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Em tempos de 
cancelamento, diálogo 

corporativo deve 
receber mais atenção

A máxima de que 
“errar é humano” 
é difundida na 
sociedade há 
muito tempo, mas 
aceitar o erro do 
próximo ainda não 
é uma realidade 
presente em todos os 
ambientes

Em casa ou entre 
amigos, o erro 
pode ser discuti-

do e, a partir do diálogo 
e do tempo, solucio-
nado. Mas, dentro de 
empresas, onde muitas 
vezes não há tempo, e 
menos ainda diálogo, o 
erro se torna motivo de 
repreensão, punição, 
vergonha e medo. 

Com tantas visões 
negativas do erro den-
tro do ambiente cor-
porativo, inovações, 
oportunidades, ideias e 
contribuições que os co-
laboradores poderiam 
trazer para alavancar 
os resultados se tornam 
pensamentos podados 
pelo medo de errar. 

E aí entra a impor-
tância de fomentar a 
segurança psicológica 
dentro dos negócios. De 
acordo com dados de 
uma pesquisa realizada 
pela Gallup, apenas três 
em cada dez funcioná-
rios concordam que suas 
opiniões contam no tra-
balho. Ainda segundo a 
pesquisa, se esse núme-
ro fosse de seis em cada 
dez funcionários, as 
organizações poderiam 
atingir uma redução de 
rotatividade em 25%, 
40% de redução em 
incidentes do trabalho 
e 12% de aumento de 
produtividade.

Cuidar da saúde men-
tal, emocional e psico-
lógica do colaborador 
faz parte de uma série 
de iniciativas da em-
presa que auxiliam na 
produtividade e re-
sultados da equipe. 
Modelos inovadores 
de gestão de pessoas 
conseguem ir além de 
um escritório inovador 

e são feitos também - e 
principalmente - com o 
relacionamento com os 
colaboradores, usando 
pilares como confiança, 
segurança, respeito e 
colaboração mútua. 

Mas essa preocupação 
ainda é recente. O termo 
Segurança Psicológi-
ca ficou conhecido no 
mercado quando, em 
2015, o Google realizou 
um estudo com mais de 
180 equipes internas 
com o objetivo de en-
tender os fatores de uma 
equipe de sucesso. Ao 
todo, foram mais de 250 
atributos investigados 
com destaque para essa 
nova visão de cuidado 
interno. 

E como trazer esse 
cenário para dentro 
da minha empresa? É 
simples. Basta mudar 
atitudes e comporta-
mentos pequenos, que 
fazem parte do dia a 
dia do trabalho. O feed-
back, por exemplo, deve 
ser incentivado, já que 
é um presente para a 
empresa. É essencial sa-
ber o tom da conversa e 
não usar esse momento 
como uma oportunidade 
apenas para criticar, 
mas sim para mostrar 
uma responsabilidade 
mútua no comprometi-
mento com o trabalho. 

Além disso, o feedback 
deve acontecer nos dois 
sentidos: de gestor para 
colaborador e de colabo-
rador para gestor. Fun-
damental então manter 
sempre canais abertos 
para que os colaborado-
res possam dar ideias e 
expressar opiniões, sem 
julgamentos. Esse tipo 
de ação nos torna mais 
fortes porque sabemos 
que nossas fraquezas 
podem nos definir, talvez 
mais que nossas forças. 

Em tempos de polari-
zação e cancelamentos, 
abrir espaço para o di-
álogo dentro dos negó-
cios pode ser a chave do 
sucesso que falta dentro 
da sua empresa. 

(*) - É CEO da Neodent e EVP do 
Grupo Straumann da América Latina.

Matthias Schupp (*)
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FATO RELEVANTE
BANCO BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobi-
liários nº 358/2002, conforme alterada, e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, informa aos 
seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data divulgou suas projeções para o exercício social de 2021 (“Pro-
jeções 2021”) e suas perspectivas para alguns de seus indicadores para o ano de 2023 (“Perspectivas 2023”):
Projeções 2021
 Realizado 2020 Projeções 2021
Operacional - Milhões   
Clientes Ativos 

1 5,2 6,2  6,8
Contas Digitais 2,6 4,5  5,0

Financeiro - R$ Milhões   
Crescimento da carteira de crédito total 22,3% 13%  17%
Margem fi nanceira 

2 3.781 3.885  4.185
Custo de crédito - despesa de PDD líquida (704) (730)  (830)
Custo de crédito - comissões (697) (710)  (810)
Despesas não decorrentes de juros 

3 (1.737) (1.825)  (1.925)
Provisão operacional 

4 (364) (390)  (460)
Resultado das investidas (31) 15  35
Alíquota efetiva de IR/CSLL 

5 29,8% 22%  32%
O cenário base para cada uma das linhas é o centro da faixa. Valores do realizado de 2020 e das Pro-
jeções de 2021 com base na DRE Gerencial - 1. Clientes com saldo em carteira ou emissão de cartão/ compras 
nos últimos 12 meses. | 2. Produto bancário: Inclui receita de operações de crédito e TVM + despesas de captação e de-
rivativos + receita de prestação de serviços | 3. Inclui despesa de pessoal + administrativa + tributária + operacional 
líquida | 4. Inclui provisões com ações cíveis massifi cado, cível estratégico, trabalhista e fi scal | 5. Metodologia de cál-
culo: Imposto de renda + contribuição social + ativo fi scal diferido / Resultado antes da tributação sobre o lucro + par-
ticipações no lucro.
Perspectivas 2023
Operacional 
Clientes Ativos 1 (Milhões) > 10
Contas Digitais (Milhões) > 10
Financeiro 
Crescimento da carteira de crédito total (CAGR dezembro/20 - dezembro/23) > 15%
Margem fi nanceira após custo do crédito 

2 (CAGR 2021-2023) > 12,5%
Receitas não decorrentes de juros 
 (% da margem fi nanceira após o custo do crédito) aproximadamente 7%
Índice de Efi ciência 

3
 (%) < 50%

Resultado das investidas (R$ Milhões) aproximadamente 70
ROAE Recorrente (% a.a.) > 15%

Valores das Perspectivas 2023 com base na DRE Gerencial - 1. Clientes com saldo em carteira ou emissão de 
cartão/ compras nos últimos 12 meses. | 2. margem fi nanceira de juros após despesa de provisão líquida de recuperação 
e despesas de comissões de agentes + receitas de prestação de serviços/ ativos rentáveis médios | 3. Índice de efi ciên-
cia: (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) / 
(Resultado da Intermediação fi nanceira antes da PDD + Receitas de Prestação de Serviços + Despesas Tributárias). 
Os indicadores acima referidos serão incluídos no item 11 (“Projeções”) do Formulário de Referência do Banco e será 
atualizado conforme prazos e termos da regulamentação aplicável. Os planos de crescimento e projeções de resultados 
apresentados acima sejam baseados em premissas da administração e em informações disponíveis no mercado até o 
momento, tais expectativas envolvem imprecisões e riscos difíceis de serem previstos, podendo, dessa forma, haver re-
sultados ou consequências que diferem daqueles aqui antecipados. Ainda, essas expectativas são altamente dependen-
tes de condições de mercado e de variáveis que estão fora do controle do Banco. Portanto, essas informações não são 
garantias de performance futura e os resultados e desempenho efetivos podem diferir dos previstos nessas projeções.

São Paulo, 30 de março de 2021.
MARCO ANTONIO ANTUNES

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores











































O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em cumprimento ao disposto na Instrução 
CVM nº 358/02, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral 
que o Conselho de Administração do Banco, em reunião realizada em 30 de março de 
2021, deliberou: (i) cancelar 8.242.120 ações preferenciais de emissão do Banco manti-
das em tesouraria (“Ações”), sem redução do valor do capital social do Banco, nos termos 
do artigo 24, ‘z’ do seu Estatuto Social; (ii) registrar que as Ações foram adquiridas pelo 
Banco por meio do programa de recompra aprovado pelo Conselho de Administração do 
Banco, em reunião realizada em 18 de março de 2020, consoante Instrução CVM nº 567, 
de 17 de setembro de 2015 (“ICVM 567”); (iii) registrar que, em função do cancelamento 
das Ações, o capital social do Banco, no valor inalterado de R$ 3.742.570.620,89 passará 
a ser dividido em 583.232.411 ações escriturais e sem valor nominal, sendo 400.007.354 
ações ordinárias e 183.225.057 ações preferenciais. A consequente alteração estatutária 
será deliberada na próxima Assembleia Geral de Acionistas do Banco; (iv) aprovar um 
novo programa de recompra de ações, que passará a vigorar a partir de 31 de março de 
2021, autorizando a aquisição de até 9.905.227 ações preferenciais de emissão própria, 
sem redução do valor do capital social, correspondentes a até 10,00% (dez por cento) das 
ações em circulação para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no 
mercado ou, ainda, pagamento de remuneração a executivos do Banco no âmbito de pla-
nos de incentivo de longo prazo do Banco, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei nº 
6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e ICVM 567; (v) as operações de aqui-
sições serão efetuadas em bolsa de valores, no período de 31 de março de 2021 à 31 de 
março de 2022, a valor de mercado e intermediadas pela (i) Inter Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 18.945.670/0001-46, com sede 
na Avenida do Contorno, n.º 7.777, Lourdes, CEP: 30.110-051, Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais; (ii) Renascença DTVM, inscrita no CNPJ sob nº 62.287.735/0001-
03, com sede na Alameda Santos, nº 1940, 12º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01418-102, 
(iii) Credit Suisse (Brasil) S.A., inscrita no CNPJ sob nº 42.584.318/0001-07, com sede na 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, São 
Paulo/SP; ou (iv) BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita 
no CNPJ sob nº 33.862.244/0001-32, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144 
- 7º andar, São Paulo/SP; (vi) As informações contidas no Anexo 30-XXXVI da Instrução 
CVM nº 480, referente ao programa de recompra de ações, constam no Anexo I deste Fato 
Relevante. São Paulo, 30 de março de 2021. Marco Antonio Antunes - Diretor Execu-
tivo Vice-Presidente e Relações com Investidores.
ANEXO I - Negociação de Ações de Própria Emissão (conforme Anexo 
30-XXXVI da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009). I - Justi car 
pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da ope-
ração: O objetivo do Banco na execução do Programa de Recompra é a aplicação de re-
cursos disponíveis na aquisição de ações preferenciais de emissão do Banco em bolsa de 
valores, a preços de mercado, sem redução do capital social do Banco, para permanência 
em tesouraria, posterior cancelamento ou realocação das ações no mercado ou, ainda, 
sua destinação ao pagamento de remuneração a executivos do Banco no âmbito de pla-
nos de incentivo de longo prazo do Banco, respeitado o disposto no § 1º do artigo 30 da 
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e nas normas 
enunciadas na Instrução CVM n.º 567, de 17 de setembro de 2015 (“ICVM 567/2015”). O 
Banco entende que o Programa de Recompra permitirá incrementar a geração de valor 
para seus acionistas por meio de uma administração efi ciente da estrutura de capital. Adi-
cionalmente, o Programa de Recompra também permitirá o pagamento de remuneração 
baseada em ações a executivos do Banco, inclusive para fi ns de atender ao disposto na 
Resolução nº 3.921 emitida pelo Banco Central do Brasil em 25 de novembro de 2010. II 
- Informar a quantidade de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em te-
souraria: Após o cancelamento das ações, o Banco possui 99.052.274 (noventa e nove 
milhões, cinquenta e dois mil e duzentos e setenta e quatro) ações preferenciais, nomina-
tivas, escriturais e sem valor nominal de emissão do Banco em circulação (“Ações em Cir-
culação”), baseado no artigo 8º da Instrução CVM n.º 567. Não há, ações mantidas em 
tesouraria. III - Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas 
ou alienadas: O Banco poderá adquirir até 9.905.227 (nove milhões novecentos e cin-
co mil duzentos e vinte e sete) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal, de emissão do Banco, correspondentes a até 10,00% (dez por cento) das Ações 
em Circulação. IV - Descrever as principais características dos instrumentos 

derivativos que a companhia vier a utilizar, se houver: Não aplicável, tendo em 
vista que o Banco não utilizará instrumentos derivativos no âmbito do Programa de Re-
compra de Ações. V - Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações 
de voto existentes entre a Companhia e a contraparte das operações: Não 
aplicável, pois as recompras serão realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), não 
havendo conhecimento de quem serão as contrapartes nas operações. VI - Na hipóte-
se de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliá-
rios, informar: a. O preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adqui-
ridas (alienadas); e Não aplicável, pois as operações de aquisição serão realizadas na 
B3, a preços de mercado. b. Se for o caso, as razões que justi cam a realização 
da operação a preços mais de 10% (dez por cento) superiores, no caso de 
alienação, à média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões 
anteriores; Não aplicável, pois as operações de aquisição serão realizadas na B3, a pre-
ço de mercado. VII - Informar, se houver, os impactos que a negociação terá so-
bre a composição do controle acionário ou da estrutura administrativa da 
sociedade: O Programa de Recompra de Ações não trará impactos na composição do 
controle acionário ou na estrutura administrativa do Banco. VIII - Informar as contra-
partes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à companhia, 
tal como de nida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, forne-
cer ainda as informações exigidas pelo artigo 8º da Instrução CVM 481, de 
17 de dezembro de 2009: Considerando que a recompra de ações ocorrerá por meio 
de operações realizadas na B3, não há como identifi car contrapartes ou operações reali-
zadas com partes relacionadas. IX - Indicar a destinação dos recursos auferidos, 
se for o caso: As ações adquiridas no contexto do Programa de Recompra serão manti-
das, em um primeiro momento, em tesouraria, sendo que a decisão de posterior cancela-
mento, alienação das ações no mercado ou destinação ao pagamento de remuneração 
baseada em ações a executivos e demais benefi ciários de planos de incentivos de longo 
prazo do Banco, será tomada oportunamente e comunicada ao mercado. Caso seja apro-
vada a alienação de ações, os recursos auferidos serão destinados às operações do Ban-
co. X - Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas: 
O prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas é de 365 (trezentos e ses-
senta e cinco) dias, contados da data de vigência do Programa de Recompra, encerrando-
-se, portanto, em 31 de março de 2022. XI - Identi car instituições que atuarão 
como intermediárias, se houver: A operação de aquisição das ações do Banco será 
intermediada pela (i) Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n.º 18.945.670/0001-46, com sede na Avenida do Contorno, n.º 7.777, 
Lourdes, CEP: 30.110-051, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; (ii) Renas-
cença DTVM, inscrita no CNPJ sob nº 62.287.735/0001-03, com sede na Alameda Santos, 
nº 1940, 12º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01418-102, (iii) Credit Suisse (Brasil) S.A., inscri-
ta no CNPJ sob nº 42.584.318/0001-07, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Jr., nº 700, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04542000, São Paulo/SP; ou (iv) BGC Liquidez Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 33.862.244/0001-
32, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144 - 7º andar, São Paulo/SP. XII - Es-
peci car os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do artigo 7º, § 
1º, da Instrução CVM 567, de 17 de dezembro de 2015: A recompra de ações será 
realizada por meio da utilização de recursos disponíveis na conta de Reserva de Lucros, 
que conforme Demonstrações Financeiras na data base de 31.12.2020, totalizam 
R$291.528.686,39 (duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e vinte e oito mil, seis-
centos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos). A continuidade da existência de re-
cursos disponíveis para lastrear as operações de aquisição das próprias ações deverá ser 
verifi cada com base nas demonstrações contábeis anuais, intermediárias ou trimestrais 
mais recentes divulgadas pelo Banco anteriormente à efetiva transferência, para o Banco, 
da titularidade das ações de sua emissão. XIII - Especi car as razões pelas quais os 
membros do Conselho de Administração se sentem confortáveis de que a 
recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações assumi-
das com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios,  xos ou 
mínimos: O Conselho de Administração entende que a recompra de ações, nos limites 
aprovados, não acarretará qualquer prejuízo ao cumprimento das obrigações assumidas 
com seus credores, tampouco comprometerá o pagamento de dividendos obrigatórios, fi -
xos ou mínimos.
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Com receita de R$ 13,8 
bilhões, o setor de má-
quinas e equipamentos 
registrou crescimento 
de 18% em fevereiro em 
comparação com o mesmo 
mês de 2020, segundo ba-
lanço divulgado na última 
quarta-feira (31), pela 
Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq).

Nos primeiros dois me-
ses de 2021 a alta ficou 
em 27,4% em relação ao 
primeiro bimestre do ano 
passado.

Segndo o presidente 
executivo da Abimaq, José 
Velloso, a indústria de má-
quinas tem apresentado 
uma tendência constante 
de crescimento desde 
abril do ano passado. 
“Alguns meses crescen-
do mais outros menos, 
mas sempre crescendo”, 
destacou durante a apre-
sentação dos dados.

Velloso pondera, no en-
tanto, que essa expansão 
acontece a partir de um 
patamar baixo. “Nós ain-
da estamos 22% abaixo 
do que era a média de 
2010 a 2013”, compara. 
“Nos últimos cinco anos 
a taxa de investimento no 
Brasil é muito pequena”, 
acrescenta.

Para este ano, a previsão 
da associação é de que o 
setor de bens de capital 

Bolsa caiu hoje, mas encerrou março com alta de 6%.

A bolsa de valores re-
gistrou leve queda 
na última quarta-feira 

(31), mas fechou o mês com 
alta de 6%, o primeiro de-
sempenho positivo do ano.

O dólar comercial encerrou 
o dia vendido a R$ 5,629, com 
recuo de R$ 0,133 (-2,31%). 
Essa foi a maior queda diária 
desde o último dia 10, quan-
do a divisa tinha caído 2,39%. 
Com o forte recuo de hoje, 
a moeda norte-americana 
encerrou março com alta de 
apenas 0,5%, embora tenha 
se aproximado de R$ 5,80 
no último dia 9.

Em 2021, a divisa acumula 
desvalorização de 8,45%. 
O real registra o terceiro 
pior desempenho entre as 
principais moedas de países 
emergentes, atrás apenas 

Atualização 
do Caixa Tem 
é suspensa 
até maio, diz 
presidente do 
banco

Em vigor desde o último 
dia 14, a atualização dos 
cadastros do Caixa Tem, 
aplicativo usado para movi-
mentar o auxílio emergencial 
e outros benefícios públicos, 
será suspensa até maio, 
anunciou o presidente da 
Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães.

Nas últimas duas sema-
nas, os usuários do Caixa 
Tem puderam atualizar o 
cadastro no aplicativo. O 
calendário termina hoje 
para os nascidos em de-
zembro.

Segundo a Caixa, a atu-
alização pretende trazer 
mais segurança para o re-
cebimento de benefícios e 
prevenir fraudes. Apesar de 
recomendado pelo banco, o 
procedimento não é obriga-
tório. Quem deixar de fazer 
a atualização não deixará 
de receber as parcelas da 
segunda rodada do auxílio 
emergencial, caso tenha 
direito.

A atualização é feita 
inteiramente pelo celular, 
bastando o usuário seguir 
as instruções do aplicativo. 
Ao entrar no Caixa Tem, 
o usuário deve acessar a 
conversa “Atualize seu 
cadastro”. Em seguida, é 
necessário enviar uma foto 
(selfie) e os documentos 
pessoais (identidade, CPF 
e comprovante de ende-
reço).

Hoje, o Ministério da Cida-
dania e a Caixa divulgaram 
o calendário de pagamentos 
da nova rodada do auxílio, 
que deverá atender 45,6 
milhões de pessoas. As 
parcelas começaram a ser 
pagas no próximo dia 6 aos 
trabalhadores informais e 
aos inscritos no Cadastro 
Único de Programas So-
ciais do Governo Federal 
(CadÚnico). Os inscritos 
no Bolsa Família receberão 
nos últimos dez dias úteis 
de cada mês, obedecendo 
ao calendário tradicional do 
programa.

O benefício terá três 
valores: R$ 150 para bene-
ficiário que mora sozinho, 
R$ 375 para mães solteiras 
chefes de família e R$ 250 
para as demais famílias. Os 
trabalhadores informais 
e os inscritos no CadÚni-
co receberão o benefício 
no aplicativo Caixa Tem, 
onde poderão movimentar 
o dinheiro digitalmente 
por algumas semanas até 
poderem sacar o benefício 
em espécie (ABr).
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Dólar tem maior queda diária em três 
semanas e fecha março em R$ 5,62

Depois de um mês de forte volatilidade, o dólar teve a maior queda diária em três semanas e encerrou 
março praticamente estável em relação a fevereiro

aumentou o apetite por risco 
em mercados emergentes, 
como o Brasil. Paralelamen-
te, a proximidade do início 
das exportações de soja 
levou investidores a apostar 
na queda do câmbio tendo 
em vista a entrada de divisas 
nos próximos meses.

As negociações em torno 
de vetos de pontos do Orça-
mento que podem resultar 
na violação do teto de gas-
tos também interferiram no 
mercado financeiro. Hoje, 
o relator do Orçamento, 
senador Márcio Bittar (MDB
-AC), informou que preten-
de cancelar R$ 10 bilhões 
de emendas parlamentares 
aprovadas no texto para re-
compor despesas obrigató-
rias, como as da Previdência 
Social (ABr).

do peso argentino e da lira 
turca.

No mercado de ações, o ín-
dice Ibovespa, da B3, fechou 
o dia aos 116.634 pontos, 
com leve recuo de 0,08%. 
O indicador subiu durante 
a manhã, mas inverteu o 

movimento e passou a cair 
à tarde. Na hora final de ne-
gociação, o ritmo de queda 
diminuiu, até o índice fechar 
praticamente estável.

O dólar foi ajudado por 
fatores externos e internos. 
No mercado internacional, 

Setor de máquinas e equipamentos 
cresce 18% em fevereiro

registre uma alta de 13%. 
Esse crescimento deve ser 
puxado, de acordo com o 
presidente executivo da 
Abimaq, por setores que 
têm apresentado grande 
atividade nos últimos me-
ses. “Você tem setores de 
infraestrutura que estão 
indo bem, especialmente 
construção de estradas”, 
exemplificou.

Entre os setores que 
estão aquecidos, Velloso 
também citou o de sa-
neamento e energia. “O 
marco do saneamento é 
recente e a gente tem um 
otimismo muito grande 
no setor de saneamento”, 
acrescentou em referên-
cia à nova legislação que 
regulamenta os serviços 
de água e esgoto, abrindo 
mais espaço para iniciativa 

privada, aprovada no ano 
passado.

As exportações de má-
quinas tiveram queda de 
24,3% em fevereiro em 
comparação com o mesmo 
mês de 2020, totalizando 
US$ 599,5 milhões. Para 
o presidente executivo da 
Abimaq, as vendas para 
o exterior estão preju-
dicadas pelo desarranjo 
provocado pela pandemia, 
que reduziu as rotas de 
comércio e tem dificulta-
do até a distribuição de 
contêineres.

O número de postos de 
trabalho na indústria de 
bens de capital cresceu 
10,6% em fevereiro em 
relação ao mesmo mês do 
ano passado, com 337,7 
mil pessoas empregadas 
(ABr).

Primeiro bimestre de 2021 teve alta de 27,4% 
em relação ao de 2020.
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