas e Equipamentos R$ nd nd 2021-2023 Construção de nova fábrica em Pompeia (SP) Canal Rural

06/03/2021 TIM Telecomunicações R$ nd nd 2021 Abertura de 46 novas lojas em 2021. Jornal da Mídia

19/03/2021 Redeorto Saúde R$ nd nd 2021 Abertura de 70 novas unidades em 2021. Terra

19/03/2021 d1000 Farmacêutica R$ nd nd 2021 Abertura de 30 novas lojas em 2021. New Trade

Montante em 

Milhões
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Número de anúncios de investimento – indústria

Difusão – parcela de setores que  divulgaram investimento no mês –média 3 meses

Fonte: Imprensa, Bradesco

Número de anúncios de investimento

Fonte: Imprensa, Bradesco

Fonte: Imprensa, Bradesco
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Número de anúncios de investimento – serviços

Número de anúncios de investimento – comércio 

Fonte: Imprensa, Bradesco

Fonte: Imprensa, Bradesco
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dia 30/06

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.
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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)

economiaemdia.com.br
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