Investment Report
Minas Gerais– 2º Bimestre de 2020
O conjunto de investimentos anunciados para o Estado de Minas Gerais, no segundo bimestre de
2020, continuou em queda, de aproximadamente 50% relativo ao bimestre anterior, onde já se
havia observado um considerável decréscimo, frente ao último bimestre de 2019.
Isso denota a rapidez com que os anúncios de aumento da contaminação pelo COVID-19, e as
ações de isolamento social, foram absorvidos pelos agentes econômicos. A maior parte do
negócios foram afetados e ao que parece ainda continuarão sendo, por um tempo difícil de se
determinar nesse momento, apesar das medidas tomadas por parte dessas organizações.
Destaque para os investimentos do setor de mineração em infraestrutura, compensação e
equipamentos, reformas e instalações de saúde, que amenizaram a queda no volume de
investimentos.
São os principais destaques do Investment Report, da Nous SenseMaking relativos ao 2º Bi-2020:



7 bilhões de R$, foi o montante de investimentos anunciados;



“Ampliação

de capacidade”, foi o tipo de investimento que recebeu o maior volume

de investimentos nesse bimestre, de aproximadamente



Mais uma vez o setor de “Energia

60% do volume total;

Elétrica, Solar e Térmica”, foi o destaque do

bimestre, com um montante de investimentos que representam



A RMBH, com destaque para os municípios de BH, Igarapé e Contagem, foi a que mais
recebeu investimentos nesse bimestre, representando



53% do volume total;

63% do volume total

O maior número de movimentações, anúncios de investimentos, mesmo que de valores
mais baixos ou sem identificação de valores, foi registrado no setor de “Comércio

Varejista”
Investment Report: É o monitoramento contínuo e amplo de fontes públicas e privadas; secundárias e primárias/fontes
humanas (analistas, empresários, gestores, consultores, dentre outros). Um de seus trunfos é conseguir realizar o
mapeamento de investimentos não somente de empresas de grande porte, mas também das companhias de médio e
pequeno porte. Está baseado em metodologia própria criada pelo time de consultores da Nous-SenseMaking.
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