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ACMINAS PRESIDENT

MINAS TO THE WORLD
The Minas Gerais Business Guide 2022, a publication of the
Commercial and Business Association of Minas (Associação
Comercial e Empresarial de Minas – ACMinas), now reaches
its 12th edition. This is an international business guide
that aims to unveil services, products, and business and
investment opportunities in Minas Gerais, being directed
to representations of foreign governments, chambers of
commerce, companies, and international organizations,
in addition to related businesses such as hotels, airports,
among others.
Its purpose is to be a reliable source of information,
presenting a comprehensive overview of the state’s
economic scenario, as well as offering the description and
legal procedures for the attraction of investments. Therefore,
it represents a contribution by ACMinas to the efforts made
by the private sector and the government in favor of business
expansion and the definitive internationalization of Minas,
which is already taking place.
We now come to the 2022 edition. More robust and full of
figures and articles of great interest, the guide maintains the
purpose that guided the initiative, taken in 2010, making
available to businessmen, investors, and entrepreneurs

operating in the international market a data set on Minas
Gerais capable of exposing, in its own dimension, the
extraordinary environment that the State offers for doing
business. On its pages, the reader will find an overview of
the Minas Gerais economy, which not only highlights its
high degree of diversification, the privileged geographical
position of the State in relation to the main markets, the
efficient logistics structure, and especially the numerous
opportunities it offers for productive investments.
This is a role, by the way, in which ACMinas plays a historical
role: how it happened at the time of the construction of
the Belo Horizonte International Airport, in Confins, in the
Expominas project, and in the structuring of a system capable
of organizing and intensively exploring the enormous tourist
potential of the State.
By taking the initiative to edit this Guide once again, ACMinas
continues its long history of collaborative actions aimed at
perpetuating the results already obtained by Minas Gerais in
its development process and opening up new opportunities
for business and investments. The Minas Gerais Business
Guide will be of great value.

José Anchieta da Silva
ACMinas President
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Brazil, it presents a myriad of typical products of the highest
quality, capable of competing on an equal footing in the most
demanding international markets.
During my term in the Government of Minas Gerais, as
Undersecretary for Economic Development and Science and
Technology, I had the pleasure of relaunching the state’s export
promotion policy, in partnership with the Secretary of State for
Agriculture and Livestock. In an entirely different way, we created
a strategy aimed at niche markets and opening up new fronts,
in countries in Asia, Africa, and the Middle East, in line with what
I had already learned at the beginning of my diplomatic career
when I started at the Trade Promotion Department at Itamaraty.
In partnership with the Ministry of Foreign Affairs and ApexBrasil, it was possible to implement concrete actions to promote
products such as fireworks, artisanal cheese, specialty coffees,
and a variety of honey, among others, taking advantage of
the supply shock that the pandemic caused in suppliers from
competing countries, especially dairy products of European
origin.
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If Brazil is a continent, Minas is a country. The sentence, already
heard many times, refers to the expressive dimensions of
the state of Minas Gerais, with a territory larger than that of
mainland France, a population twice that of Portugal, and an
economy larger than many equally important countries, such as
Hungary and New Zealand.
The Minas Guide reveals the greatness of Minas by presenting
figures and information of great relevance to the importer, the
investor, and the foreign tourist, man or woman, interested in
knowing more about Brazil and, mainly, exploring the gigantic
potential that our state features.
Privileged in natural and human resources, Minas Gerais has
a diversified economy, anchored in mining, agriculture, the
manufacturing industry, the creative economy, technological
innovation, and a sophisticated chain of services, while at the
same time, owner of the cultural repository most important in

The fact is that Minas, although nationally recognized as a
very important federated entity, needs to be the target of a
continuous effort to become better known abroad. The state,
which was the most visited by tourists from all over Brazil during
the pandemic, given restrictions on international travel, still
receives few foreign visitors, even with so many attractions,
about which it is unnecessary to talk.
The Minas Guide works, in this sense, as a true business card
with which Minas presents itself to the world, important not
only to show economic aspects but also to highlight, clearly and
objectively, everything that makes Minas Gerais so special.
ACMinas, with the brilliant vision of President José de Anchieta,
remains at the forefront of Minas Gerais’ great economic
aspirations by editing yet another updated version of this
already traditional publication. I’m sure that even the public
most familiar with the grandeur of Minas will be surprised by
the content presented here.

Juliano Alves Pinto

Head of the International Legal Cooperation Division

by daring friends who are open to developing new projects.
Inspired by innovation, SKEMA Faculty also is starting to offer
courses in our Law School, counting on the technological
expertise linked to Artificial Intelligence, but also approaching
other scientific fields.
In addition to the quality of human relationships experienced
since our arrival, Belo Horizonte offers opportunities to
connect with innovative ecosystems where we find incubators
and efficient accelerators supporting startups that evolve
very quickly; some of them become large companies. Such
challenges invite us to always do everything better, seeking and
offering high-level knowledge and international references that
increase the chances of success in this vanguard scenario.

CAPITAL OF HOSPITALITY AND DEVELOPMENT
So many times have I been asked why SKEMA chose Belo
Horizonte among so many cities in Brazil. I still answer with the
same conviction as the first time: SKEMA came to the beautiful
capital of Minas Gerais for the right reasons, because it is in
Minas’ DNA the tradition of quality education, as well as being
a breeding ground for innovation and cultural wealth. I am very
proud of this choice.
Naturally, the history of the development of SKEMA Business
School Brasil in Belo Horizonte is based, above all, on a
welcoming environment. Through this characteristic of Minas
Gerais people, we were able to build a network of partners and
friends. All of this was decisive in SKEMA’s first steps in Belo
Horizonte, the capital where ties between people naturally
create many opportunities to learn and do business. It is from
this warm environment that round tables emerge surrounded

One cannot talk about Belo Horizonte without recognizing its
value as a cultural city. After all, culture and education go hand
in hand. Here, again, Belo Horizonte is an example with its offer
of museums with permanent or temporary exhibitions, shows,
concert halls, exhibition parks, and cultural centers, among
others. I can’t help but mention one of my favorites: the Arts
Education Foundation, which has the gift of discovering and
encouraging young talent from all walks of life. I could not here
mention all the cultural places in the city because there are so
many, but I also need to mention an emblematic institution that
was my first discovery when I arrived at BH: the Philharmonic
and the “Sala Minas Gerais”. A space for classical music that
opens its doors to all audiences, without ever renouncing the
excellence of its art.
I cannot fail to mention an expertise shared by France and the
State of Minas Gerais: gastronomy, which made me forget the
nostalgia of French cheeses so well replaced by the delights
of the ones produced in Minas Gerais! After the most serious
period of the pandemic, we are proud to witness the resumption
of the Minas Gerais habit of eating out and the return to the
normal functioning of the bar and restaurant sector, so iconic
in this capital, with the resilience and creative strength of Belo
Horizonte’s gastronomic entrepreneurs, to rebuild the sector.
You may think that I am writing a declaration of love for the city
of Belo Horizonte and the state of Minas Gerais. This is probably
true because I already consider myself the most “mineira”
Frenchwoman in the capital of Alterosas, Belo Horizonte.

Geneviève Poulingue

Geneviève Poulingue Dean of Skema Business School.
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Natural Resources of Minas Gerais
Minas Gerais was founded in 1720, after official expeditions made by pioneers,
who identified metals and precious stones in the region. The result of the search
was the finding of gold in the riverbeds and in the city of Ouro Preto, where there
were already large deposits in the 17th century. In this way, the toponym “Minas”
is directly linked to the historical and socioeconomic construction of the state.
The mineral activity has evolved and modernized over time, becoming a crucial
sector in the projection of Minas Gerais to the national and international market.
It is noted the presence of this type of raw material in the manufacture of materials used in the energy, transport, innovation, and civil construction sectors,
among others, which are indispensable sectors in day-to-day modern life.
Currently, mineral resources continue to be highlighted, mainly niobium, iron,
steel, and gold.
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21,41 million inhabitants, 10,03% of the Brazilian population
A quarter of state’s municipalities have a population of up 4.840 inhabitants (231 cities)
75% of the state’s municipalities have a population of up to 17.911 inhabitants (640 cities)
Number of municipalities with population over 100,000 inhabitants (33)

z
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Another essential natural resource for the state of Minas Gerais is water. Five of the eight main non-Amazonian hydrographic basins are born in the Cerrado of Minas Gerais; 70% of the water is from the São Francisco River and 50% of
the water is from the Rio de la Plata. In addition, the Southeast region has a water availability of 334.20 trillion m³/
year, more than half of which, 193.9 trillion m³/year, is in Minas Gerais.

Copasa is present in
the development of 640
municipalities in Minas
Gerais. Copasa is present in
the lives of over 11 million
people. Copasa is present
in the portfolio of over 90
thousand shareholders.
And quality is everywhere.
Ever since it was created in 1963, as the water and
sewer utility company originally called Companhia
Mineira de Água e Esgoto, Copasa has played an
essential role in the economic, social and human
development of Minas Gerais.
In order to continue supplying quality water and
handling wastewater in a sustainable manner,
bringing comfort, health and quality of life to millions
of residents from all corners of the state, Copasa
has constantly invested in operational, logistical,
technological and personnel improvement.
With more than 5 billion reais of investments projected
for the next 5 years, Copasa is prepared for the
challenges of the New Sanitation Legal Framework,
always seeking to be proactive. At the same time,
it is a model company in its segment, applying
ecologically sustainable, socially responsible and
ethically transparent practices.
Since 2006, when it started trading its shares on
B3’s Novo Mercado, Copasa started to shine in
another arena: the Stock Exchange, transforming
the operational and financial growth of its business
into dividends for its shareholders.

COPASA is all
around.
And YOU are
at the center.

This made it one of the largest companies listed on
the Stock Exchange and one of the largest sanitation
companies in the Americas.
And, thanks to its reliability and social responsibility,
Copasa is also present in the lives of Minas Gerais
families who need it most, through social promotion
and protection actions, such as the Social Tariff.
By placing customers and investors like you at the
center of its decision-making, Copasa shows that it
is always evolving and optimizing its management
model, both internally and externally, to offer an
integrated and increasingly agile service.
Copasa is present everywhere and invests time and
resources to continuously improve its operations,
while benefiting millions of people every day. People
all around who are the focus of our attention - such
as you.
Learn more at ri.copasa.com.br
COPASA is here. You can rely on us.

ENERGY
Hydropower
Minas Gerais is a pioneer in the installation of hydroelectric
plants in South America, giving the state great prominence
in the supply of energy to the country. Companhia Energética
de Minas Gerais (CEMIG) is one of the main energy
distributors in the country, operating in the generation,
transmission, and distribution of electricity and natural gas.

The large volume of river basins in the state provides great
hydroelectric potential, due to the São Francisco, Paranaíba,
and Grande rivers, in addition to the Jequitinhonha, Doce,
and Araguari rivers. The estimated hydraulic potential of the
state is 24GW, the third-largest in Brazil, and the installed
capacity reaches 17GW, distributed in several plants across
the country. The region with the highest rate of hydroelectric
power generation is the Triângulo Mineiro.

Installed power by planning region
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Source: Estimate of Complementarity Pontential
Hydro Wind Solar for the energy matrix of Minas, FEAM, 2015

Solar
CEMIG has invested in photovoltaic energy. In 2018, it
created the Cemig Geração Distribuída project, to implement,
install, operate, maintain, and lease projects and equipment
that use solar energy. In 2021, CEMIG surpassed the 1GW
mark of installed distributed generation power, placing
the state in a leading position in the country, accounting
for 18% of all installed potential in Brazil. Currently, 884
cities have their own energy generation, with 98.9% of the
municipalities in Minas Gerais.

Source: Minas Gerais Investment and
Foreign Trade Promotion Agency

Main Municipalities that Generate
Photovoltaic Solar Energy

Wind
Considering winds above 7.0m/s, Minas Gerais has a wind
power generation potential of approximately 40GW. The areas most favorable to the generation of this type of energy are

the Triângulo Mineiro, Northern, and Northeastern, mainly
along the Espinhaço Mountain Range. It is also worth mentioning the presence of several companies in the production
chain of the wind industry in Minas Gerais.

Calculated from the MesoMap mesoscale
model (TrueWind Solutions, LLC) at 3.6x3.6km
resolution and interpolated to 200x200m
resolution by WindMap atmospheric boundary
layer simulation, using completely data from
Cemig's anemomeric measurements (1999-2008)
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Natural Gas
‘Companhia de Gás de Minas Gerais’, GASMIG, has exclusivity
in the distribution of piped natural gas in the state, by
concession or grant, to the commercial, industrial, residential,
and thermoelectric segments, through compressed natural
gas (CNG), liquefied natural gas (LNG) and automotive (CNG).
For regions peripheral to GASMIG’s distribution network,

there is a system of virtual pipelines (transport by trucks) for
the supply of Liquefied Natural Gas (LNG) and Compressed
Natural Gas (CNG).
One of GASMIG’s projects to expand its network provides
for the supply of the input to regions of Vale do Aço,
Southern Minas, Mantiqueira, and Campos das Vertentes,
in addition to the metropolitan region of Belo Horizonte.
The current plan concentrates its
activities in neighborhoods in the
Center-South region of Belo Horizonte,
Vila da Serra, Nova Lima, and in the
Betânia neighborhood, in the west
region of the capital, with the aim of
taking natural gas to both homes and
businesses.

ENVIRONMENTAL SCENE
Minas Gerais has seven distinct life zones or biomes, with
great biodiversity compared to other states in Brazil. With this
incredible biodiversity, the state has the potential to develop
community-based ecotourism in each of these biomes, as

a tool to reduce poverty and protect nature, an additional
sustainable element to the state, which would become an
international model of sustainable development.
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EDUCATION
Minas Gerais boasts an educational system that starts at the
age of six, guaranteeing an extra year for children until they
reach high school. The state’s educational institutions are
highlighted in the private sector, being considered one of
the best in the country.
The state also has a wide network of technical schools,
with emphasis on the Federal Center for Education and
Technology (CEFET-MG), the Education for Work Foundation
(UTRAMIG), and federal institutes in the areas of education,

science, and technology, operating at the regional level.
Regarding higher education, the state has about 300
educational institutions, being the federative entity with
the largest number of public educational institutions. The
distribution of higher education in the state, in all aspects,
whether in the number of enrollments or institutional
presence, both in the public and private spheres, remains
linked to the economic development of the regions that
comprise it. In other words, there is a good synergy between
academia and industry or the production chain in these

regions. It is worth mentioning the Universidade Federal
de Minas Gerais, which achieved 15th place in the ranking
of Latin American universities (QS Quacquarelli Symonds
University Rankings 2021) and 3rd place in the national
ranking (Times Higher Education 2021).
A unique and outstanding institution in the state is SKEMA
Business School. SKEMA is part of a very exclusive circle in
which less than one percent of world business schools have
the triple accreditation: EQUIS-AACSB-AMBA. According
to the Financial Times, in its annual ranking of master’s
Courses in Management, SKEMA is ranked 6th among
French schools, 22nd in the world, and in the Top 10 overall
for the international experience offered to its students. With
global and local operations, Skema has 7 campuses located
in 5 different countries: South Africa, Brazil, China, the
United States, and France. The Brazilian campus is located
in Belo Horizonte and offers courses with an emphasis on
Global Business Management for the Brazilian public. In

Montreal is the SKEMA Artificial Intelligence Lab. SKEMA
AI research and activities facilitate the creation of a strong,
interdisciplinary research environment. Research activities
range from techniques and algorithms to more businessoriented applications, including AI ethics, cyber security,
privacy, human-machine interactions, etc.
Another important highlight in the State of Minas Gerais
is Dom Cabral Foundation (Fundação Dom Cabral - FDC),
considered the 9th best business school in the world
according to the Financial Times’ executive education
ranking. For over 40 years, the Foundation has been
educating executives, public managers, entrepreneurs, and
organizations from different segments in several countries.
FDC offers access to modern business tools, exchange of
experiences, and joint generation of knowledge thanks to
its partnerships and cooperation agreements with several
institutions in the United States, Europe, China, India,
Russia, and Latin America.
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TOURISM
Minas Gerais has a wide tourist spectrum, ranging from
traditional to contemporary. It is no coincidence that the State
is popularly known as a Brazilian synthesis since, in no other
State in Brazil, there is such cultural diversity and gastronomic
wealth. In a land with great mineral wealth, mountains, and
waterfalls, Minas Gerais has been consolidating itself as an
international destination for adventures, events, and religious
tourism.
A highlight in Minas Gerais tourism is the Circuito Liberdade,
a project that aimed to transform the historic buildings of
Minas Gerais into spaces with a vocation for art, culture,
and heritage preservation, gathered as
a cultural complex of reference for the
Minas Gerais capital and your visitors. The
region is located on the outskirts of Praça
da Liberdade, a project designed in the
XIX century to house the administrative
center of the State with the construction of
secretariats and the Palácio da Liberdade,
former government headquarters.
16

‘Circuito Liberdade’ currently comprises
33 institutions that permeate the cultural
and artistic universe in different aspects.
Thirteen of these cultural facilities are
managed directly by the State Government
and the others work with public-private
partnerships or partnerships with public
federal institutions.
For more information about the circuit
and how the attractions work, visit: www.

circuitoliberdade.mg.gov.br
Another Minas Gerais highlight is the Inhotim Institute, a
contemporary art museum and Botanical Garden located in
Brumadinho. Conceived in the 1980s by the Minas Gerais
businessman Bernardo Mello Paz, it was only in 2006 that one
of the largest open-air museums in the world was opened. Its
location between the rich biomes of the Atlantic Forest and the
Cerrado creates an exuberant landscape along 140 hectares
of visitation, with around 700 works, by more than 60 artists,
from almost 40 different countries. These open-air galleries
are displayed in the middle of a Botanical Garden with more
than 4,300 rare species from all continents of the world.
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Bahrain
Netherlands
Germany
Japan
Argentina
United Kingdom
Oman
Malaysia
Other Countries
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FOREIGN REPRESENTATIONS
The state of Minas Gerais is extremely important
in the international relations scenario due to
a large ﬂow of foreign human capital. Usually
concentrated in sectors such as agribusiness,
steel, and mining, these resources brought several
foreign representations to the state.
These international bodies offer strategic services,
such as legal guidelines for the constitution of
entities in Brazil or in the countries they represent
and work to promote business and cultural events
and meetings.

CONSULATES
24

According to the Consular Corps Members Association
in the State of Minas Gerais (‘Associação dos Membros
do Corpo Consular no Estado de Minas Gerais’ AMCC-MG), there are 40 countries with a consular
representation in the state, whether honorary or
diplomatic consulates. These consulates work to bring
Minas Gerais closer to its representatives, formulating
commercial, cultural, and artistic policies helping to
obtain visas and other relevant guidelines for Brazilian
and foreign citizens in Minas Gerais.

The countries with consular representation in Minas
Gerais are Germany, Argentina, Austria, Belgium,
Bulgaria, Canada, Chile, South Korea, Denmark,
Ecuador, Slovakia, Spain, United States, Finland,
France, Guatemala, Holland, Honduras, Hungary,
India, Israel, Italy, Japan, Lebanon, Luxembourg,
Malaysia, Morocco, Mexico, Paraguay, Peru, Poland,
Portugal, United Kingdom, Czech Republic, Romania,
Syria, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, and
Uruguay.

TO LEARN MORE ABOUT THE CONSULAR CORPS OF THE STATE OF MINAS GERAIS, VISIT:
http://www.corpoconsular.com.br/novo/lista-oficial/

CHAMBERS OF COMMERCE
The Chambers of Commerce present in Minas Gerais provide
relevant services to their members, creating a favorable
environment for companies from Minas Gerais and companies
in their respective countries to do business.

They support companies in prospecting for business, securely
identifying partners, and supporting foreign trade, in addition
to promoting relevant institutional actions and cultural
integration. Among other actions:

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE – AMCHAM
companies, seeking to be a content provider, facilitator
of business relations, and working as a bridge for the
relationship of its partners with the government and other
institutions.
With more than 5,000 member companies, Amcham Brasil
is the largest one in the 114 countries in which it is present.
It works in the integration of Brazilian and international

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
https://www.amcham.com.br/

BELGIAN-LUXEMBOURGUESE-BRAZILIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
and promoting business and careers among its members,
who can be individuals, companies, and institutions.

A non-profit association, it has been operating in Brazil since
1938, promoting and stimulating commercial, economic,
and cultural relations between Brazil, Belgium, and
Luxembourg. Belgalux is an active platform for networking

Services range from basic legal guidelines for incorporation
of companies in Brazil, Belgium, and Luxembourg to
the promotion of events, business meetings, and the
organization of stands at trade fairs in the three countries.
FOR MORE INFORMATION ACCESS: :
http://belgalux.com.br/

FRANCE-BRAZIL CHAMBER OF COMMERCE OF MINAS GERAIS - CCFB-MG

Founded in 1900, this Chamber brings together more than
770 members and works to promote the development
of economic, financial, commercial, industrial, scientific,
and cultural relations between France and Brazil. It has
several regional units, including Minas Gerais. Its function
is to promote events that provide members with the
development of their network of contacts and access to
high-level information that helps in their professional and
personal performance.

The member can also count on the benefit of “Les
Privilèges”, a card that offers special conditions in various
services throughout Brazil and in countries where there is
a French Chamber.
In the specific case of CCIFB Minas Gerais, there is a network
of collaborators who coordinate and hold events on specific
themes, making it an excellent means of propagating new
concepts and business management, with presentations of
lectures and successful cases by specialists from different
areas.
FOR MORE INFORMATION ACCESS:
https://www.ccfb.com.br/
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INDIA-BRAZIL CHAMBER OF COMMERCE

Founded in 2003, the India-Brazil Chamber of
Commerce is a non-profit organization that works to
promote commercial and cultural relations between
Brazil and India. Its main function is to help companies
to develop businesses and fulfill their objectives in
their respective markets.

The Chamber offers strategic solutions tailored to the
objectives of its members, generating, and identifying
business opportunities, and platforms for expanding
connections, in addition to having strategic commercial
and institutional partnerships both in India and Brazil.
TO LEARN MORE, VISIT:
https://www.indiabrazilchamber.org/

ITALO-BRAZILIAN CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, AND AGRICULTURE OF MINAS GERAIS
the internationalization processes of mining and Italian
companies, offering specialized and customized services.
26

The Italian-Brazilian Chamber was founded in 1995 and
recognized by the Italian government in 1998. Since then,
it has been part of the Association of Italian Chambers
of Commerce Abroad (Assocamerestero), a collaborative
network made up of 80 chambers distributed in 55 countries
and with more than 25,000 members. The institution seeks
to contribute strategically, serving as a business bridge for

It also works to facilitate relations between the two countries,
encouraging the exchange of experiences in different
economic sectors, acting as an intermediary for diplomatic
activities, thus enabling a cooperation network.
TO LEARN MORE, VISIT:
https://www.italiabrasil.com.br/

NETHERLANDS BUSINESS SUPPORT OFFICE

The Netherlands Business Support Office – NBSO – form a
network of 22 offices in 9 different countries, which are
focused on helping Dutch companies in their international
activities. The office is headquartered in Belo Horizonte,
Minas Gerais, and has a representation in Porto Alegre, Rio
Grande do Sul.

Its function is to inform Dutch entrepreneurs how to do
business in Brazil, providing privileged information about
business and investment possibilities in Brazil, mainly in
the places where their offices are located. It helps Dutch
companies and entrepreneurs find a business partner in
Brazil, provides tailored information, and provides specific
market knowledge, such as laws and taxes, always on
demand.
TO LEARN MORE, VISIT:
https://nbso-brazil.com.br/

PORTUGUESE CHAMBER OF MINAS GERAIS
Gerais, Portugal, and Portuguese-speaking countries.
It supports international business, bringing together
companies that seek a competitive insertion in the global
scenario.

The Portuguese Chamber of Minas Gerais, founded in
1996, is an association focused on increasing commercial,
technological, social, and cultural relations between Minas

It assumes the role of strengthening economic relations
between Minas Gerais, Portugal, and entrepreneurs of
Portuguese origin. Cultural and linguistic similarities bring
the two countries closer together and generate new business
and promising opportunities.
TO LEARN MORE, VISIT:
http://www.camaraportuguesamg.com.br/

INTERNATIONAL CHAMBER OF BUSINESS - CIN

A non-profit organization that works locally, nationally, and
internationally to promote business development in Brazil
and abroad. It offers conditions to develop the competitive
potential of the business and insert it into the international
market.

New opportunities and challenges arise all the time and
the International Business Chamber proposes to map these
opportunities, preparing Brazilian companies to adapt and
find success in their relationships. In this sense, the chamber
helps to expand the network of connections between
entrepreneurs, overcoming obstacles, in order to contribute
to the development of trade and international integration.
TO LEARN MORE, VISIT:
https://cinbr.com.br/

BRAZIL-AUSTRALIA CHAMBER OF COMMERCE

The Official Chamber of Commerce Brazil-Australia was
founded in 1988 and in 2014 its headquarters were
transferred to Belo Horizonte. With over 30 years of
experience, the organization helps bilateral relations
between the two countries that have benefited both in the
economic sphere and in the social, and cultural spheres.

The Official Chamber of Commerce Brazil Australia’s main
objective is to promote and encourage the development
of the relationship between the two countries, promote
networking between Brazilian and Australian companies,
stimulate cultural, tourist, and other types of exchange,
publish economic data and other information that can
contribute to mutual development and spread the marketing
methods adopted in Brazil and Australia.
TO LEARN MORE, VISIT:
https://www.australia.org.br/
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CHINESE CHAMBER OF COMMERCE IN BRAZIL – CCB

The Chinese Chamber of Commerce in Brazil (CCB)
is a non-profit institution, formally recognized by the
Brazilian government and the Chinese government.
Intending to foster closer commercial ties and
contribute to the effective generation of business

between Brazilian and Chinese companies and
entrepreneurs, the chamber advises its members to
overcome existing cultural barriers and recommends
strategic solutions to facilitate the realization of
business and generation of results. The Chamber
develops a personalized service to meet the needs of
its members.
TO LEARN MORE, VISIT:
https://www.camarachinesa.com.br/

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, AGRICULTURE, AND STOCK BREEDING BRAZIL-MOZAMBIQUE
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Bilateral relations between Brazil and Mozambique have
intensified over the years, indicating a steep increase in
trade and investment ﬂows. In addition to an environment
of economic growth and political stability, Mozambique has
a consumer market of 22 million people, making the country
a great attraction for Brazilian business.

In this way, CCIABM aims to foster the socioeconomic
relationship between Brazil and Mozambique, creating a
favorable institutional and business environment, capable
of helping to take advantage of existing opportunities.
TO LEARN MORE, VISIT:
http://www.cciabm.com/

BRAZIL-RUSSIA CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, AND TOURISM

With 39 years of activity, the Brazil-Russia Chamber was
created to develop economic, financial, investment, cultural,
and sports relations between the two countries. Following
the operational standard of the most structured chambers
in the world, along the lines of the ICC (International
Chamber of Commerce), CBR has a structure distributed
in several areas, providing a variety of services for support
and business development, which may vary according to the
specific demands of each member.

Thanks to the close ties with the governments of both
countries, as well as their respective employer and business
associations from different product segments, the BrazilRussia Chamber helps its associates and partner entities to
overcome cultural, social, and administrative barriers.
TO LEARN MORE, VISIT:
http://brasil-russia.org.br/

PROCHILE – CHILE COMMERCIAL OFFICE OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
and international network of contacts and specialized
professionals committed to promoting business.

Recently opened in the city of Belo Horizonte, ProChile
has 46 years of experience, contributing to the increase in
exports from its country and the diversification of products
for the international market. Its mission is to contribute to
the development of Chile through the internationalization
of Chilean companies, promote the country’s image and
attract investment and tourism. For this, it relies on a national

In 2021, it developed a new approach to support companies,
aiming to promote the expansion of exporting companies
with greater export potential or with greater scalability in the
short term. It offers a specialized and personalized service
according to the profile of each company, focused on goods
and services with added and innovative value, to diversify
the export matrix and increase the positioning of the offer
of Chilean products.
TO LEARN MORE, VISIT:
https://www.prochile.gob.cl/internacional/en
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INNOVATION
Minas Gerais promotes innovation through various projects to encourage creativity and
entrepreneurship. One of these projects is the Trilha Mineira da Inovação (TMI), a strategic
initiative to bring together the main institutions of the state. TMI’s main function is to
guide its users to find the most adequate solution to their demand at a specific time,
connecting them with the various project partners.
Minas Gerais also stands out for having the only Google R&D center in Latin America, the
Technology Transfer, and Innovation Coordination - CIIT, in addition to Embraer’s R&D
center, Helibras, among others.
Currently, three technology parks are in operation, in Belo Horizonte, Itajubá, and Viçosa,
and another three are under construction, in Uberaba, Juiz de Fora, and Lavras. All these
parks cooperate with local universities, guaranteeing permanent academic cooperation
with the companies based.
State companies can count on specific lines of financing for innovation. The Minas Gerais
Development Bank, together with the Minas Gerais Research Support Foundation, offers
pro-innovation lines of credit, aimed at companies that present innovative projects and
companies that are installed in a technological park in the state.
Minas Gerais concentrates on a large number of startups, second only to the state of São
Paulo. The renowned San Pedro Valley can be highlighted as the most important startup
community, however, there are others spread across the state: Zero40 (Juiz de Fora),
ZebuValley (Uberaba), Uberhub (Uberlândia), Vale da Eletrônica (Santa Rita do Sapucaí
), Knowledge Valley (Itabira), Santa Helena Valley (Sete Lagoas), Libertas Valley (Itaúna)
and Vale dos Inconfidentes (Ouro Preto).
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BELO HORIZONTE’S SAN PEDRO VALLEY
Elected twice as the best startup community in Brazil by the
Spark Awards and among the ten most expressive initiatives
in the country, the San Pedro Valley is an ecosystem located
in the São Pedro neighborhood, in the Center-South region
of Belo Horizonte. More than 580 technology-based

companies, including accelerators, incubators, shared
workspaces, and venture capital companies, make up the
group. Sambatech, Hotmart, Méliuz, Rock Content, and
Sympla are some of those established in the ecosystem.
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CREATIVE ECONOMY
The Creative Economy is any type of work, product, content,
and service that has human ingenuity as its main element.
The Minas Gerais Creative Industry Development Agency
conducted a study on the impacts of the creative economy on
the state’s economic scenario. The results were 457 thousand
formal jobs and about R$ 788 million in monthly income
from work, which corresponds to about 10% of the total
number of jobs in Minas Gerais.
The creative economy of Minas is made up of more than
63 thousand companies, equivalent to 12% of creative
companies in Brazil, most of which are micro and small.
Although spread across all regions of the state, creative
activities are concentrated in the hubs of Belo Horizonte, Juiz
de Fora, Uberlândia, and Contagem.
It is worth mentioning P7 Criativo, a hub of innovation and
creative economy that aims to promote businesses that have
creativity and innovation as key elements. Its objective is to
create an active community of companies and professionals

in the areas of audiovisual, fashion, software, design,
communication, architecture, games, music, research and
development, art, culture, and gastronomy. P7 acts as a
facilitator, stimulating the emergence of ideas and synergy
between businesses, in addition to connecting investors to
collectives, artists, cultural groups, companies of all sizes,
creators, associations, and other holders of good ideas in
Belo Horizonte.

TEXTILE INDUSTRY
The textile industry in Minas is among the largest in
Brazil, employing more than 100,000 people. In 2021,
the industry grew by 11.4% and, together with the
clothing sector, generated around 8,300 direct jobs,
according to data from the Diário do Comércio. Minas
Gerais represents the third-largest textile production in
the country, behind only São Paulo and Santa Catarina.
The fashion industry from Minas Gerais mainly exports
to the United States, Argentina, Vietnam, Hong Kong,
and Colombia, however, the main destinations for
exporting textile products are neighboring Argentina,
Colombia, Ecuador, Bolivia, and Peru.
The state hosts the largest fashion business event
in Latin America, the Minas Trend Preview, which is
promoted by the Federation of Industries of the State
of Minas Gerais (FIEMG). In two annual editions,
the meeting brings together the entire chain of the
fashion industry, represented by exhibitors of clothing,
footwear, and accessories.

INFORMATION TECHNOLOGY
Due to its size and even its geographical location, Minas
Gerais has a strategic position in the development
and implementation of Information Technology and
Telecommunications. The Minas Gerais market has around
5,000 companies with annual revenues of R$2.3 billion and
generates around 33,000 direct jobs. Of these companies,
70% are located in the metropolitan region of Belo Horizonte.
In addition, four entities representing the IT sector (AssesproMG, Fumsoft, SINDIFOR, and Sucesu Minas) joined the federal,
state, and municipal governments of Belo Horizonte in support
of the MGTI 2022 program. This program aims to place Minas
Gerais in national prominence and international in the IT field.
The Project is structured to train, generate business, adapt the
regulatory system, and create a business center for Technology,
Information, and Entrepreneurship (TIE).
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ELECTRONICS
Minas Gerais is proud to present an Electronics Valley,
often compared to Silicon Valley, present in California,
United States, located in the city of Santa Rita do Sapucaí,
a municipality with 43 thousand inhabitants, 387 km
from Belo Horizonte. It is the first city in Latin America to
have a technical school of electronics and the first faculty
of Telecommunications Engineering in Brazil.
Santa Rita currently houses more than 170 small and
medium-sized companies in the areas of electronics,
industrial automation, telecommunications, software,
electromedicine, and others in the engineering area.
Thanks to this diversity of companies, a productive
chain was formed between government, academia, and
companies. The city is home to the APL Eletroeletrônico Sul
Mineiro (Local Productive Arrangement), offering products,
services, and job opportunities throughout Brazil.

BIOTECHNOLOGY
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Biotechnology is the application of biological organisms,
systems, or processes. Also known as “Life Sciences”, it plays an
important role in increasing agricultural productivity, in the
areas of health and energy. The State is considered one of the
largest centers of Life Sciences in Brazil, with six incubators and
three accelerators, highlighting the Scientific and Technological
Institutions (‘Instituições Científicas e Tecnológicas’ - ICTs) that

are distributed throughout Minas Gerais. It is worth mentioning
the city of Belo Horizonte, which has one of the main life
sciences clusters in Latin America, composed of more than 300
companies that generate more than 4,000 jobs in the sector.
The following map shows the regions where these institutions
are concentrated:

AERONAUTICS
This sector is strategic for Minas Gerais, a target of studies
for intensification and viability of opportunities for several
economic areas of the state. There are 86 airfields and airports,
in addition to three major hubs
in the sector, in the Metropolitan
Region of Belo Horizonte (MRBH),
in Itajubá, and in Santa Rita do
Sapucaí, in the south of Minas.
Important companies are present
in the state: Embraer, with its R&D
center in Belo Horizonte; Helibras,
the only helicopter manufacturer

in Latin America, and GOL, which maintains an advanced
maintenance center close to Belo Horizonte International
Airport, in Confins.

AUTOMOTIVE INDUSTRY
The production of motor vehicles in the state is responsible
for about 16% of the jobs generated, in addition to being the
fourth largest productive sector in exports in Minas Gerais. It
is the second automotive hub in the country, with Stellantis
as the main company in the state. Stellantis is the result of
the merger between Fiat Chrysler (FCA) and the PSA group,
encompassing 20 brands of the two manufacturers, making
it the fourth-largest automaker in the world.
The factory’s surroundings, in Betim, in the Metropolitan
Region of Belo Horizonte (RMBH), are populated by hundreds
of auto parts industries that serve the Italian automaker,
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installed in Brazil in the mid-1970s. Other important
companies installed in Minas Gerais are Mercedes-Benz,
installed in Juiz de Fora in 1999, and Iveco, installed in Sete
Lagoas in the 2000s.
Minas Gerais gains national prominence as it houses the
manufacturing units of the companies GE Transportation,
EMD Equipamentos e Serviços Ferroviários (a subsidiary
of Caterpillar) for the production of locomotives. The two
companies – both American – are the only manufacturers in
the country of locomotives for freight trains.

MINING
Due to its vast territorial extension, Brazil has several types of
geological formations, causing a relevant mineral diversity
for the sector. Minas Gerais corresponds to 53% of the
country’s iron ore production and 29% of the ores in general,
in addition to being the largest extractor of phosphate, gold,
zinc, and niobium. In the case of niobium, Minas Gerais
produces the equivalent of 75% of what is produced in the
world. Several other minerals are produced in the state, such

as bauxite, manganese, palladium, silver, dolomite, phyllite,
quartz, limestone, lead, feldspar, granite, zirconium, cobalt,
sulfur, nickel, barite, and manganese. In 2021, the most
exported item in the state was iron ore, corresponding to
48% of the total exported by the state.
The map below shows the distribution of production of some
minerals by the state:

Limestone
Graphite, granite,
kaolin.

Gold, Zinc,
Lead, Limestone.
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Gold,
Diamond,
quartz.

Diamond

Granite,feldspar,
mica, quartz,
gems, kaolin.

Niobium,
Phosphate,
Barite.

Basalt

Aluminium, Granite,
Quartzite, Mineral Water.

Iron, Gold, Manganese,
Aluminium, Quartzite,
Quartz, Emerald, Topaz,
Talc, Mineral Water.
Aluminium, Granite,
Mineral Water, Kaolin
Limestone, Slate,
Marble, Philite,
Agalmatolite.

CONSTRUCTION
It is a very important sector for the economy of Minas Gerais
for generating jobs and being a source of innovation and
evolution. Large companies are present in the production
chains, developing from raw materials and inputs to real
estate for the real estate market and large-scale public works,
improving the state’s infrastructure.
This sector is extremely important because, in addition to
contributing to the reduction of the Brazilian housing deficit,
it helps to move other service chains: financial, commercial,
technological, transport, consulting, and training.
Minas Gerais also has a growing number of sustainable
constructions that promise not only to benefit the

environment but also to promote cost reductions from
the construction phase to the project’s life cycle. The
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
and AQUA (High Environmental Quality) certifications
and adapted Brazilian version of the HQE (Haute Qualité
Environnementale), present parameters to be considered
in the construction of works with better environmental
management.
The Aqua-HQE certification process arrived in Brazil in 2008.
It is applied exclusively by the Vanzolini Foundation, which
adapted the French process to Brazilian culture, climate, and
legislation.
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AGRICULTURE AND STOCKBREEDING
Minas Gerais agribusiness is one of the sectors that stand
out internationally in the state, being one of the pillars of
exports. Diversity and wealth are the anchors that prevent
greater retractions in unfavorable periods internationally,
as was the case in recent years. According to data from the
Federation of Agriculture and Livestock of the State of Minas
Gerais (FAEMG), the sector moved R$ 120.061 billion.

38

A highlight for Minas Gerais agribusiness has been foreign
trade, which in 2021 exported the equivalent of US$ 9.51
billion, up 19.2% compared to 2020, according to FAEMG
data. This rise can be blamed on the appreciation in the
price of commodities, which were exported to 176 different
countries, with China being the main buyer.
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AS REGIÕES
DE MINAS
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THE VARIOUS REGIONS
OF MINAS GERAIS
Due to the territorial extension (586,520 km²) and the number of municipalities
(853), Minas Gerais is divided into 12 mesoregions, with diverse cultural, climatic,
and geographic characteristics. Each of them developed in different ways, as highlighted below:

1.

Campo das Vertentes

2.

Central Mineira

3.

Belo Horizonte Metropolitan Area

4.

Northwestern Minas

5.

Northern Minas

6.

Western Minas

7.

Southern Minas

8.

Triângulo Mineiro

9.

Jequitinhonha Valley

10.

Mucuri Valley

11.

Rio Doce Valley

12.

Zona da Mata
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CAMPO DAS VERTENTES
A region whose economic basis is livestock, even though there
are still industrial activities in the region, mainly in Barbacena
and Lavras, which include companies in the cement, nonmetallic minerals, auto parts, food, and footwear segments.

Tourism is growing in the region, especially in the
cities of São João Del Rei and Tiradentes, which receive
increasing numbers of tourists attracted by the historical
and architectural richness of these cities from the Brazilian
colonial period. Other important points to attract tourism to
the region are cultural attractions and ecotourism.
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(Nominal GDP US$1,000,000)

CENTRAL MINEIRA
This region is responsible for most of the iron ore extracted in
Minas Gerais, being explored by large companies, such as Vale
S/A and CSN. Other metallic and non-metallic minerals are
explored and processed in the region. In this group, one can

identify companies such as the gold producer AngloGold Ashanti,
the cement companies Brennand Cimentos, Cimentos Liz, and
Lafarge-Holcim, the lime producer Mineração Lapa Vermelha,
and RHI Magnesita, a refractory producer.
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(Nominal GDP US$1,000,000)

BELO HORIZONTE METROPOLITAN AREA
The Metropolitan Region of Belo Horizonte (MRBH) stands
out in the service sector, which stems from the fact that Belo
Horizonte is the capital of the state and the largest commercial,
financial, educational, and medical center in the state.
The abundance of raw materials in the area enabled the
emergence and growth of an expressive metallurgical park
around Belo Horizonte, with many industries focused on
the production of ferroalloys, castings, steel, capital goods,
and various products, added to the second-largest Brazilian
automotive hub.

It is also worth mentioning the Biotechnology and Life
Sciences cluster in the MRBH, which is one of the two
largest in the country in terms of the number of companies.
Although most of the companies in this cluster are small,
some stand out in this scenario and stand out nationally in
the segments in which they operate, such as the Hermes
Pardini Laboratory, St. Jude Medical, and Belfar Indústria
Farmacêutica, Hyporfarma, Hipolabor, and Ceva Brasil.
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(Nominal GDP US$1,000,000)

NORTHWESTERN MINAS
The Northwest of Minas has great strength regarding
agribusiness. The region has the greatest potential for
expanding agricultural and livestock activities in the entire
state. Regarding the industrial sector, the main companies
are in the field of the agriculture industry and mineral

extraction focused on gold and zinc. Some of them are WD
Agroindustrial, Bioenergética Vale do Paracatu, Cooperativa
Agropecuária de Unaí Ltda., Cooperativa Agropecuária Vale
do Paracatu Ltda., Kinross Gold and Nexa Resources.
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(Nominal GDP US$1,000,000)

NORTHERN MINAS
The Northern region has extensive areas covered by pastures
intended for cattle raising, which is an important sector for the
region. There are also large forest plantations for the production
of charcoal, in addition to a large fruit production hub, thanks to
the São Francisco River and its tributaries that cross the region.
The North of Minas also has important clusters of potters
and clothing, artisanal production of cachaça, specifically
in Salinas, a city internationally recognized by lovers of this
drink for the high quality of its production.

This region stood out in projects aimed at the production of
photovoltaic renewable energy. The companies Portal Solar
and Brookfield Energia Renovável will build the largest solar
energy park in the Americas, which will be installed in the
region. The project’s energy production will supply more
than 1.2 million families and is expected to come on stream
in 2023.
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(Nominal GDP US$1,000,000)

WESTERN MINAS
The strong point of the Western Region of Minas is the Local
Productive Arrangements (‘Arranjos Produtivos Locais’ APLs). The most relevant of them is composed of about 1200
companies located mainly in the municipality of Nova Serrana
and its surroundings. The Nova Serrana APL is the main footwear
hub in Minas Gerais and one of the three main ones in the
country and is made up of micro and small companies.
Some of the largest companies in Oeste de Minas belong to
the foundry APL – located in Divinópolis, Itaúna, and Cláudio –

and to other sectors that are part of the metallurgical industry.
In the municipalities surrounding Arcos, the mineral extractive
industry is mainly focused on the exploitation of limestone,
which is of great importance to the regional economy.
In a beautiful national park located in Serra da Canastra,
the municipality of São Roque de Minas is the source of the
Francisco River, one of the most important in Brazil and essential
for the supply of water and electricity in the Northeast Region.
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(Nominal GDP US$1,000,000)

SOUTHERN MINAS
The South of Minas is the main agricultural producing region
in the state, contributing more than 20% to the generation of
the GDP of this sector in Minas Gerais. Coffee production is the
most important agricultural activity. The region is responsible
for about 25% of all Brazilian production of this commodity.

The region benefits from being located between the three
main Brazilian metropolises. This fact inﬂuences the economy,
which is polarized by the São Paulo megalopolis (RMSP), but
which also receives stimuli from the metropolitan regions of
Rio de Janeiro (RMRJ) and Belo Horizonte (MRBH).
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(Nominal GDP US$1,000,000)

TRIÂNGULO MINEIRO
The Triângulo Mineiro region stands out for being the largest
producer of cereals in the state and has great strength in the
sugar and alcohol sector, processing most of the state’s sugar
and alcohol production. In addition, the Triângulo has the largest
cattle herd in the state and the second-largest coffee harvest.
The main production hub of phosphate fertilizers in Brazil is also
located in the Triângulo, especially in Uberaba. The company

Mosaic is in charge of the production, which operates both in
Uberaba and in Tapira, Patrocínio, and Araxá.
The city of Uberlândia is home to important wholesalers, which
are among the largest in Brazil, such as Martins, União, and
Peixoto. It is the largest logistics center in the interior of the
country due to its central geographic position among the main
producing and consuming centers.

Grains
Coﬀe
Mining
Automotive
Grains
Coﬀe
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Mining
Automotive

(Nominal GDP US$1,000,000)

JEQUITINHONHA VALLEY
Jequitinhonha Valley presents great opportunities in the
mineral extraction sector, explored by Cia. Nacional de
Grafite and Lithium through the Campanha Brasileira de
Lítio (CBL). Although lithium is already being used by CBL,
the existing mineral reserves in the area reveal potential for
better exploration.

Another important highlight is the investments made by
Sigma Mineração to extract lithium in the region. The sum
of investments by this company exceeds R$ 1.2 billion and
the forecast is that this project will generate more than 6
thousand jobs.

The Jequitinhonha Valley has the highest concentration
of family farming nuclei in the state, with around 78,000
farmers, which is equivalent to 9% of the state’s production.
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(Nominal GDP US$1,000,000)

MUCURI VALLEY
The territory of Mucuri occupies an area of 23.2 thousand km²,
with 27 municipalities and a population of 370 thousand
people. The Mucuri River is a component of the Doce, São
Mateus, Itanhém, Jequitinhonha, Peruípe, Itaúnas river basins
and reaches 60% of the municipalities in the region.

The Government of Minas started a development plan for
the North and Northeast of Minas Gerais, which foresees an
investment of R$ 1.43 billion and the generation of 143
thousand jobs. The main destination of this investment is
infrastructure works, such as paving roads and expanding the
energy distribution network.
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(Nominal GDP US$1,000,000)

RIO DOCE VALLEY
The main companies installed in the state are located in the
region, such as the steel company Usiminas, Aperam South
America, and Celulose Nipo-Brasileira S/A (Cenibra). The
wide availability of steel inputs is an important factor for the
densification of the metallurgy production chain and this context
provides the application of great advances, improving the sector.

It is worth mentioning the presence of stainless-steel processing
companies, which use the raw material supplied by Aperam
South America, the only producer in Latin America of stainless
and silicon ﬂat steels.
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(Nominal GDP US$1,000,000)

ZONA DA MATA
The most representative industrial segments in the region are
metallurgy, textiles and clothing, furniture, and food. The industry
in Zona da Mata developed from the installation of spinning
and weaving factories. Currently, the textile and clothing chain
continues to be important for many municipalities in the region.
As for the metallurgical chain, including transport material, Zona
da Mata has large production units of the companies Votorantim
Metais Zinco, ArcelorMittal Brasil, Codeme Engenharia S/A, Dow
Corning Silício do Brasil S/A, in addition to the Mercedes Benz
plant, in Juiz de Fora.

The government of Minas Gerais announced an economic
recovery plan for the Zona da Mata that will allocate around R$
50 million in investments to cities in the region. The focus of
the recovery plan is to create a favorable environment for job
creation and investment attraction. The plan promises to reduce
bureaucracy in the business environment and provides for work
in several cities.
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(Nominal GDP US$1,000,000)
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Minas Gerais is a state in the Southeast Region that has a strategic geographic location
in relation to its neighbors, making it a large corridor that connects different regions
of the country. The state borders São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás
and Mato Grosso do Sul, in addition to being close to the Federal District.
The riches contained in the state and the need to explore all its economic potential
require a robust logistical structure, capable of catalyzing good business for Minas
Gerais.
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GROUND TRANSPORTATION
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HIGHWAYS
Rodovia Fernão Dias (BR 381): It connects the
metropolitan regions of Belo Horizonte and São Paulo,
being one of the most important freight transport axes in all
of Brazil. This highway cuts through the South of Minas, the
main coffee producing region in the world, and which has
important industrial parks.
BR-040 – Rio de Janeiro – Belo Horizonte – Brasília:
With 1,148 km, 716 km of which in Minas Gerais territory, this
important national highway crosses relevant industrial and
agricultural centers, in addition to mineral extraction areas. It
is the main access route to the historic cities of the state.

Rio-Bahia (BR 116): Connects the Northeast to the
Southeast and South of the country. In Minas Gerais territory,
it crosses the Zona da Mata and the valleys of the rivers Doce,
Mucuri and Jequitinhonha.
BR 262: Connects the Espirito Santo port complex to the
Midwest region of the country, the main grain-producing
area in Brazil.
MG-050: State highway, with a total length of 406.7 km,
connecting the Metropolitan Region of Belo Horizonte to
São Sebastião do Paraíso, a municipality close to the border
with the state of São Paulo.
BR-050: Connects São Paulo to Brasília (Federal District)
and crosses the Triângulo Mineiro region.
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The government of Minas Gerais has a Road Concessions
Program prepared by the State Secretariat for Infrastructure
and Mobility (Seinfra), which was launched in May 2019 and
seeks to attract investments to state road lots, generating
jobs and boosting the development of the state. In 2021, a
round of talks began to grant a network of 3,250 kilometers,
covering about 120 municipalities and benefiting more
than 5 million people.

The objective of the program is to offer technical, economic,
and legal subsidies to promote and improve the quality of
services without harming the public purse. Other important
aspects of the program are the optimization of existing
contracts, reimbursement to concessionaires providing
services in force, improvement in the governance of public
works, and the adoption of preventive measures for the
conservation of works.

RAILROADS
In Minas Gerais, there are 2,500 km of highways in operation,
about 8% of the total existing in Brazil. These railways are
operated by three companies, MRS Logística S/A, Ferrovia CentroAtlântica S/A and Valor Logística – VLI.
Minas Gerais presents the Railway Strategic Plan (PEF), which
has helped to diversify the state’s transport matrix. In 2022, two
companies signed protocols of intent to make investments in the
sector. The companies are Macro Desenvolvimento and Petrocity
Ferrovias, which will invest, in Minas Gerais alone, R$13 billion
and R$16 billion, respectively.
MRS LOGÍSTICA S/A
MRS Logística is an extremely important railway operator for
Minas Gerais. Going through the three main states of the
Southeast: São Paulo, Rio de Janeiro, and Minas Gerais. In
Minas, this line is one of the main ones in the State, going from
the Metropolitan Region of Belo Horizonte to the Zona da Mata,
supplying several municipalities.
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According to data from MRS Logística, 16% of the national rail
ﬂeet belongs to them, with more than 18 thousand wagons
and 800 locomotives. There is a total of 1,643 km of lines that
run through São Paulo, Rio de Janeiro, and Minas Gerais, with

the main products: containers, steel products, cement, bauxite,
agricultural products, and coal.
INTEGRATED LOGISTICS VALUE - VLI
Operating long-distance trains, Valor Logística Integrada
supports Vale S/A’s operations in Minas Gerais, on the VitóriaMinas Railroad. It has a length of 905 km, connecting the iron ore
operations with the Port of Tubarão, in Espírito Santo. According to
company data, around 135 million tons of goods are transported
annually, with a variety of more than 60 different products, such
as steel, coal, limestone, granite, and containers, among others.
CENTRAL ATLANTIC RAILROAD – FCA
It is one of the largest railway lines in Brazil, with 7,080 km in
length. It covers the states of Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro,
Bahia, Sergipe, and the Federal District, connecting with the
seaports of Rio de Janeiro, Vitória, Angra dos Reis and Salvador.
Due to its wide extension, the railroad connects with several
other rail networks, being one of the main connection points
between the regions of Brazil, such as the Southeast, Midwest,
and Northeast. Among the main loads transported by this line,
which is one of the main railways in Minas Gerais, are agricultural
products, oil, cement, and grains.

AIR TRANSPORT
AIRPORT INDUSTRY
The main airport in Minas Gerais was granted to the
company BH Airport on November 22nd, 2013. The project
to modernize, expand and maintain the Belo Horizonte
International Airport foresees considerable investments
for the 30-year concession period. BH Airport relies on the
experience of its shareholders to transform the Airport into a
true “airport city” that is truly ready for the world. Currently,
the airport receives 22 million passengers per year, 26
boarding points, and 17 passenger inspection channels, in
addition to having more than 40 direct destinations, making
it the airport with the largest number of destinations in the
northeast and southeast of Brazil.

high efficiency in the logistics chain and a better cost-benefit
ratio to facilitate the entry of products into the market.
The capital of Minas Gerais also has Pampulha Airport, used
for regional ﬂights and executive aviation. This airport was
granted to BH Airport in October 2021 and there is a forecast
of BRL 151 million in improvements to the terminal over the
30 years.

It is the only Brazilian airport operating as an industrial
airport, with more than 1 million m² destined for the
industry. Its objective is to connect companies, customers,
and suppliers in an agile, simple and secure way, ensuring
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AIRPORTS IN THE INTERIOR OF MINAS GERAIS
Minas Gerais also has several other airports that operate in the
countryside of the state with regular air transport lines. Cities

that have airports are Montes Claros, Uberlândia, Uberaba,
Araxá, Patos de Minas, Poços de Caldas, Varginha, Pouso Alegre,
Divinópolis, Juiz de Fora, São João Del Rei, Ipatinga, Governador
Valadares and Diamantina.

Montes Claros

Diaman�na

Patos de Minas
Uberlândia

Gov. Valadares

Belo Horizonte

Araxá
Uberaba

Ipa�nga
Belo Horizonte

Divinópolis
São João
Del Rei

Passos
Varginha

Juiz de Fora

Pouso Alegre
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CUSTOMS STRUCTURE
As the state does not have a coastline, the presence of
dry ports in Minas Gerais is important. The objective is to
accelerate the customs clearance processes, together with
the units of the Customs Industrial Logistic Center (CLIA)
and the Special Area for Customs Clearance of Export
(REDEX). These ports are located in the cities of Betim, Juiz
de Fora, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia and Varginha,
as shown in the following map:

Customs Logistics and Industrial Center
(Centro Logístico e Industrial Aduaneiro – CLIA)
Dry ports
REDEX

Image: Porto do Açu

CONNECTION WITH SEA PORTS

LOGISTICS OPERATIONS IN MINAS GERAIS ARE INTEGRATED WITH SEAPORTS IN SÃO PAULO – PORT OF SANTOS,
RIO DE JANEIRO – PORT OF AÇU, AND ESPÍRITO SANTO – TUBARÃO COMPLEX.
PORT OF SANTOS
Considered the largest port complex in Latin America, it
corresponds to almost a third of Brazilian trade. Managed
by Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), it
is located 70 km from the largest consumer and producer
market in the country, Greater São Paulo.
The ﬂow of cargo from the branches of MRS Logística and
Ferrovia Centro Atlântica S/A (FCA) is carried out via rail to the
complex, which is the largest exporter of coffee beans, soybeans,
corn, automobiles, and industrialized products in general.
PORT OF VITÓRIA
Located in the state of Espírito Santo, it is home to the Tubarão
Complex, the largest pellet producer in the world, in addition
to containing the largest rail yard in Latin America which,
together with the eight pellet plants owned by Vale S/A,
produces 20 million tons per annum. In addition, Tubarão
Complex was designed with a concern with environmental
aspects, investing R$ 700 million in environmental
improvements and controls to reduce dust emissions, water
consumption, and reuse of waste produced.

PORT OF AÇU
A modern port-industry complex, Porto do Açu is one of the
largest infrastructure complexes in the country, installed in
São João da Barra, in the north of the state of Rio de Janeiro.
This port has ample potential to maximize the logistics
operations of mining companies, both through the ﬂow
of production and through the importation of inputs and
resources.
It has the third-largest iron ore terminal in Brazil, responsible
for 25% of Brazilian oil exports. It built the largest thermal
park in Latin America, houses the largest offshore support
base in the world, and is already the third-largest national
port in terms of cargo handling.
The port has an Export Processing Zone, which is ideal
for serving industries such as metal mechanics, mining,
ornamental rocks, petrochemicals, and agroindustry.
It is a world-class port for having partnerships with the Port
of Antwerp International (PAI) in Europe, the Port of Houston
in the United States, and the Port of Guangzhou in China.
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For those who know Minas Gerais, the favorable business environment in the state
is not surprising. Its ability to keep traditions in congruence with innovations is a big
part of that success. ‘Minas’ appears as the second-best business environment in Brazil
according to Doing Business Subnational 2021, a ranking created by the World Bank,
which assesses the business environment in the country.
The institution assesses regulatory obstacles and best practices in the 26 states and
the federal district, based on starting a business, obtaining a construction permit, registering properties, paying taxes, and executing contracts. Based on these criteria, it
can be concluded that Minas Gerais is the second easiest state to open and maintain a
business, behind only São Paulo.
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SUPPORT INSTITUTIONS
ACMINAS – COMMERCIAL AND BUSINESS ASSOCIATION
OF MINAS
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CODEMGE – MINAS GERAIS DEVELOPMENT COMPANY

Active in Minas Gerais as a representative of the business class
for over a century, its objective is to promote progress and
economic development in Belo Horizonte and Minas Gerais.
Its members can benefit from economic and legal advice,
business mediation chambers, digital certification, registration
consultations, ACMinas Journal, advertising spaces, incentives
for the use of renewable energies, and projects to support
internationalization.

A state-owned company that is part of the Indirect Public
Administration of the State of Minas Gerais. Its objective is
to contribute to the development of ‘Minas’, fostering an
environment of efficiency, simplification, and sustainability,
in an attempt to generate greater value for the shareholder.
It develops projects in the areas of aerospace, automotive,
mining, metallurgy, energy, infrastructure, logistics, electronics,
telecommunications, chemistry, security, medicines, biotechnology,
and the environment, among others.

Website: www.acminas.com.br

Website: www.codemge.com.br

BDMG – NATIONAL DEVELOPMENT BANK OF MINAS GERAIS

FIEMG – STATE OF MINAS GERAIS INDUSTRY FEDERATIONS

This is the official player of Minas Gerais in the operations
of public concessions in the Public-Private Partnership (PPP)
model. In addition, it supports the public and private sectors,
offering credit to companies of all sizes and sectors, city halls,
and municipal public service concessionaires.

It represents the industrial sector of Minas Gerais, acting in
the defense of its interests locally and nationally. It works in
advising and consulting in the areas of credit, financing, tax,
environment protection, and labor. It is through the entities
that make up FIEMG that it can meet the demands of industry
and society: Minas Gerais Industrial and Business Center
(CIEMG), Social Service for Industry (SESI), National Service for
Industrial Learning (SENAI), and Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Its work is based on impact, competitiveness, partnership,
and culture of results presenting a strategy in line with the
‘2030 Agenda’ and the Sustainable Development Goals
(SDGs) adopted by Brazil and other member countries of the
United Nations (UN). The bank seeks to increase its operations
innovatively, to improve the quality of life in Minas Gerais.
Website: www.bdmg.mg.gov.br
INVEST MINAS – MINAS GERAIS INVESTMENT AND
FOREIGN TRADE PROMOTION AGENCY
The agency works for the development of Minas Gerais by
attracting investments, promoting exports, and supporting
companies located in the state. In addition, it has been acting
as director of the World Association of Investment Promotion
Agencies (WAIPA) in Latin America, projecting Minas Gerais
internationally and enhancing its work. It is linked to the Minas
Gerais State Secretariat for Economic Development (SEDE)
and maintained by the Minas Gerais Economic Development
Company (CODEMIG) and the Minas Gerais Development
Bank (BDMG).
Website: www.indi.mg.gov.br

Website: www.ﬁemg.com.br
SEBRAE - Brazilian Support Service for Micro and Small
Enterprises
Acting as a driving force behind the entrepreneurial
movement in Minas Gerais, SEBRAE offers innovative products
and solutions for those who want to open, diversify, expand or
recover a business. They articulate efforts and resources with
the government, the private sector, and civil society to boost
small businesses, one of the main generators of employment
in Brazil.
The Support Service for Micro and Small Enterprises is
headquartered In Belo Horizonte, reaching 853 municipalities
in Minas Gerais with services in nine different regional offices.
In addition to serving companies separately, the project tries to
develop and disseminate public policies that favor the growth
of small businesses.
Website: www.sebrae.com.br
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HOW TO SET UP FOREIGN COMPANIES IN MINAS GERAIS
1st STEP: DEFINITION OF THE LEGAL STRUCTURES FOR BUSINESS
MOST COMMON TYPES:
• INDIVIDUAL ENTREPRENEUR (EI)
• INDIVIDUAL LIMITED LIABILITY COMPANY (EIRELI)
• LIMITED COMPANY (LTDA)
• CORPORATION (SA)
• SOLE PROPRIETORSHIP LIMITED (SLU)
2nd STEP: CONSULAR LEGISLATION FOR DOCUMENTATION COPY OF FOREIGN PARTNERS
3rd STEP: SWORN TRANSLATION OF FOREIGN DOCUMENTATION
4th STEP: BUSINESS REGISTRATION AT THE BOARD OF TRADE (JUNTA COMERCIAL); MINAS GERAIS STATE
BOARD OF TRADE (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG – WWW.JUCEMG.MG.GOV.BR);
5th STEP: REGISTRATION OF THE NATIONAL REGISTER OF LEGAL ENTITIES (CNPJ)
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6th STEP: MUNICIPAL REGISTRATION
7th STEP: LOCATION PERMIT
8th STEP: STATE REGISTRATION

FOREIGN CAPITAL
Foreign capital in Brazil can enter freely, without the need for
government approval or restrictions on the amount invested.

However, there are some activities provided for in the law that are
exclusive to Brazilians.

Brazilian legislation has two deﬁnitions of “foreign
capital”:

According to the law, in both definitions, the resources must
belong to individuals or legal entities resident, domiciled, or
headquartered abroad.

1) ) Financial or monetary resources introduced into the
country for application in economic activities.
2) Goods, such as machinery and equipment, that enter Brazil
without initial foreign exchange expenditure, intended for the
production of goods or services.

Once the foreign capital arrives in the country, it must be
registered within 30 days of its entry. Registration must
be done by the receiving company and a foreign investor
representative via the internet to be repatriated and have the
profits and dividends remitted abroad.

TAXATION OF FINANCIAL CAPITAL
INPUT:
Resources entering Brazil as foreign direct investment (FDI) are not subject to taxation.
However, investment as a loan is subject to the Financial Operations Tax (IOF).
REMITTANCE ABROAD:
Profits and dividends, when repatriated abroad, are exempt
from paying Income Tax (IR7) if the amount is equal to that
registered with the Central Bank of Brazil. The amount that
exceeds what was registered will be subject to income tax,
the fee is between 15% and 25%, excluding cases where
the shipment goes to countries that have applicable tax
agreements with Brazil.

Profits obtained from foreign investment can be reinvested
in Brazil, however, they must also be registered as foreign
capital with the Central Bank of Brazil and, from then on,
will become part of the tax calculation base levied on
future divisions of the capital.

VISAS
The issuance of visas in Brazil is related to the nature of the foreigner’s trip and stay in the country. To apply for a visa,
simply visit the Ministry of Foreign Affairs Website and follow the steps recommended on the website: http://www.
portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos#precisa.
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TYPES OF VISA
• VISIT VISA: granted to those who stay in Brazil for up to 90 days without migrating or exercising a remunerated activity.
• DIPLOMATIC VISA: granted to authorities and employees traveling to Brazil on an official mission.
• OFFICIAL VISA: granted to foreign administrative employees who travel to Brazil on an official mission, of a transitory
or permanent nature, representing a foreign government or an international organization recognized by the Brazilian
Government; or to foreigners who travel to Brazil under the official seal of their States.
• COURTESY VISA: granted to foreign personalities and authorities on an unofficial trip to Brazil; companions, dependents, and
other family members who do not benefit from a Diplomatic or Official Visa for a family reunion; Foreign Mission workers based
in Brazil or the Ministry of Foreign Affairs; foreign artists and athletes who travel to Brazil for a free and eminently cultural event.
• TEMPORARY VISA: this visa can be valid for up to 1 year and allows multiple entries to the country within this period.
Foreigners must follow one of the situations described to receive the visa: academic research, human reception, health
treatment, work, and investment use.
• INVESTOR VISA: The granting of a temporary visa for investors is conditioned to the residence permit issued by the Ministry
of Labor and may be given to the immigrant administrator, manager, director, or executive with management powers, who
comes to the country to represent the investing company.
• MERCOSUR CITIZENS: Nationals of the signatory States of the Mercosur Residency Agreement (Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, and Uruguay) can obtain temporary residency in Brazil for up to 2 years. After this
period, the temporary residence can be transformed into a residence for an indefinite period, a procedure that must be
carried out with the Federal Police.

FONTES
Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil)
Minas Gerais Creative Industry Development Agency (Agência de
Desenvolvimento da Indústria Criativa de Minas Gerais - P7 Criativo)
InvestMinas (Agencia de Promoção de Investimentos e Comercio
Exterior de Minas Gerais - Invest Minas)
National Mining Agency (Agência Nacional da Mineração - ANM)
National Electric Energy Agency (Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL)
Brazilian Textile and Apparel Industry Association (Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - ABIT)
Brazilian Photovoltaic Solar Energy Association (Associação Brasileira
de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR)
BH Airport
Comex Stat (Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços MDIC)
Minas Gerais Development Company (Companhia de Desenvolvimento
de Minas Gerais - CODEMGE)
Minas Gerais Gas Company (Companhia de Gás de Minas Gerais GASMIG)
Minas Gerais Sanitation Company (Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA)
Minas Gerais Energy Generation, Transmission, Distribution and
Commercialization Company (Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG)
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Agricultural Research Company of Minas Gerais (Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG)
Agriculture Federation of Minas Gerais (Federação da Agricultura de
Minas Gerais - FAEMG)
State of Minas Gerais Industry Federation (Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais - FIEMG)
Dom Cabral Foundation (Fundação Dom Cabral - FDC)
Getúlio Vargas Foundation (Fundação Getúlio Vargas - FGV)
João Pinheiro Foundation (Fundação João Pinheiro - FJP)
State of Minas Gerais Government
Brazilian Institute of Geography and Statistics (Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística - IBGE)
Ministry of Science, Technology and Innovation (Ministério da
Ciência Tecnologia e Inovações)
Ministry of Economy (Ministério da Economia)
Belo Horizonte City Hall (Prefeitura de Belo Horizonte - PBH)
State Secretariat of Agriculture, Livestock and Supply of Minas Gerais
(Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de
Minas Gerais - SEAPA)
State of Minas Gerais Department of Tourism and Culture (Secretaria
do Estado de Turismo e Cultura de Minas Gerais - SECULT)
Skema Business School
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YOUR GLOBAL
SCHOOL IN
BELO HORIZONTE
With 9,500 students of 120 nationalities
and 50,000 graduates in 145 countries,
SKEMA Business School is a global school
which trains and educates the talents 21st
century businesses need. At the moment,
SKEMA is present on 7 campus locations
across 6 countries: France, China, United
States, Brazil and South Africa, as well as a
resources and research centre in artificial
intelligence in Canada.
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Minas Gerais:
Um mar de Montanhas
e Oportunidades.

Oportunidades em Minas:
Para além da mineração e
agronegócio

Produção em Minas:
Desenvolvimento pela
inovação, tecnologia
e sustentabilidade
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PALAVRA DO PRESIDENTE

MINAS PARA O MUNDO
O Minas Gerais Business Guide 2022, uma publicação da
Associação Comercial e Empresarial de Minas- ACMinas, chega
agora à sua 12ª edição. É um guia de negócios internacionais
que tem como objetivo a divulgação de serviços, produtos
e oportunidades de negócios e investimentos em Minas
Gerais, sendo direcionado para representações de governos
estrangeiros, câmaras de comércio, empresas e organismos
internacionais, além de pontos de convergência como hotéis,
aeroportos, dentre outros.
O seu propósito é constituir-se numa fonte confiável de
informações, apresentando um panorama abrangente
do cenário econômico do Estado, bem como a descrição e
procedimentos jurídicos para o aporte de investimentos.
Representa, portanto, uma contribuição da ACMinas para
os esforços dispendidos pela iniciativa privada e pelo
governo em favor da expansão dos negócios e da definitiva
internacionalização de Minas, que já se verifica.
Chega-se agora à edição de 2022. Mais encorpado e
recheado de dados e artigos de grande interesse, o guia
mantém o propósito que orientou a iniciativa, tomada em
2010, colocando à disposição de empresários, investidores
e empreendedores que atuam no mercado internacional

um conjunto de dados sobre Minas Gerais capaz de expor,
em sua própria dimensão, o extraordinário ambiente que
o Estado oferece para a realização de negócios. Em suas
páginas, o leitor encontrará uma visão geral da economia
mineira, na qual se destacam não apenas seu elevado grau
de diversificação, a posição geográfica privilegiada do Estado
em relação aos principais mercados, a eficiente estrutura
logística e especialmente, as inúmeras oportunidades que
oferece para investimentos produtivos.
Este é um papel, aliás, no qual a ACMinas protagoniza um
engajamento histórico: como se deu ao tempo da construção
do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins,
no projeto do Expominas e na estruturação de um sistema
capaz de explorar organizada e intensivamente o enorme
potencial turístico do Estado.
Ao tomar a iniciativa de editar mais uma vez este Guia,
a ACMinas dá sequência a uma longa história de ações
colaborativas que visam à perenização dos resultados
já obtidos por Minas Gerais em seu processo de
desenvolvimento e a abertura de novas oportunidades para
negócios e investimentos. O Minas Gerais Business Guide
será de grande utilidade.

José Anchieta da Silva
Presidente da ACMinas
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mais importante do Brasil, apresenta uma miríade de produtos
típicos de altíssima qualidade, capazes de competir de igual
para igual nos mercados internacionais mais exigentes.
Durante minha passagem pelo Governo de Minas Gerais,
enquanto Subsecretário de Desenvolvimento Econômico e
de Ciência e Tecnologia, tive a grata satisfação de relançar a
política estadual de promoção de exportações, em parceria
com a Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária. De uma
forma inteiramente diferente, criamos uma estratégia voltada
para mercados de nicho e para a abertura de novas frentes, em
países da Ásia, África e Oriente Médio, bem na linha do que eu
já havia aprendido no início de minha carreira de diplomata,
quando comecei no Departamento de Promoção Comercial do
Itamaraty.
Em parceria com o próprio Ministério das Relações Exteriores
e com a Apex-Brasil, foi possível implementar ações concretas
para promover produtos tais como fogos de artifício, queijos
artesanais, cafés especiais e mel de variedade, entre outros,
aproveitando o choque de oferta que a pandemia causou em
fornecedores de países concorrentes, com destaque para os
produtos lácteos de origem europeia.
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Se o Brasil é um continente, Minas é um país. A frase, já um
pouco batida, remete às expressivas dimensões do estado
mineiro, com um território maior que o da França continental,
uma população duas vezes a de Portugal e uma economia
maior do que muitos países igualmente importantes, como
Hungria e Nova Zelândia.
O Minas Guide desvela a grandeza de Minas ao apresentar
dados e informações de grande relevância para o importador, o
investidor e o turista estrangeiro, homem ou mulher, interessado
em conhecer mais a fundo o Brasil e, principalmente, explorar o
potencial gigantesco que nosso estado apresenta.
Privilegiada em recursos naturais e humanos, Minas Gerais
tem uma economia diversificada, ancorada na mineração,
na agricultura, na indústria de transformação, na economia
criativa, na inovação tecnológica e numa sofisticada cadeia de
serviços, ao mesmo tempo em que, dona do repositório cultural

Fato é que Minas, embora reconhecida nacionalmente como
ente federado importantíssimo, precisa ser alvo de esforço
contínuo para se tornar mais conhecida no exterior. O estado,
que foi o mais visitado por turistas de todo o Brasil durante a
pandemia, em vista das restrições a viagens internacionais,
ainda recebe poucos visitantes estrangeiros, mesmo com tantos
atrativos, sobre os quais é desnecessário falar.
O Minas Guide funciona, nesse sentido, como um verdadeiro
cartão de visitas com o qual Minas se apresenta ao mundo,
importante não apenas para mostrar aspectos econômicos, mas
também para realçar, de forma clara e objetiva, tudo aquilo que
torna Minas Gerais tão especial.
A ACMinas, com a brilhante visão do Presidente José de
Anchieta, permanece na vanguarda das grandes aspirações
econômicas mineiras ao editar mais uma versão atualizada
desta já tradicional publicação. Tenho certeza de que até mesmo
o público mais familiarizado com a grandeza de Minas irá se
surpreender com o conteúdo aqui apresentado.

Juliano Alves Pinto

Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do
Ministério das Relações Exteriores

CAPITAL DO ACOLHIMENTO E DO

audazes e abertos a desenvolver novos projetos. Inspirada
pela inovação, a Faculdade SKEMA passa também a ofertar a
Faculdade de Direito, contando com a expertise tecnológica
ligada à Inteligência Artificial, mas também aproximando-se de
outros campos científicos.
Além da qualidade das relações humanas experimentadas
desde nossa chegada, Belo Horizonte oferece oportunidades
de conexão com ecossistemas inovadores onde encontramos
incubadoras, aceleradores eficientes com startups que evoluem
muito rapidamente e até mesmo se tornam grandes empresas.
Tais desafios nos convidam a fazer tudo sempre melhor,
buscando e oferecendo conhecimento de alto nível e referências
internacionais que aumentam as chances de sucesso neste
cenário de vanguarda.

DESENVOLVIMENTO NAS MONTANHAS
Quantas vezes já me perguntaram por que a SKEMA escolheu
Belo Horizonte dentre tantas cidades no Brasil. Ainda respondo
com a mesma convicção da primeira vez: a SKEMA veio para
a bela capital de Minas Gerais pelas razões certas. Porque está
no DNA de Minas: a tradição em educação de qualidade, assim
como, ser um celeiro de inovação e riqueza cultural. Tenho
muito orgulho desta escolha.
Naturalmente, a história do desenvolvimento da SKEMA
Business School Brasil em solo Belo-horizontino baseia-se,
antes de tudo, no acolhimento. Por meio deste característico
traço mineiro, pudemos construir uma rede de parceiros e
amigos. Tudo isso foi decisivo nos primeiros passos da SKEMA
em Belo Horizonte, a capital onde os laços entre as pessoas
oferecem muitas oportunidades para aprender e fazer negócios.
É desse acolhimento que surgem mesas rodeadas de amigos

Não se pode falar de Belo Horizonte sem reconhecer seu valor
com uma cidade cultural. Afinal, cultura e educação caminham
lado a lado. Aqui, novamente, Belo Horizonte é um exemplo
com sua oferta de museus com exposições permanentes ou
temporárias, shows, salas de concertos, parques de exposição e
centros culturais, entre outros. Não posso deixar de mencionar
alguns de meus favoritos: a Fundação de Educação Artística, que
tem a arte de descobrir e encorajar jovens talentos de todos os
estilos de vida. Não posso, aqui, mencionar todos os lugares
culturais da cidade porque são muitos, mas preciso mencionar
uma instituição emblemática que foi minha primeira descoberta
quando cheguei em BH: a Filarmônica. Um espaço para a
música clássica e que abre suas portas a todos os públicos, sem
nunca renunciar à excelência de sua arte.
Não posso deixar de falar de uma expertise compartilhada pela
França e pelo Estado de Minas Gerais: a gastronomia, que me fez
esquecer a nostalgia dos queijos franceses tão bem substituída
pelas delícias dos queijos mineiros! Passado o período mais
grave da pandemia, assistimos com orgulho a retomada do
hábito mineiro de comer fora e o retorno do funcionamento
normal do setor de bares e restaurantes, tão icônicos nesta
capital, com resiliência e força criativa dos empreendedores
gastronômicos de Belo Horizonte, reerguer o setor.
Vocês podem pensar que estou escrevendo uma declaração de
amor à cidade de Belo Horizonte e ao estado de Minas Gerais.
Isso é provavelmente verdade pois já me considero a francesa
mais mineira da capital das Alterosas.

Geneviève Poulingue

Reitora da Skema Business School
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Recursos Naturais de Minas Gerais
Minas Gerais foi fundada em 1720, depois de expedições oficiais feitas pelos bandeirantes, que identificaram metais e pedras preciosas na região. O resultado da
busca foi o encontro de ouro nos leitos dos rios e na cidade de Ouro Preto, local
em que já havia grandes jazidas no século XVII. Desta forma, o topônimo “Minas”
está diretamente ligado à construção histórica e socioeconômica do estado.
A atividade mineral evoluiu e modernizou-se ao longo do tempo, tornando-se um
setor crucial na projeção de Minas Gerais para o mercado nacional e internacional. Nota-se a presença desse tipo de matéria-prima na fabricação de materiais
utilizados nos setores de energia, transportes, inovação, construção civil, dentre
outros, que são setores indispensáveis no dia a dia da vida moderna.
Atualmente os recursos minerais continuam sendo destaque, principalmente o
nióbio, o ferro, o aço e o ouro.
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Outro recurso natural indispensável para o estado de Minas Gerais é a água. No cerrado mineiro nascem cinco das
oito principais bacias hidrográficas não amazônicas; 70% da água do Rio São Francisco e 50% da água do Rio da
Prata. Além disso, a região sudeste tem uma disponibilidade hídrica de 334,20 trilhões de m³/ano, sendo que mais
da metade, 193,9 trilhões m³/ano, está em Minas Gerais.

Copasa is present in
the development of 640
municipalities in Minas
Gerais. Copasa is present in
the lives of over 11 million
people. Copasa is present
in the portfolio of over 90
thousand shareholders.
And quality is everywhere.
Ever since it was created in 1963, as the water and
sewer utility company originally called Companhia
Mineira de Água e Esgoto, Copasa has played an
essential role in the economic, social and human
development of Minas Gerais.
In order to continue supplying quality water and
handling wastewater in a sustainable manner,
bringing comfort, health and quality of life to millions
of residents from all corners of the state, Copasa
has constantly invested in operational, logistical,
technological and personnel improvement.
With more than 5 billion reais of investments projected
for the next 5 years, Copasa is prepared for the
challenges of the New Sanitation Legal Framework,
always seeking to be proactive. At the same time,
it is a model company in its segment, applying
ecologically sustainable, socially responsible and
ethically transparent practices.
Since 2006, when it started trading its shares on
B3’s Novo Mercado, Copasa started to shine in
another arena: the Stock Exchange, transforming
the operational and financial growth of its business
into dividends for its shareholders.

COPASA is all
around.
And YOU are
at the center.

This made it one of the largest companies listed on
the Stock Exchange and one of the largest sanitation
companies in the Americas.
And, thanks to its reliability and social responsibility,
Copasa is also present in the lives of Minas Gerais
families who need it most, through social promotion
and protection actions, such as the Social Tariff.
By placing customers and investors like you at the
center of its decision-making, Copasa shows that it
is always evolving and optimizing its management
model, both internally and externally, to offer an
integrated and increasingly agile service.
Copasa is present everywhere and invests time and
resources to continuously improve its operations,
while benefiting millions of people every day. People
all around who are the focus of our attention - such
as you.
Learn more at ri.copasa.com.br
COPASA is here. You can rely on us.

ENERGIA
Hidrelétrica
Minas Gerais é pioneira na instalação de hidrelétricas na
América do Sul, dando ao estado grande destaque no fornecimento de energia para o país. A Companhia Energética
de Minas Gerais (CEMIG) é uma das principais distribuidoras
de energia do país, atuando na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e gás natural.
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Solar
A CEMIG tem apostado na energia fotovoltaica. Criou, em
2018, o projeto Cemig Geração Distribuída, com o intuito de
implantar, instalar, operar, manter e locar empreendimentos e equipamentos que utilizem a energia solar. No ano de
2021, a CEMIG ultrapassou a marca de 1GW de potência instalada de geração distribuída, colocando o estado em uma
posição de liderança no país, sendo responsável por 18%
de todo o potencial instalado no Brasil. Atualmente 884
cidades têm geração própria de energia, sendo 98,9% dos
municípios mineiros.

O grande volume de bacias ﬂuviais no estado proporciona
um grande potencial hidrelétrico, devido aos rios São Francisco, Paranaíba e Grande, além dos rios Jequitinhonha,
Doce e Araguari. A estimativa de potencial hidráulico do
estado é de 24GW, terceiro maior do Brasil, e a capacidade
instalada chega a 17GW, distribuída em diversas usinas pelo
país. A região com maior índice de geração de energia hidrelétrica é o Triangulo Mineiro.

Eólica
Considerando ventos superiores a 7,0m/s, Minas Gerais
possui um potencial de geração de energia eólica de aproximadamente 40GW. As áreas mais favoráveis à geração desse

tipo de energia são o Triângulo Mineiro, Norte e Nordeste,
principalmente ao longo da Serra do Espinhaço. Vale destacar, também, a presença de diversas empresas da cadeia
produtiva da indústria eólica em Minas Gerais.

Calculado a partir do modelo de mesoescala
MesoMap (True Wind Solutions. LCC) em
resolução de 3.6x3.6Km e interpolado para
resolução 200x200m por simulação de
camada-limite atmosférica WindMap. utilizando
completamente dados de medições
anemométricas da Cemig (1999-2008)
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Gás Natural
A Companhia de Gás de Minas Gerais, a GASMIG, possui
exclusividade na distribuição de gás natural encanado no
estado, por concessão ou outorga, aos segmentos comercial,
industrial, residencial e termoelétrico, por meio de gás natural comprimido (GNC), gás natural liquefeito (GNL) e automotivo (GNV).

Para regiões periféricas à rede de distribuição da GASMIG,
conta-se com sistema de gasodutos virtuais (transporte por
meio de carretas) para o fornecimento de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Gás Natural Comprimido (GNC).
Um dos projetos da GASMIG para ampliação da sua rede prevê o fornecimento do insumo para regiões do Valo do Aço,
Sul de Minas, Mantiqueira e Campos
das Vertentes, além da região metropolitana de Belo Horizonte. O atual
plano concentra suas atividades em
bairros da região Centro-Sul de Belo
Horizonte, Vila da Serra, Nova Lima e
no bairro Betânia, na região Oeste da
capital, com o intuito de levar o gás natural tanto para as residências quanto
para o comércio.

CENA AMBIENTAL
Minas Gerais possui sete zonas de vida distintas ou biomas,
com grande biodiversidade comparada aos demais estados
do Brasil. Com essa incrível biodiversidade, o estado tem
potencial para desenvolver o ecoturismo de base comu-

nitária em cada um desses biomas, como uma ferramenta
para reduzir a pobreza e proteger a natureza, um elemento
sustentável adicional ao estado, que se tornaria um modelo
internacional de desenvolvimento sustentável.
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EDUCAÇÃO
Minas Gerais apresenta um sistema educacional cujo ensino
fundamental começa aos seis anos de idade, garantindo um
ano extra para as crianças até chegar ao ensino médio. As
instituições de ensino do estado recebem destaque no setor
privado, sendo consideradas uma das melhores do país.
O estado também conta com uma ampla rede de escolas
técnicas, com destaque para o Centro Federal de Educação e
Tecnologia (CEFET-MG), a Fundação de Educação para o Trabalho (UTRAMIG) e institutos federais nas áreas de educação,
ciência e tecnologia, que atuam em âmbito regional.

No que tange ao ensino superior, o estado possui cerca
de 300 instituições de ensino, sendo o ente federativo
com maior número de instituições de ensino públicas.
A distribuição do ensino superior no estado, em todos
os aspectos, seja em número de matrículas ou presença
institucional, tanto em âmbito público quanto no privado,
segue atrelada ao desenvolvimento econômico das regiões
que o compõem. Ou seja, há uma boa sinergia entre
academia e indústria ou cadeia produtiva nessas regiões.
Vale destacar a Universidade Federal de Minas Gerais, que
conseguiu a 15ª colocação no ranking de universidades

latino-americanas (QS Quacquarelli Symonds University
Rankings 2021) e a 3ª posição no ranking nacional (Times
Higher Education 2021).
Outro destaque importante de Minas Gerais é a Fundação
Dom Cabral (FDC), considerada a 9ª melhor escola de
negócios do mundo de acordo com o ranking de educação
executiva do jornal Financial Times. Há mais de 40 anos
a Fundação desenvolve executivos, gestores públicos,
empresários e organizações de diversos segmentos em
vários países. A FDC oferece o acesso a modernas ferramentas
de negócios, troca de experiências e geração conjunta
de conhecimento graças as suas parcerias e acordos de
cooperação com diversas instituições ao nos Estados Unidos,
Europa, China, Índia, Rússia e América Latina.
Uma instituição única e de grande destaque no estado é a
SKEMA Business School. A SKEMA faz parte de um círculo
muito exclusivo no qual menos de um por cento das escolas
de negócios do mundo possuem o triplo credenciamento:
EQUIS-AACSB-AMBA. De acordo com o Financial Times, em
seu ranking anual de cursos de mestrado em gestão, a SKEMA
está classificada em 6º lugar entre as escolas francesas, 22º
no mundo e no Top 10 geral pela experiência internacional

oferecida aos seus alunos. Com operações globais e locais, a
Skema possui 7 campi localizados em 5 países diferentes:
África do Sul, Brasil, China, Estados Unidos e França. O campus
brasileiro está localizado em Belo Horizonte e oferece cursos
com ênfase em Gestão de Negócios Globais para o público
brasileiro. Em Montreal está o Lab de Inteligência Artificial
da SKEMA. As atividades e pesquisa SKEMA em AI facilitam a
criação de um ambiente de pesquisa forte e interdisciplinar.
As atividades de pesquisa vão desde a técnica e algoritmos
até aplicações mais orientadas aos negócios e incluem:
Ética da IA, segurança cibernética e privacidade, interações
homem-máquina etc.
Outro destaque importante de Minas Gerais é a Fundação
Dom Cabral(FDC), considerada a 9ª melhor escola de negócios
do mundo de acordo com o ranking de educação executiva
do jornal Financial Times. Há mais de 40 anos a Fundação
desenvolve executivos, gestores públicos, empresários e
organizações de diversos segmentos em vários países. A FDC
oferece o acesso a modernas ferramentas de negócios, troca
de experiências e geração conjunta de conhecimento graças
as suas parcerias e acordos de cooperação com diversas
instituições ao nos Estados Unidos, Europa, China, Índia,
Rússia e América Latina.
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TURISMO
Minas Gerais apresenta um amplo espectro turístico, que vai
do tradicional ao contemporâneo. Não é coincidência que o
Estado é popularmente conhecido como a síntese brasileira,
uma vez que em nenhum outro Estado do Brasil há tamanha
diversidade cultural e riqueza gastronômica. Em uma terra com
grandes riquezas minerais, montanhas e cachoeiras, Minas
Gerais vem se consolidando como um destino internacional
para aventuras, eventos e turismo religioso.
Um ponto de destaque no turismo mineiro é o Circuito
Liberdade, projeto que visou transformar os prédios históricos
de Minas Gerais em espaços com vocação para a arte, a cultura
e a preservação do patrimônio, reunidos
como um complexo cultural de referencia
para a capital mineira e seus visitantes. A
região se localiza nos arredores da Praça da
Liberdade, um projeto feito no Sec. XIX para
abrigar o centro administrativo do Estado
com a construção de secretarias e do Palácio
da Liberdade, antiga sede do governo.
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Atualmente o Circuito Liberdade é composto
por 33 instituições que permeiam o
universo cultural e artístico por diferentes
aspectos. Treze desses equipamentos
culturais são dirigidos diretamente pelo
Governo do Estado e os demais funcionam
com parcerias público-privadas ou parcerias
com instituições federais públicas.
Para mais informações sobre o circuito e o
funcionamento das atrações acesse: www.
circuitoliberdade.mg.gov.br

Outro destaque mineiro é o Instituto Inhotim, é um museu
de arte contemporânea e Jardim Botânico localizado em
Brumadinho. Idealizado desde a década de 1980 pelo
empresário mineiro Bernardo Mello Paz, foi só em 2006
que foi inaugurado um dos maiores museus a céu aberto do
mundo. Sua localização entre ricos biomas da Mata Atlântica
e do Cerrado cria uma paisagem exuberante ao longo de 140
hectares de visitação, com cerca de 700 obras, de mais de 60
artistas, de quase 40 países diferentes. Essas galerias ao ar
livre são exibidas no meio de um Jardim Botânico com mais
de 4,3mil espécies raras, vindas de todos os continentes do
mundo.

94

95

96

97

6,53
1,16
0,87
0,62
0,58
0,52
0,52
0,48
0,44
0,40
4,42
16.52

39,49%
6,99%
5,24%
3,74%
3,50%
3,13%
3,12%
2,93%
2,67%
2,42%
26,76%
100,00%

98

7,48
2,18
1,02
0,95
0,83
0,47
0,41
0,32
0,30

47,24%
13,17%
6,16%
5,76%
5,03%
2,83%
2,50%
1,94%
1,82%

0,15

0,89%

2,42

14,67%

0,25
0,20
0,17
0,17
0,15
0,13
0,11

4,37%
3,39%
2,99%
2,94%
2,66%
2,19%
1,91%

0,11

1,89%

1,00

1,70%

1,00
4,25

1,69%
74,26%

5,77

100%

99

REPRESENTAÇÕES ESTRANGEIRAS
O estado de Minas Gerais é de extrema importância no cenário das relações internacionais devido
ao grande ﬂuxo de capital humano estrangeiro.
Normalmente concentrados em setores como o
agronegócio, siderurgia e mineração, esses recursos trouxeram diversas representações estrangeiras para o estado.
Esses órgãos internacionais oferecem serviços estratégicos, como orientações jurídicas para a constituição de entidades no Brasil ou nos países que
representam, e trabalham, também, na promoção
de eventos e encontros de negócios e culturais.

CONSULADOS
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De acordo com a Associação dos Membros do Corpo
Consular no Estado de Minas Gerais (AMCC-MG), existem 40 países com representação consular no estado,
sejam consulados honorários ou diplomáticos. Esses
consulados trabalham na aproximação entre Minas
Gerais e seus representantes, formulando políticas comerciais, culturais, artísticas e auxiliando na obtenção
de vistos e demais orientações pertinentes aos cidadãos brasileiros e estrangeiros em Minas Gerais.

Os países com representação consular em Minas Gerais são Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Equador,
Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungria, Índia,
Israel, Itália, Japão, Líbano, Luxemburgo, Malásia,
Marrocos, México, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal,
Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Síria, Suíça,
Trindade e Tobago, Turquia e Uruguai.

PARA SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CORPO CONSULAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ACESSE:
http://www.corpoconsular.com.br/novo/lista-oficial/

CÂMARAS DE COMÉRCIO
As Câmaras de Comércio presentes em Minas Gerais prestam
serviços relevantes a seus associados, criando um ambiente
favorável para que as empresas mineiras e as empresas de
seus respectivos países possam efetivar negócios.

Apoiam as empresas na prospecção de negócios, na
identificação segura de parceiros e no apoio ao comércio
exterior, além de promover ações institucionais relevantes e a
integração entre as culturas. Entre outras ações, destacam-se:

AMCHAM – CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO NO BRASIL – BELO HORIZONTE

Apresentando um quadro com mais de 5.000 empresas
associadas, a Amcham Brasil é a maior dentre todas as
existentes nos 114 países nos quais está presente. Trabalha

na integração de empresas brasileiras e internacionais,
buscando ser uma provedora de conteúdo, facilitadora
de relações empresariais e trabalhando como ponte para
o relacionamento dos seus sócios com o governo e outras
instituições.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
https://www.amcham.com.br/

BELGALUX – CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA BELGO-LUXEMBURGUESA-BRASILEIRA
de negócios e carreiras entre seus membros, que podem ser
indivíduos, empresas e instituições.

Associação sem fins lucrativos, atua no Brasil desde 1938,
promovendo e estimulando as relações comerciais, econômicas e culturais entre o Brasil, a Bélgica e Luxemburgo. A
Belgalux é uma plataforma ativa de networking, promoção

Os serviços vão desde orientações jurídicas básicas para
constituição de sociedades no Brasil, na Bélgica e em Luxemburgo até a promoção de eventos, reuniões comerciais e a
organização de estantes nas feiras comerciais dos três países.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
http://belgalux.com.br/

CCFB-MG - CÂMARA DE COMÉRCIO FRANÇA-BRASIL DE MINAS GERAIS

Fundada em 1900, a Câmara reúne mais de 770 associados e trabalha na promoção do desenvolvimento das
relações econômicas, financeiras, comerciais, industriais,
científicas e culturais entre a França e o Brasil. Apresenta
diversas unidades regionais, inclusive a de Minas Gerais.
Sua função é promover eventos que propiciam aos associados o desenvolvimento de sua rede de contatos e acesso
a informações de alto nível que ajudam no desempenho
profissional e pessoal.

O associado também pode contar com o benefício do “Les
Privilèges”, um cartão que oferece condições especiais em
diversos serviços em todo o Brasil e em países onde há uma
Câmara Francesa.
No caso específico da CCIFB Minas Gerais, existe uma rede
de colaboradores que coordenam e realizam eventos em
temáticas específicas, tornando-se um excelente meio de
propagação de novos conceitos e gestão de negócios, com
apresentação de palestras e cases de sucesso por especialistas de diversas áreas.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
https://www.ccfb.com.br/
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CÂMARA DE COMÉRCIO ÍNDIA-BRASIL

Fundada em 2003, a Câmara de Comércio Índia-Brasil
é uma organização sem fins lucrativos que atua em
prol do fomento das relações comerciais e culturais
entre Brasil e Índia. Sua principal função é auxiliar
as empresas a desenvolverem negócios e cumprirem
seus objetivos nos respectivos mercados.

A Câmara oferece soluções estratégicas personalizadas
aos objetivos dos associados, gerando e identificando
oportunidades de negócios, e plataformas para a
ampliação das conexões, além de possuir parcerias
comerciais e institucionais estratégicas tanto na Índia
quanto no Brasil.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
https://www.indiabrazilchamber.org/

CÂMARA ÍTALO-BRASILEIRA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA DE MINAS GERAIS
mineiras e italianas, oferecendo serviços especializados e
customizados.
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A Câmara Ítalo-Brasileira foi fundada em 1995 e reconhecida
pelo governo italiano em 1998. Desde então ela começou a
fazer parte da Associação de Câmaras de Comércio Italianas
no Exterior (Assocamerestero), uma rede de colaboração
composta por 80 câmaras distribuídas em 55 países e com
mais de 25.00 associados. A instituição busca contribuir
de maneira estratégica, servindo como uma ponte de
negócios para processos de internacionalização de empresas

Atua, também, na facilitação das relações entre os dois
países, incentivando o intercâmbio de experiências nos
diferentes setores econômicos, sendo intermediadora de
atividades diplomáticas, viabilizando, assim, uma rede de
cooperação.
PARA SABER MAIS, ACESSE:
https://www.italiabrasil.com.br/

NBSO - ESCRITÓRIO HOLANDÊS DE APOIO AOS NEGÓCIOS

Os Escritórios Holandeses de Apoio aos Negócios – NBSO’s –
formam uma rede de 22 escritórios em 9 países diferentes,
que são focados em ajudar empresas holandesas em suas
atividades internacionais. O escritório tem sede em Belo
Horizonte, Minas Gerais, e uma representação em Porto
Alegre, Rio Grande do Sul.

Sua função é informar aos empresários holandeses como fazer
negócios no Brasil, fornecendo informações privilegiadas
sobre as possibilidades de negócios e investimentos no
Brasil, principalmente nos locais sede de seus escritórios.
Ajuda as empresas e empresários holandeses a encontrar um
parceiro de negócios no Brasil, dá informações sob medida
e fornece conhecimentos específicos de mercado, como, por
exemplo, sobre leis e impostos, sempre sob demanda.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
https://nbso-brazil.com.br/

CÂMARA PORTUGUESA DE MINAS GERAIS
Gerais, Portugal e países de língua portuguesa. Apoia
a realização de negócios internacionais, aproximando
empresas que buscam uma inserção competitiva no cenário
global.

A Câmara Portuguesa de Minas Gerais, fundada em 1996,
é uma associação voltada para o incremento das relações
comerciais, tecnológicas, sociais e culturais entre Minas

Assume o papel no estreitamento das relações econômicas
de Minas Gerais, Portugal e os empresários de origem
portuguesa. As semelhanças culturais e linguísticas
aproximam os dois países e geram novos negócios e
oportunidades promissoras.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
http://www.camaraportuguesamg.com.br/

CINBR – CÂMARA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS

Entidade sem fins lucrativos que atua em nível local,
nacional e internacional para promover o desenvolvimento
dos negócios no Brasil e no exterior. Oferece condições para
desenvolver o potencial competitivo do negócio e inseri-lo
no mercado internacional.

Novas oportunidades e desafios surgem a todo momento
e a Câmara Internacional de Negócios se propõe a mapear
essas oportunidades, preparando as empresas brasileiras
para adaptar-se e encontrar sucesso em suas relações.
Nesse sentido, a câmara ajuda a ampliar a rede de conexões
dos empresários, ultrapassando obstáculos, de forma
a contribuir para o desenvolvimento do comércio e da
integração internacional.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
https://cinbr.com.br/

COCBA – CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL AUSTRÁLIA

A Câmara Oficial de Comércio Brasil Austrália foi fundada
em 1988 e em 2014 sua sede foi transferida para Belo
Horizonte. Com mais de 30 anos de atuação, a organização
ajuda as relações bilaterais entre os dois países que se
beneficiaram tanto na esfera econômica quanto nas esferas
social e cultural.

A Câmara Oficial de Comércio Brasil Austrália tem como
principal objetivo promover e incentivar o desenvolvimento
da relação entre os dois países, promover networking entre as
empresas brasileiras e australianas, estimular o intercâmbio
cultural, turístico e de outras naturezas, publicar dados
econômicos e outras informações que possam contribuir
para o desenvolvimento mútuo e difundir os métodos de
comercialização adotados no Brasil e na Austrália.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
https://www.australia.org.br/
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CCB – CÂMARA CHINESA DE COMÉRCIO NO BRASIL

A Câmara Chinesa de Comércio do Brasil (CCB) é
uma instituição sem fins lucrativos, formalmente
reconhecida pelo governo brasileiro e pelo governo
chinês. Com a intenção de fomentar o estreitamento
dos laços comerciais e contribuir para a geração efetiva

de negócios entre empresas e empresários brasileiros e
chineses, a câmara assessora seus associados a superar
as barreiras culturais existentes e recomenda soluções
estratégicas para facilitar a concretização de negócios
e geração de resultados. A Câmara desenvolve uma
prestação de serviços personalizada para atender às
necessidades dos seus associados.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
https://www.camarachinesa.com.br/

CCIAMB – CÂMARA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, AGROPECUÁRIA BRASIL-MOÇAMBIQUE
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As relações bilaterais entre Brasil e Moçambique têm se
intensificado ao longo dos anos, indicando um aumento
vertiginoso das correntes de comércio e de investimentos.
Além de um ambiente de crescimento econômico e
estabilidade política, Moçambique conta com um mercado
consumidor de 22 milhões de pessoas, tornando o país um
grande atrativo para o empresariado brasileiro.

Dessa forma, a CCIABM tem o objetivo de fomentar o
relacionamento socioeconômico entre Brasil e Moçambique,
criando um ambiente institucional e de negócios favorável,
capaz de auxiliar o aproveitamento das oportunidades
existentes.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
http://www.cciabm.com/

CBR – CÂMARA BRASIL-RÚSSIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO

Com 39 anos de atividade, a Câmara Brasil-Rússia nasceu
com o propósito de desenvolver as relações econômicas,
financeiras, de investimentos, culturais e esportivas entre os
dois países. Seguindo o padrão operacional das câmaras mais
estruturadas do mundo, nos moldes da ICC (International
Chamber of Commerce), a CBR tem estrutura distribuída em
diversas áreas, disponibilizando uma variedade de serviços
para o suporte e o desenvolvimento de negócios, que poderão
variar segundo as demandas específicas de cada associado.

Graças aos estreitos laços com os governos de ambos os
países, bem como suas respectivas associações patronais e
empresariais de segmentos produtivos distintos, a Câmara
Brasil-Rússia ajuda seus associados e entidades parceiras a
transpor barreiras culturais, sociais e administrativas.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
http://brasil-russia.org.br/

PROCHILE – ESCRITÓRIO COMERCIAL DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO CHILE
apoia-se em uma rede nacional e internacional de contatos
e profissionais especializados e comprometidos a promover
negócios.

Recém-inaugurado na cidade de Belo Horizonte, o ProChile
apresenta 46 anos de experiência, contribuindo para o
aumentos das exportações do seu país e a diversificação
dos produtos para o mercado internacional. Sua missão
é contribuir com o desenvolvimento do Chile por meio da
internacionalização das empresas chilenas, promover a
imagem do país e atrair investimentos e turismo. Para isso,

No ano de 2021, desenvolveu uma nova abordagem para
dar suporte às empresas, visando promover a expansão de
empresas exportadoras com maior potencial exportador ou
com maior escalabilidade a curto prazo. Oferece um serviço
especializado e personalizado de acordo com o perfil de cada
empresa, focado nos bens e serviços com valor agregado
e inovador, a fim de diversificar a matriz exportadora e
aumentar o posicionamento da oferta dos produtos chilenos.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
https://www.prochile.gob.cl/internacional/en
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INOVAÇÃO
Minas Gerais incentiva a inovação por meio de diversos projetos de estímulo à criatividade e ao empreendedorismo. Um desses projetos é a Trilha Mineira da Inovação(TMI), uma iniciativa estratégica para congregar as principais instituições do estado. A
principal função da TMI é orientar seus usuários a encontrar a solução mais adequada
à sua demanda em um momento específico, conectando-os com os diversos parceiros
do projeto.
Minas Gerais se destaca também por ter o único centro de P&D da Google na América
Latina, a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica – CIIT, além do centro
de P&D da Embraer, a Helibras, dentre outras
Atualmente, estão em operação três parques tecnológicos, em Belo Horizonte, Itajubá
e Viçosa e outros três em fase de construção, em Uberaba, Juiz de Fora e Lavras. Todos
esses parques possuem cooperação com as universidades locais, garantindo permanente cooperação acadêmica com as empresas sediadas.
Empresas do estado podem contar com linhas de financiamento específicas para inovação. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em conjunto com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, oferece linhas de crédito pró-inovação,
destinadas a empresas que apresentam projetos inovadores e a empresas que estejam instaladas em algum parque tecnológico do estado.
Minas Gerais concentra uma grande quantidade de startups, ficando atrás somente do
estado de São Paulo. Pode-se destacar o renomado San Pedro Valley como a comunidade de startups mais importante, no entanto existem outras espalhadas pelo estado :
Zero40 (Juiz de Fora), ZebuValley (Uberaba), Uberhub (Uberlândia), Vale da Eletrônica
(Santa Rita do Sapucaí), Vale do Conhecimento (Itabira), Santa Helena Valley (Sete Lagoas), Libertas Valley (Itaúna) e Vale dos Inconfidentes (Ouro Preto).
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SAN PEDRO VALLEY DE BELO HORIZONTE
Eleita por duas vezes como a melhor comunidade de
startups do Brasil pela Spark Awards e figurando entre as
dez iniciativas mais expressivas do país, o San Pedro Valley
é um ecossistema localizado no bairro São Pedro, região
Centro-Sul de Belo Horizonte. Mais de 580 empresas de

base tecnológica, entre as quais aceleradoras, incubadoras,
espaços de trabalho compartilhado e empresas de venture
capital, compõem o conjunto. Sambatech, Hotmart,
Méliuz, Rock Content, Sympla são algumas das que estão
estabelecidas no ecossistema.
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ECONOMIA CRIATIVA
A Economia criativa é todo tipo de obra, produto, conteúdo e
serviço que tenha como elemento principal a inventividade
humana. A Agência de Desenvolvimento da Indústria Criativa
de Minas Gerais conduziu um estudo sobre os impactos
da economia criativa no cenário econômico do estado. Os
resultados foram 457 mil empregos formais e cerca de R$ 788
milhões de renda mensal do trabalho, o que corresponde a
cerca de 10% do total de empregos de Minas Gerais.
A economia criativa mineira é composta por mais de 63 mil
empresas, o equivalente a 12% das empresas criativas do
Brasil, sendo a maioria de micro e pequeno porte. Embora
pulverizada por todas as regiões do estado, as atividades
criativas concentram-se nos polos de Belo Horizonte, Juiz de
Fora, Uberlândia e Contagem.
Cabe mencionar a P7 Criativo, um hub de inovação e
economia criativa que visa promover negócios que têm a
criatividade e a inovação como peças fundamentais.

Seu objetivo é criar uma comunidade ativa de empresas
e profissionais das áreas de audiovisual, moda, software,
design, comunicação, arquitetura, games, música, pesquisa
e desenvolvimento, arte, cultura e gastronomia. A P7 age
como uma facilitadora, estimulando o surgimento de ideias
e sinergia entre os negócios, além de conectar investidores
a coletivos, artistas, grupos culturais, empresas de todos os
portes, criadores, associações e outros detentores de boas
ideias, em Belo Horizonte.

INDÚSTRIA TÊXTIL
A indústria têxtil mineira está entre as maiores do
Brasil, empregando mais de 100 mil pessoas. No ano
de 2021, a indústria cresceu 11,4% e junto com o setor
de confecção gerou em torno de 8,3 mil empregos
diretos, segundo dados do Diário do Comércio. Minas
Gerais representa a terceira maior produção têxtil
do país, ficando atrás somente de São Paulo e Santa
Catarina.
A indústria da moda mineira exporta majoritariamente
para Estados Unidos, Argentina, Vietnã, Hong Kong
e Colômbia, no entanto os principais destinos da
exportação de produtos têxteis são para os vizinhos
Argentina, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru.
O Estado sedia o maior evento de negócios de moda
da América Latina, o Minas Trend Preview, que é
promovido pela Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (FIEMG). Em duas edições anuais, o
encontro reúne toda a cadeia da indústria da moda,
representada por expositores de vestuário, calçados e
acessórios.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pela sua dimensão e até pela localização geográfica, Minas
Gerais tem uma posição estratégica no desenvolvimento
e implementação da Tecnologia da Informação e nas
Telecomunicações. O mercado mineiro apresenta cerca de
5 mil empresas com faturamento anual de R$2,3 bilhões
e gera cerca de 33 mil empregos diretos. Dessas empresas,
70% encontram-se na região metropolitana de Belo
Horizonte.
Além disso, quatro entidades representativas do setor de TI
(Assespro-MG, Fumsoft, SINDIFOR e Sucesu Minas) se uniram
aos governos federal, estadual e municipal de Belo Horizonte
em prol do programa MGTI 2022. Esse programa visa colocar
Minas Gerais em destaque nacional e internacional na área
de TI. O Projeto se estrutura para capacitar, gerar negócios,
adequar o sistema regulatório e criar um polo empresarial
de Tecnologia, Informação e Empreendedorismo (TIE).
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ELETROELETRÔNICA
Minas Gerais se orgulha de apresentar um Vale da
Eletrônica, muitas vezes comparado ao Vale do Silício,
presente na Califórnia, Estados Unidos, localizado na
cidade de Santa Rita do Sapucaí, município com 43 mil
habitantes, a 387 km de Belo Horizonte. É a primeira
cidade na América Latina a ter uma escola técnica de
eletrônica e a primeira faculdade de Engenharia de
Telecomunicações do Brasil.
Santa Rita abriga, nos dias atuais, mais de 170
pequenas e médias empresas nas áreas de eletrônica,
automação industrial, telecomunicações, software,
eletromedicina e outras na área de engenharia. Graças
a essa diversidade de empresas, formou-se uma cadeia
produtiva entre governo, academia e empresas. A
cidade é sede do APL Eletroeletrônico Sul Mineiro
(Arranjo Produtivo Local), oferecendo produtos, serviços
e oportunidades de emprego para todo o Brasil.

BIOTECNOLOGIA
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A biotecnologia é a aplicação de organismos, sistemas ou
processos biológicos. Conhecida também como “Ciências da
Vida”, tem um papel relevante no aumento da produtividade
agrícola, na área de saúde e de energia. O Estado é
considerado um dos maiores polos de Ciências da Vida
do Brasil, com seis incubadoras e três aceleradoras, dando
destaque às Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) que

estão distribuídas por Minas Gerais. Vale destacar a cidade
de Belo Horizonte, que apresenta um dos principais clusters
de ciências da vida da América Latina, composto por mais de
300 empresas que geram mais de 4000 empregos no setor.
O mapa a seguir mostra as regiões onde essas instituições
se concentram:

AERONÁUTICO
Este setor é estratégico para Minas Gerais, alvo de estudos
para intensificação e viabilização de oportunidades para
diversas áreas econômicas do estado. Estão presentes 86
aeródromos e aeroportos, além
de três grandes polos do setor,
na Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH), em Itajubá e
em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de
Minas. Importantes empresas estão
presentes no estado: Embraer, com
seu centro de P&D em Belo Horizonte;
a Helibras, única fabricante de

helicópteros da América Latina, e a GOL, que mantém um
centro de manutenção avançada próximo ao Aeroporto
Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

AUTOMOTIVO
A produção de veículos automotores no estado é responsável
por cerca de 16% dos empregos gerados, além de ser o
quarto maior setor produtivo em exportações de Minas
Gerais. É o segundo polo automotivo do país, tendo a
Stellantis como principal empresa do estado. Stellantis é o
resultado da fusão entre a Fiat Chrysler(FCA) e o grupo PSA,
englobando 20 marcas das duas fabricantes se tornando a
quarta maior montadora do mundo.
O entorno da fábrica, em Betim, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH), é povoado por centenas de
indústrias de autopeças que atendem à montadora italiana,
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instalada no Brasil em meados da década de 1970. Outras
empresas importantes instaladas em Minas Gerais são
a Mercedes-Benz, instalada em 1999 em Juiz de Fora, e a
Iveco, instalada em Sete Lagoas nos anos 2000.
Minas Gerais ganha destaque nacional ao abrigar unidades
fabris das empresas GE Transportation, EMD Equipamentos
e Serviços Ferroviários (subsidiária da Caterpillar) para
produção de locomotivas. As duas empresas – ambas
americanas – são as únicas fabricantes do país de locomotivas
para trens de carga.

MINERAÇÃO
Devido a sua vasta extensão territorial, o Brasil apresenta
diversos tipos de formações geológicas, ocasionando uma
diversidade mineral relevante para o setor. Minas Gerais
corresponde a 53% da produção de minério de ferro do país
e 29% dos minérios no geral, além de ser o maior extrator de
fosfato, ouro, zinco e nióbio. No caso do nióbio, Minas Gerais
produz o equivalente a 75% do que é produzido no mundo.
Diversos outros minerais são produzidos no estado, como
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bauxita, manganês, paládio, prata, dolomito, filito, quartzo,
calcário, chumbo, feldspato, granito, zircônio, cobalto,
enxofre, níquel, barita e manganês. Em 2021, o item mais
exportado do estado foi o minério de ferro, correspondendo
a 48% do total exportado pelo Estado.
O mapa abaixo mostra a distribuição da produção de alguns
minerais pelo estado:

CONSTRUÇÃO CIVIL
É um setor muito importante para a economia de Minas
Gerais por gerar empregos e ser fonte de inovação e
evolução. Empresas de grande porte estão presentes nas
cadeias produtivas, desenvolvendo desde matérias-primas
e insumos até imóveis para o mercado imobiliário e obras
públicas de grande porte, melhorando a infraestrutura do
estado.
Esse setor é de extrema importância, pois, além de contribuir
para a redução do déficit habitacional brasileiro, ajuda a
movimentar outras cadeias de serviços: financeiro, comercial,
tecnológico, transportes, consultorias e capacitações.
Minas Gerais também conta com um número crescente
de construções sustentáveis que prometem beneficiar não

somente o meio ambiente, mas promover uma redução
de custos desde a fase de construção até o ciclo de vida do
empreendimento.
As certificações LEED (do inglês, Leadership in Energy and
Environmental Design) e AQUA (Alta qualidade Ambiental),
versão brasileira adaptada do HQE (Haute Qualité
Environnementale), apresentam parâmetros a serem
considerados na construção de obras com melhor gestão
ambiental.
O processo de certificação Aqua-HQE chegou ao Brasil
em 2008. É aplicado com exclusividade pela Fundação
Vanzolini, que adaptou o processo francês à cultura, ao clima
e à legislação brasileira.
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AGROPECUÁRIA
O agronegócio mineiro é um dos setores que se destacam
internacionalmente no estado, sendo um dos pilares das
exportações. A diversidade e a riqueza são as âncoras que
impedem retrações maiores em períodos desfavoráveis
internacionalmente, como foi o caso dos últimos anos. De acordo
com dados da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais(FAEMG), o setor movimentou RS$ 120,061 bilhões
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Um destaque para o agronegócio mineiro tem sido o comércio
exterior, que em 2021 exportou o equivalente a US$ 9,51
bilhões, com alta de 19,2% frente a 2020, segundo dados da
FAEMG. Essa alta pode ser responsabilizada pela valorização no
preço das commodities, que foram exportadas para 176 países
diferentes, sendo a China o principal comprador.
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AS REGIÕES
DE MINAS

118

AS DIVERSAS REGIÕES
DE MINAS GERAIS
Em virtude da extensão territorial (586.520 km²) e número de municípios (853), Minas Gerais divide-se em 12 mesorregiões, com características culturais, climáticas e
geográficas diversas. Cada uma delas se desenvolveu de maneiras diferentes, como
destacado a seguir:

1.

Campo das Vertentes

2.

Central Mineira

3.

Metropolitana de Belo Horizonte

4.

Noroeste de Minas

5.

Norte de Minas

6.

Oeste de Minas

7.

Sul de Minas

8.

Triângulo Mineiro

9.

Vale do Jequitinhonha

10.

Vale do Mucuri

11.

Vale do Rio Doce

12.

Zona da Mata
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CAMPO DAS VERTENTES
Região que apresenta como base econômica a pecuária,
por mais que ainda existam atividades industriais na região,
principalmente em Barbacena e Lavras, que comportam
empresas do segmento de cimento, minerais não metálicos,
autopeças, alimentício e calçados.
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O turismo é crescente na região, principalmente nas cidades
de São João Del Rei e Tiradentes, que recebem quantidades
crescentes de turistas atraídos pela riqueza histórica e
arquitetônica dessas cidades do período colonial brasileiro.
Outro ponto importante para atrair o turismo para a região são as
atrações culturais e o ecoturismo.

CENTRAL MINEIRA
Essa região é responsável pela maior parte do minério de
ferro extraído em Minas Gerais, sendo explorado por grandes
empresas, como a Vale S/A e a CSN. Existem, também, outros
minerais metálicos e não metálicos que são explorados e
processados na região. Nesse grupo, podem-se identificar

empresas como a produtora de ouro AngloGold Ashanti, as
cimenteiras Brennand Cimentos, Cimentos Liz e Lafarge-Holcim,
a produtora de cal Mineração Lapa Vermelha e a RHI Magnesita,
produtora de refratários.
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Central

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
A Região Metropolitana de Belo Horizonte tem destaque no setor
de serviços, o que decorre do fato de Belo Horizonte ser a capital
do estado e o maior centro comercial, financeiro, educacional e
médico do estado.
A abundância de matérias-primas na área possibilitou o
surgimento e o crescimento de um parque metalúrgico
expressivo no entorno de Belo Horizonte, com muitas indústrias
voltadas à produção de ferroligas, peças fundidas, aço, bens de
capital e produtos diversos, somados ao segundo maior polo
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automotivo do Brasil.
Cabe destacar também o cluster de Biotecnologia e Ciências da
Vida existente na RMBH, que é um dos dois maiores do país em
número de empresas. Embora a maioria das empresas deste
cluster seja de pequeno porte, algumas se sobressaem nesse
cenário e se destacam nacionalmente nos segmentos nos quais
atuam, como é o caso do Laboratório Hermes Pardini, St. Jude
Medical, Belfar Indústria Farmacêutica, Hyporfarma, Hipolabor e
Ceva Brasil.

NOROESTE DE MINAS
O Noroeste de Minas apresenta grande vigor no que diz respeito
ao agronegócio. A região apresenta o maior potencial de
expansão das atividades agrícolas e pecuárias de todo o estado.
Sobre o setor industrial, as principais empresas são do ramo da
agroindústria e da extração mineral, focada no ouro e no zinco.

Algumas delas são a WD Agroindustrial, Bioenergética Vale do
Paracatu, Cooperativa Agropecuária de Unaí Ltda., Cooperativa
Agropecuária Vale do Paracatu Ltda., Kinross Gold e Nexa
Resources.
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NORTE DE MINAS
A região Norte apresenta extensas áreas cobertas por pastagens
destinadas à criação de gado, sendo um setor importante
para a região. Há também grandes plantações de ﬂorestas
para produção de carvão vegetal, além de um grande polo de
produção de frutas, graças ao Rio São Francisco e seus aﬂuentes
que cortam a região.
O Norte de Minas também possui importantes clusters ceramistas
e de confecções, produção artesanal de cachaça, especificamente
em Salinas, cidade reconhecida internacionalmente pelos
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apreciadores dessa bebida pela elevada qualidade de sua
produção.
Esta região se destacou em empreendimentos voltados para
a produção de energia renovável fotovoltaica. As companhias
Portal Solar e Brookfield Energia Renovável construirão o maior
parque de energia solar das Américas, que será instalado na
região. A produção de energia do projeto abastecerá mais de 1,2
milhão de famílias e está previsto para entrar em operação em
2023.

OESTE DE MINAS
O ponto forte da Região Oeste de Minas são os Arranjos
Produtivos Locais (APL’s). O mais relevante deles é composto por
cerca de 1200 empresas situadas principalmente no município
de Nova Serrana e seus arredores. O APL de Nova Serrana é o
principal polo calçadista mineiro e um dos três principais do país
e é formado, basicamente, por micro e pequenas empresas.
Algumas das maiores empresas do Oeste de Minas pertencem
ao APL de fundição – situadas em Divinópolis, Itaúna e Cláudio

– e a outros setores integrantes da indústria metalúrgica. Nos
municípios circunvizinhos a Arcos, a indústria extrativa mineral
é voltada, principalmente, à exploração de calcário, de grande
importância para a economia regional.
Em um belíssimo parque nacional situado na Serra da Canastra,
município de São Roque de Minas, encontra-se a nascente do
Rio Francisco, um dos mais importantes do Brasil e indispensável
para o suprimento de água e energia elétrica da Região Nordeste.
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SUL DE MINAS
O Sul de Minas é a principal região produtora de itens
agropecuários do estado, contribuindo com mais de 20% para a
geração do PIB desse setor em Minas Gerais. A produção de café é
a atividade agrícola mais importante. A região é responsável por
cerca de 25 % de toda a produção brasileira dessa commodity.
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Grãos
Café
Mineração
Automotivo

A região beneficia-se do fato de ser localizada entre as três
principais metrópoles brasileiras. Esse fato inﬂuencia a economia,
que é polarizada pela megalópole paulista (RMSP), mas que
recebe estímulos também das regiões metropolitanas do Rio de
Janeiro (RMRJ) e de Belo Horizonte (RMBH).

TRIÂNGULO MINEIRO
O ponto forte da Região Oeste de Minas são os Arranjos
Produtivos Locais (APL’s). O mais relevante deles é composto por
cerca de 1200 empresas situadas principalmente no município
de Nova Serrana e seus arredores. O APL de Nova Serrana é o
principal polo calçadista mineiro e um dos três principais do país
e é formado, basicamente, por micro e pequenas empresas.
Algumas das maiores empresas do Oeste de Minas pertencem
ao APL de fundição – situadas em Divinópolis, Itaúna e Cláudio

– e a outros setores integrantes da indústria metalúrgica. Nos
municípios circunvizinhos a Arcos, a indústria extrativa mineral
é voltada, principalmente, à exploração de calcário, de grande
importância para a economia regional.
Em um belíssimo parque nacional situado na Serra da Canastra,
município de São Roque de Minas, encontra-se a nascente do
Rio Francisco, um dos mais importantes do Brasil e indispensável
para o suprimento de água e energia elétrica da Região Nordeste.
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VALE DO JEQUITINHONHA
O Vale apresenta grandes oportunidades no setor de extração
mineral, exploradas pela Cia. Nacional de Grafite e de Lítio
por meio da Campanha Brasileira de Lítio (CBL). Embora haja
aproveitamento já em curso do lítio pela CBL, as reservas do
mineral existentes na área revelam potenciais para melhor
exploração.
O Vale do Jequitinhonha apresenta a maior concentração de
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núcleos de agricultura familiar do estado, comportando cerca de
78 mil agricultores, o que equivale a 9% da produção do estado.
Outro destaque importante são os investimentos da empresa
Sigma Mineração para a extração de lítio na região. A soma
dos investimentos desta empresa ultrapassa R$ 1,2 bilhão e a
previsão é que este projeto gere mais de 6 mil empregos.

VALE DO MUCURI
O ponto forte da Região Oeste de Minas são os Arranjos
Produtivos Locais (APL’s). O mais relevante deles é composto por
cerca de 1200 empresas situadas principalmente no município
de Nova Serrana e seus arredores. O APL de Nova Serrana é o
principal polo calçadista mineiro e um dos três principais do país
e é formado, basicamente, por micro e pequenas empresas.
Algumas das maiores empresas do Oeste de Minas pertencem
ao APL de fundição – situadas em Divinópolis, Itaúna e Cláudio

– e a outros setores integrantes da indústria metalúrgica. Nos
municípios circunvizinhos a Arcos, a indústria extrativa mineral
é voltada, principalmente, à exploração de calcário, de grande
importância para a economia regional.
Em um belíssimo parque nacional situado na Serra da Canastra,
município de São Roque de Minas, encontra-se a nascente do
Rio Francisco, um dos mais importantes do Brasil e indispensável
para o suprimento de água e energia elétrica da Região Nordeste.
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VALE DO RIO DOCE
As principais empresas instaladas no estado ficam na região,
como a siderúrgica Usiminas, a Aperam South América e a
Celulose Nipo-Brasileira S/A (Cenibra). A grande disponibilidade
de insumos siderúrgicos é um importante fator para o
adensamento da cadeia produtiva da metalurgia e este contexto
propicia a aplicação de grandes avanços, aperfeiçoando o setor.
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Vale ressaltar a presença das empresas processadoras de inox,
que usam a matéria-prima fornecida pela Aperam South América,
única produtora da América Latina de aços planos inoxidáveis e
siliciosos.

ZONA DA MATA
Os segmentos industriais mais representativos da região são
metalúrgico, têxtil e confecções, moveleiro e alimentício. A
indústria da Zona da Mata se desenvolveu a partir da instalação
de fábricas de fiação e tecelagem. Atualmente, a cadeia têxtil
e de confecções continua a exercer importância para muitos
municípios da região.
Quanto à cadeia metalúrgica, incluindo material de transportes,
a Zona da Mata conta com grandes unidades produtivas das
empresas Votorantim Metais Zinco, ArcelorMittal Brasil, Codeme

Engenharia S/A, Dow Corning Silício do Brasil S/A, além da
unidade da montadora Mercedes Benz, em Juiz de Fora.
O governo de Minas Gerais anunciou para a Zona da Mata um
plano de retomada econômica que vai destinar cerca de R$ 50
milhões em investimentos para as cidades da região. O foco
principal do plano de retomada é criar um ambiente favorável
para a geração de empregos e atração de investimentos. O plano
promete desburocratizar o ambiente de negócios e prevê obras
em diversas cidades.
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Minas Gerais é um estado da Região Sudeste que apresenta uma localização geográfica estratégica em relação aos seus vizinhos, tornando-se um grande corredor que
conecta diversas regiões do país. O estado faz divisa com São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul, além de apresentar uma proximidade com o Distrito Federal.
As riquezas contidas no estado e a necessidade de explorar todo seu potencial econômico exigem uma estrutura logística robusta, capaz de catalisar bons negócios para
Minas Gerais.
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RODOVIAS
Rodovia Fernão Dias (BR 381): Liga as regiões metropolitanas
de Belo Horizonte e de São Paulo, sendo um dos mais
importantes eixos de transporte de carga de todo o Brasil. Esta
rodovia corta o Sul de Minas, a principal região produtora de café
do mundo e que conta com importantes parques fabris.
BR-040 – Rio de Janeiro – Belo Horizonte – Brasília: Com
1.148 km, sendo 716 km em território mineiro, esta importante
rodovia nacional atravessa relevantes polos industriais e
agrícolas, além de áreas de extração mineral. É a principal via de
acesso às cidades históricas do estado.

Rio-Bahia (BR 116): Une a região Nordeste ao Sudeste e Sul
do país. Em território mineiro, atravessa a Zona da Mata e os vales
dos rios Doce, Mucuri e Jequitinhonha.
BR 262: Liga o complexo portuário do Espirito Santo à região
Centro-Oeste do País, principal área produtora de grãos do Brasil.
MG-050: Rodovia estadual, com extensão total de 406,7 km,
liga a Região Metropolitana de Belo Horizonte a São Sebastião
do Paraíso, município próximo à divisa com o estado de São
Paulo.
BR-050: Liga São Paulo a Brasília (Distrito Federal) e perpassa a
região do Triângulo Mineiro.
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O governo de Minas Gerais apresenta um Programa de
Concessões Rodoviárias elaborado pela Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), que foi lançado
em maio de 2019 e procura atrair investimentos para lotes
rodoviários estaduais, gerando empregos e impulsionando o
desenvolvimento do estado. Em 2021, iniciou-se uma rodada
de conversas para conceder uma malha de 3.250 quilômetros,
contemplando cerca de 120 municípios e beneficiando mais de
5 milhões de pessoas.

O objetivo do programa é oferecer subsídios técnicos,
econômicos e jurídicos para promover e melhorar a qualidade
dos serviços sem prejuízos aos cofres púbicos. Outros pontos
importantes do programa são otimização dos contratos já
existentes, ressarcimento às concessionárias prestadoras de
serviços vigentes, aperfeiçoamento da governança das obras
públicas e adoção de medidas preventivas para a conservação
de obras.

FERROVIAS
Em Minas Gerais há 2,5 mil km de rodovias em funcionamento,
cerca de 8% da totalidade presente no Brasil. Essas ferrovias são
operadas por três empresas, MRS Logística S/A, Ferrovia CentroAtlântica S/A e Valor Logística – VLI.
Minas Gerais apresenta o Plano Estratégico Ferroviário (PEF),
que tem ajudado a diversificar a matriz de transportes do
estado. No ano de 2022 duas empresas assinaram protocolos de
intenção para a realização de aportes no setor. As empresas são
a Macro Desenvolvimento e a Petrocity ferrovias, que investirão,
somente em Minas Gerais, RS$13 bilhões e RS$16 bilhões
respectivamente.
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MRS Logística S/A
A MRS Logística é uma operadora de linhas ferroviárias de
extrema importância para Minas Gerais, passando pelos três
principais estados do Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Em Minas, essa linha é uma das principais do Estado,
passando desde a Região Metropolitana de Belo Horizonte até a
Zona da Mata, abastecendo diversos municípios.
Segundo dados da MRS Logística, 16% da frota ferroviária
nacional é deles, com mais de 18 mil vagões e 800 locomotivas.
É um total de 1.643 km de linhas que percorrem São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais, com os principais produtos:

contêineres, produtos siderúrgicos, cimento, bauxita, produtos
agrícolas e carvão.
Valor Logística Integrada - VLI
Operando trens de longa distância, a Valor Logística Integrada
sustenta as operações da Vale S/A em Minas Gerais, na Estrada
de Ferro Vitória-Minas. Apresenta uma extensão de 905 km,
conectando as operações de minério de ferro com o Porto de
Tubarão, no Espírito Santo. De acordo com dados da empresa,
cerca de 135 milhões de toneladas de mercadorias são
transportadas anualmente, com uma variedade de mais de
60 produtos diferentes, tais como aço, carvão, calcário, granito,
contêineres, entre outros.
Ferrovia Centro Atlântica – FCA
É uma das maiores linhas férreas do Brasil, com 7.080 km de
extensão. Abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de
Janeiro, Bahia, Sergipe e Distrito Federal, fazendo ligação com
os portos marítimos do Rio de Janeiro, Vitória, Angra dos Reis e
Salvador. Por conta da sua ampla extensão, a ferrovia faz conexão
com outras diversas malhas ferroviárias, sendo um dos principais
pontos de conexão entre as regiões do Brasil, como o Sudeste,
Centro Oeste e Nordeste. Entre as principais cargas transportadas
por esta linha, que é uma das principais ferrovias de Minas
Gerais, estão produtos agrícolas, petróleo, cimento e grãos.

TRANSPORTE AÉREO
AEROPORTO INDÚSTRIA
O principal aeroporto de Minas Gerais foi concedido à empresa BH
Airport em 22 de Novembro de 2013. O projeto de modernização,
ampliação e manutenção do Aeroporto Internacional de Belo
Horizonte prevê investimentos consideráveis para os 30 anos
de concessão. A BH Airport conta com a experiência de seus
acionistas para transformar o Aeroporto em uma verdadeira
“cidade aeroportuária” e que esteja verdadeiramente pronta
para o mundo. Atualmente, o aeroporto conta com 22 milõoes
de passageiros por ano, 26 pontos de embarque e 17 canais
de inspeção de passageiros, além de apresentar mais de 40
destinos diretos, sendo que é o aeroporto com maior número de
destinos para o nordeste e sudeste do brasil.

A capital de Minas Gerais conta, também, com o Aeroporto da
Pampulha, usado para voos regionais e aviação executiva. Esse
aeroporto foi concedido à BH Airport em Outubro de 2021 e há
uma previsão de R$ 151 milhões em melhorias no terminal ao
longo dos 30 anos.

É o único aeroporto brasileiro a operar um aeroporto industrial,
com mais de 1 milhão de m² destinados à indústria. Seu objetivo
é conectar empresas, clientes e fornecedores de forma ágil,
simples e segura, assegurando uma alta eficiência da cadeia
logística e uma melhor relação custo beneficio para facilitar a
entrada dos produtos no mercado.
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aéreo. As cidades que têm aeroportos são Montes Claros,
Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Poços de Caldas,
Varginha, Pouso Alegre, Divinópolis, Juiz de Fora, São João Del
Rei, Ipatinga, Governador Valadares e Diamantina.

AEROPORTOS NO INTERIOR DE MINAS GERAIS
Minas Gerais apresenta ainda diversos outros aeroportos que
operam no interior do estado com linhas regulares de transporte

Montes Claros

Diaman�na

Patos de Minas
Uberlândia
Araxá

Gov. Valadares

Belo Horizonte

Uberaba

Ipa�nga
Belo Horizonte

Divinópolis
São João
Del Rei

Passos
Varginha
Pouso Alegre
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ESTRUTURA ADUANEIRA
Por não apresentar nenhum litoral, faz-se importante a presença
dos portos secos em Minas Gerais, com o objetivo de acelerar
os processos de desembaraço alfandegário, juntamente com
as unidades do Centro Logístico Industrial Aduaneiro (CLIA) e
do Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação
(REDEX). Esses portos estão localizados nas cidades de Betim,
Juiz de Fora, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia e Varginha,
conforme mostra o mapa a seguir:

Juiz de Fora

Imagem: Porto do Açu

CONEXÃO COM OS PORTOS MARÍTIMOS

AS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS EM MINAS GERAIS INTEGRAM-SE AOS PORTOS MARÍTIMOS EM SÃO PAULO –
PORTO DE SANTOS, RIO DE JANEIRO – PORTO DE AÇU, E ESPÍRITO SANTO – COMPLEXO DE TUBARÃO.
Porto de Santos
Considerado o maior complexo portuário da América Latina,
corresponde a quase um terço das trocas comerciais brasileiras.
Administrado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo
(CODESP), localiza-se a 70 km do maior mercado consumidor
e produtor do país, a Grande São Paulo.
O escoamento da carga proveniente dos ramais da MRS
Logística e Ferrovia Centro Atlântica S/A (FCA) é realizado via
modal ferroviário para o complexo, que se apresenta como o
maior exportador de café em grãos, soja, milho, automóveis e
produtos industrializados em geral.
Porto de Vitória
Localizado no estado do Espírito Santo, sedia o Complexo
de Tubarão, maior produtor de pelotas do mundo, além de
conter o maior pátio ferroviário da América Latina que, junto
com as oito usinas de pelotas da Vale S/A, produz 20 milhões
de toneladas por ano. Além disso, o Complexo de Tubarão se
mostrou preocupado com os aspectos ambientais, fazendo um
investimento de R$ 700 milhões para melhorias e controles
ambientais de redução da emissão de poeira, consumo de
água e reaproveitamento dos resíduos produzidos.

Porto do Açu
Moderno complexo porto-indústria, o Porto do Açu é um dos
maiores complexos de infraestrutura do país, instalado em São
João da Barra, ao norte do estado do Rio de Janeiro. Esse porto
apresenta um amplo potencial de maximizar as operações
logísticas das empresas mineiras, tanto pelo escoamento da
produção, quanto pela importação de insumos e recursos.
Tem o terceiro maior terminal de minério de ferro do Brasil,
responsável por 25 % das exportações brasileiras de petróleo.
Ergueu o maior parque térmico da América Latina, abriga a
maior base de apoio offshore do mundo e já é o terceiro
maior porto nacional no que diz respeito à movimentação
de cargas.
O porto apresenta uma zona de Processamento de
Exportação, sendo ideal para atender indústrias como as
de metal-mecânicas, de mineração, de rochas ornamentais,
petroquímicas e agroindústria. É um porto considerado de
classe mundial por apresentar parcerias com o Porto de
Antuérpia Internacional (PAI) na Europa, o Porto de Houston
nos Estados Unidos e o Porto de Ghandzhou, na China.
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Para os conhecedores de Minas Gerais, não é surpresa o favorável ambiente de negócios presente no estado. Sua capacidade de manter as tradições em congruência com
as inovações é grande parte desse sucesso. Minas aparece como o segundo melhor
ambiente de negócios do Brasil de acordo com a Doing Business Subnacional 2021,
um ranking feito pelo Banco Mundial, que avalia o ambiente de negócios no país.
A instituição avalia obstáculos regulatórios e boas práticas nos 26 estados e no distrito federal, tendo como critério a abertura de empresas, obtenção de alvará de construção, registro de propriedades, pagamento de impostos e execução de contratos. A
partir desses critérios se pode chegar à conclusão de que Minas Gerais é o segundo
estado com mais facilidade de se abrir e manter um negócio, ficando atrás somente
de São Paulo.
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INSTITUIÇÕES DE SUPORTE
ACMINAS – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
MINAS
Atuante em Minas Gerais como representante da classe
empresarial há mais de um século, tem como objetivo
fomentar o progresso e o desenvolvimento econômico
de Belo Horizonte e Minas Gerais. Seus associados têm a
oportunidade de usufruir de assessoria econômica, jurídica,
câmaras de mediação empresarial, certificação digital,
consultas cadastrais, Jornal ACMinas, espaços de publicidade,
incentivo no uso de energias renováveis e projetos de suporte
à internacionalização.
Site: www.acminas.com.br
BDMG – BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE
MINAS GERAIS
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O Banco é o estruturador oficial de Minas Gerais nas operações
de concessões públicas no modelo de Parceria PúblicoPrivadas (PPPs). Além disso, apoia os setores público e privado,
ofertando crédito para empresas de todos os portes e setores,
prefeituras e concessionárias de serviços públicos municipais.
Sua atuação é baseada no impacto, competitividade, parceria
e cultura de resultados, apresentando uma estratégia
em consonância com a agenda 2030 e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pelo Brasil e
demais países membros da Organização das Nações Unidas
(ONU). O banco busca aumentar sua atuação de forma
inovadora, visando à melhoria da qualidade de vida em Minas
Gerais.
Site: www.bdmg.mg.gov.br
INVEST MINAS – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE
INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS
A agência atua no desenvolvimento de Minas Gerais por meio
da atração de investimentos, promoção das exportações e
apoio das empresas instaladas no estado. Além disso, tornouse diretora da Associação Mundial de Agências de Promoção de
Investimentos (WAIPA) na América Latina, projetando Minas
Gerais internacionalmente e potencializando seu trabalho.
É vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais (SEDE) e mantida pela Companhia
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG)
e pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Site: www.indi.mg.gov.br
CODEMGE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
MINAS GERAIS
Empresa estatal integrante da Administração Pública Indireta
do Estado de Minas Gerais. Tem o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento de Minas, fomentando um
ambiente de eficiência, simplificação e sustentabilidade, na
tentativa de gerar maior valor para o acionista. Desenvolve
projetos nas áreas aeroespacial, automotiva, de mineração,
metalurgia, energia, infraestrutura, logística, eletroeletrônica,
telecomunicações, química, segurança, medicamentos,
biotecnologia, meio ambiente, dentre outras.
Site: www.codemge.com.br
FIEMG – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE MINAS GERAIS
Representa o setor industrial de Minas Gerais, atuando na
defesa de seus interesses locais e nacionalmente. Trabalha
na assessoria e consultoria com relação às áreas de crédito,
financiamento, tributário, ambiental e trabalhista. É por meio
das entidades que compõem a FIEMG que ela consegue
atender às demandas da indústria e da sociedade: Centro
Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG), Serviço
Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
Site: www.ﬁemg.com.br
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas
Empresas
Atuando como impulsionadora do movimento empreendedor
de Minas Gerais, o Sebrae oferece produtos e soluções
inovadoras para quem deseja abrir, diversificar, ampliar
ou recuperar um negócio. Articulam esforços e recursos
com o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil
para impulsionar os pequenos negócios, um dos principais
geradores de emprego do Brasil.
Em Belo Horizonte é sediado o Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas, que abrange 853 municípios mineiros
com atendimentos em nove sedes regionais distintas. Além
de atenderem as empresas separadamente, o projeto tenta
desenvolver e disseminar políticas públicas que favoreçam o
crescimento dos pequenos negócios.
Site: www.sebrae.com.br
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COMO ABRIR EMPRESAS ESTRANGEIRAS EM MINAS GERAIS
1º PASSO: DEFINIÇÃO DO TIPO JURÍDICO
TIPOS JURÍDICOS MAIS COMUNS:
• EMPRESÁRIO INDIVIDUAL(EI)
• EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA(EIRELI)
• SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA(LTDA)
• SOCIEDADE ANÔNIMA(SA)
• SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL(SLU)
2º PASSO: LEGISLAÇÃO CONSULAR DE CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO DOS SÓCIOS ESTRANGEIROS
3º PASSO: TRADUÇÃO JURAMENTADA DA DOCUMENTAÇÃO ESTRANGEIRA
4º PASSO: REGISTRO EMPRESARIAL NA JUNTA COMERCIAL; JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS (JUCEMG – WWW.JUCEMG.MG.GOV.BR);
5º PASSO: REGISTRO DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ)
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6º PASSO: INSCRIÇÃO MUNICIPAL
7º PASSO: ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
8º PASSO: INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAPITAL ESTRANGEIRO
O capital estrangeiro no Brasil pode ingressar livremente, sem
necessidade de aprovação governamental ou restrições nos valores

investidos. No entanto existem algumas atividades previstas na lei
que são de exclusividade dos brasileiros.

A legislação brasileira apresenta duas deﬁnições de
“capital estrangeiro”:

De acordo com a lei, nas duas definições, os recursos devem
pertencer a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas
ou com sede no exterior.

1) Recursos financeiros ou monetários introduzidos no país
para aplicação em atividades econômicas.
2) Bens, como máquinas e equipamentos, que entram no
Brasil sem dispêndio inicial de divisas, destinados à produção
de bens ou serviços.

Assim que o capital estrangeiro chega ao país, deve ser
registrado em até 30 dias do seu ingresso. O registro deve
ser feito pela empresa receptora e por um representante
investidor estrangeiro pela internet para ser repatriado e ter os
lucros e dividendos remetidos ao exterior.

TRIBUTAÇÃO DO CAPITAL FINANCEIRO
ENTRADA:
Os recursos que ingressam no Brasil como investimento
estrangeiro direto (IED) não estão sujeitos à tributação.

No entanto o investimento a título de empréstimo está
sujeito ao Imposto de Operações Financeiras (IOF).

NA REMESSA AO EXTERIOR:
Os lucros e dividendos, ao serem repatriados para o
exterior, estão isentos de pagar o Imposto de Renda
(IR7), caso o montante seja igual ao registrado junto ao
Banco Central do Brasil. O montante que exceder ao que
foi registrado estará sujeito ao imposto de renda, cuja
alíquota está entre 15% e 25%, excluindo os casos em que
a remessa vai para países que apresentam acordos fiscais

aplicáveis com o Brasil.
Os lucros obtidos a partir do investimento estrangeiro
podem ser reinvestidos no Brasil, no entanto deverão
igualmente ser registrados como capital estrangeiro junto
ao Banco Central do Brasil e, a partir de então, passarão
a integrar a base de cálculo de imposto incidente sobre
futuras divisões de capital.

VISTOS
A emissão de vistos no Brasil se relaciona com a natureza da viagem e estadia do estrangeiro no país. Para solicitar a
emissão de um visto, basta entrar no site do Ministério das Relações Exteriores e seguir os passos recomendados no site:
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos#precisa.
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TIPOS DE VISTO
• VISTO DE VISITA: concedido para aquele que permanecer no Brasil até 90 dias sem o intuito migratório ou exercício de atividade
remunerada.
• VISTO DIPLOMÁTICO: concedido a autoridades e funcionários que viajem para o Brasil em missão oficial.
• VISTO OFICIAL: concedido a funcionários administrativos estrangeiros que viajem ao Brasil em missão oficial, de caráter transitório
ou permanente, representando governo estrangeiro ou organismo internacional reconhecido pelo Governo brasileiro; ou aos
estrangeiros que viajem ao Brasil sob chancela oficial de seus Estados.
• VISTO DE CORTESIA: concedido a personalidades e autoridades estrangeiras em viagem não oficial ao Brasil; companheiros (as),
dependentes e outros familiares que não se beneficiem de Visto Diplomático ou Oficial por reunião familiar; trabalhadores de
Missão Estrangeira sediada no Brasil ou do Ministério das Relações Exteriores; artistas e atletas estrangeiros que viajem ao Brasil
para evento de caráter gratuito e eminentemente cultural.
• VISTO TEMPORÁRIO: esse visto pode ter o prazo de validade de até 1 ano e permite múltiplas entradas para o país enquanto ele
estiver válido. Os estrangeiros devem seguir uma das situações descritas para poder receber o visto: pesquisa acadêmica, acolhida
humana, tratamento de saúde, trabalho, investimento.
• VISTO DE INVESTIDOR: A concessão do visto temporário para investidor é condicionada à autorização de residência emitida pelo
Ministério do Trabalho e poderá ser dada ao imigrante administrador, gerente, diretor ou executivo com poderes de gestão, que
venha ao país para representar a sociedade investidora.
• CIDADÃOS DO MERCOSUL: Nacionais dos Estados signatários do Acordo de Residência do Mercosul (Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai) podem obter residência temporária no Brasil de até 2 anos. Após este período, a
residência temporária poderá ser transformada em residência por prazo indeterminado, procedimento que deverá ser realizado
junto à Polícia Federal.

FONTES
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil)
Agência de Desenvolvimento da Indústria Criativa de Minas Gerais
(P7 Criativo)
Agencia de Promoção de Investimentos e Comercio Exterior de
Minas Gerais (Invest Minas)
Agência Nacional da Mineração (ANM)
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT)
Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR)
BH Airport
Comex Stat (Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços
MDIC)
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE)
Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG)
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)
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century businesses need. At the moment,
SKEMA is present on 7 campus locations
across 6 countries: France, China, United
States, Brazil and South Africa, as well as a
resources and research centre in artificial
intelligence in Canada.
AV. DO CONTORNO, 5.456, SAVASSI
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS
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CONTATO
• Sílvio Soares Nazaré
• Rodrigo Araújo - rodrigo.araujo@acminas.com.br
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Claudio Valença Motta
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Silvio Soares Nazaré
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Rodrigo Araújo
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Análise e Produção dos Dados Econômicos
Paulo Casaca
Contato Publicitário
José Carlos da Cruz
Projeto Gráﬁco
Fazcom!
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