
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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CAPITAL DO ACOLHIMENTO E DO

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 

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.

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

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 

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. 

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
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Recursos Naturais de Minas Gerais 

Minas Gerais foi fundada em 1720, depois de expedições oficiais feitas pelos ban-
deirantes, 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 internacio-
nal. 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.

7
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COPASA is all 
around.

And YOU are 
at the center. 

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. 

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.

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. 

COPASA is here. You can rely on us.

Learn more at ri.copasa.com.br

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.
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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)

Eólica

Considerando ventos superiores a 7,0m/s, Minas Gerais 
possui um potencial de geração de energia eólica de aproxi-
madamente 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 des-
tacar, também, a presença de diversas empresas da cadeia 
produtiva da indústria eólica em Minas Gerais. 

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 na-
tural comprimido (GNC), gás natural liquefeito (GNL) e au-
tomotivo (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 Lique-
feito (GNL) e Gás Natural Comprimido (GNC). 

Um dos projetos da GASMIG para ampliação da sua rede pre-
vê o fornecimento do insumo para regiões do Valo do Aço, 

Sul de Minas, Mantiqueira e Campos 
das Vertentes, além da região metro-
politana 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 na-
tural tanto para as residências quanto 
para o comércio.

Hidrelétrica

Minas Gerais é pioneira na instalação de hidrelétricas na 
América do Sul, dando ao estado grande destaque no for-
necimento 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 distri-
buição de energia elétrica e gás natural.

O grande volume de bacias fluviais no estado proporciona 
um grande potencial hidrelétrico, devido aos rios São Fran-
cisco, 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 hi-
drelétrica é o Triangulo Mineiro. 

ENERGIA

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 empreendimen-
tos e equipamentos que utilizem a energia solar. No ano de 
2021, a CEMIG ultrapassou a marca de 1GW de potência ins-
talada 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. 
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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. 

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.

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 Tra-
balho (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 

CENA AMBIENTAL

EDUCAÇÃO
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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.

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.

TURISMO
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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

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

de negócios e carreiras entre seus membros, que podem ser 
indivíduos, empresas e instituições.

Os serviços vão desde orientações jurídicas básicas para 
constituição de sociedades no Brasil, na Bélgica e em Luxem-
burgo 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 asso-
ciados 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 associa-
dos 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 especialis-
tas de diversas áreas. 

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

De acordo com a Associação dos Membros do Corpo 
Consular no Estado de Minas Gerais (AMCC-MG), exis-
tem 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 co-
merciais, culturais, artísticas e auxiliando na obtenção 
de vistos e demais orientações pertinentes aos cida-
dãos brasileiros e estrangeiros em Minas Gerais.

Os países com representação consular em Minas Ge-
rais são Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Bulgá-
ria, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Equador, 
Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Fran-
ça, 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/

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:

CONSULADOS

CÂMARAS DE COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES ESTRANGEIRAS
O estado de Minas Gerais é de extrema importân-
cia no cenário das relações internacionais devido 
ao grande fluxo de capital humano estrangeiro. 
Normalmente concentrados em setores como o 
agronegócio, siderurgia e mineração, esses recur-
sos trouxeram diversas representações estrangei-
ras para o estado.

Esses órgãos internacionais oferecem serviços es-
tratégicos, como orientações jurídicas para a cons-
tituição de entidades no Brasil ou nos países que 
representam, e trabalham, também, na promoção 
de eventos e encontros de negócios e culturais.
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CÂMARA PORTUGUESA DE MINAS GERAIS

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 

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

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/

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/

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 ÍTALO-BRASILEIRA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E  AGRICULTURA DE MINAS GERAIS

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 

mineiras e italianas, oferecendo serviços especializados e 
customizados.

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/
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PROCHILE – ESCRITÓRIO COMERCIAL DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO CHILE

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, 

apoia-se em uma rede nacional e internacional de contatos 
e profissionais especializados e comprometidos a promover 
negócios.

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

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

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/
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Minas Gerais incentiva a inovação por meio de diversos projetos de estímulo à criati-
vidade e ao empreendedorismo. Um desses projetos é a Trilha Mineira da Inovação(T-
MI), 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 perma-
nente cooperação acadêmica com as empresas sediadas.

Empresas do estado podem contar com linhas de financiamento específicas para ino-
vação. 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 este-
jam 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 comuni-
dade 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 La-
goas), Libertas Valley (Itaúna) e Vale dos Inconfidentes (Ouro Preto).

INOVAÇÃO
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INDÚSTRIA TÊXTIL 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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.

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). 

SAN PEDRO VALLEY DE BELO HORIZONTE

ECONOMIA CRIATIVA

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.

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.
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AERONÁUTICO

AUTOMOTIVO

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.

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, 

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.

BIOTECNOLOGIA

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:

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. 
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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.

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  

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:
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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 

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. 

AGROPECUÁRIA
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AS DIVERSAS REGIÕES 
DE MINAS GERAIS
Em virtude da extensão territorial (586.520 km²) e número de municípios (853), Mi-
nas 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

AS REGIÕES 
DE MINAS
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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.

Central

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. 

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.
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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.

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 

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.
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NORTE DE MINAS OESTE 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 

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. 

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 TRIÂNGULO MINEIRO

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.

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).

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.

Grãos

Café

Mineração

Automotivo
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VALE DO JEQUITINHONHA VALE DO MUCURI

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 

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.

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 ZONA DA MATA

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.

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.

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 geográ-
fica 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 proximi-
dade com o Distrito Federal.

As riquezas contidas no estado e a necessidade de explorar todo seu potencial econô-
mico exigem uma estrutura logística robusta, capaz de catalisar bons negócios para 
Minas Gerais. 



6160

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. 

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.

TRANSPORTE TERRESTRE 
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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.

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. 

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.
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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 Centro-
Atlântica 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.

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.

FERROVIAS
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CONEXÃO COM OS PORTOS MARÍTIMOS

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.

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.
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AEROPORTOS NO INTERIOR DE MINAS GERAIS

Minas Gerais apresenta ainda diversos outros aeroportos que 
operam no interior do estado com linhas regulares de transporte 

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.

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:

Montes Claros

Diamantina

Gov. Valadares

Ipatinga

Patos de Minas

Uberlândia

Uberaba

Araxá

Passos

Varginha

Pouso Alegre

Juiz de Fora

São João 
Del Rei

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Divinópolis
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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

O Banco é o estruturador oficial de Minas Gerais nas operações 
de concessões públicas no modelo de Parceria Público-
Privadas (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, tornou-
se 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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CAPITAL ESTRANGEIRO

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)

6º PASSO: INSCRIÇÃO MUNICIPAL

7º PASSO: ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

8º PASSO: INSCRIÇÃO ESTADUAL

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”:

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.

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

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.
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u  Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil)

u  Agência de Desenvolvimento da Indústria Criativa de Minas Gerais 
(P7 Criativo)

u  Agencia de Promoção de Investimentos e Comercio Exterior de 
Minas Gerais (Invest Minas)

u  Agência Nacional da Mineração (ANM)
u  Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
u  Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT)
u  Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR)
u  BH Airport
u  Comex Stat (Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços 

MDIC)
u  Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE)
u  Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG)
u  Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)
u  Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)

u  Diário do Comércio
u  Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG)
u  Federação da Agricultura de Minas Gerais (FAEMG)
u  Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)
u  Fundação Dom Cabral (FDC)
u  Fundação Getúlio Vargas (FGV)
u  Fundação João Pinheiro (FJP)
u  Governo de Minas Gerais
u  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
u  Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações 
u  Ministério da Economia 
u  Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
u  Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 

Minas Gerais (SEAPA)
u  Secretaria do Estado de Turismo e Cultura de Minas Gerais (SECULT)
u  Skema Business School

FONTESTRIBUTAÇÃO 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.

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.

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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•  Sílvio Soares Nazaré
• Rodrigo Araújo -  rodrigo.araujo@acminas.com.br
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