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O ano de 2020 ficará marcado na história 
mundial como o ano da pandemia e em Minas 
Gerais não será diferente. Mas aqui, além de um 
combate firme e organizado contra o vírus, que 
garante ao Estado a menor taxa de óbitos por 
habitante do país, também lembraremos de um 
ano em que, apesar de todas as dificuldades, 
conseguimos ter excelentes resultados na 
atração de investimentos privados e dar 
sinalizações positivas no campo econômico.

O INDI e seu corpo técnico de excelência foram 
fundamentais para que superássemos a meta 
de R$ 30 bilhões em atração de investimentos 
privados, chegando aos R$ 30,7 bilhões a partir 
de protocolos assinados entre o Governo de 
Minas e empresas de diversos segmentos.

Nesses dois anos de governo, conseguimos 
atrair para Minas Gerais R$ 87,7 bilhões de 
investimentos. Três vezes mais que o obtido 
nos quatro anos anteriores. Empresas como 
Grupo Petrópolis, Tiberina, Alpargatas, Ambev 
e Lactalis iniciaram operações em 2020. 
Juntaram-se a esses investidores dois líderes 
do mercado de e-commerce: a Amazon e o 
Mercado Livre, que anunciaram a implantação 
de centros de distribuição no Estado.

Temos buscado fortalecer a economia de 
Minas Gerais e estamos abertos para ajudar 
empresários a consolidarem seus negócios 
aqui. O INDI, de forma muito proativa, tem 

prospectado oportunidades junto a empresas 
do mundo todo, para que novos negócios 
possam entrar no mercado brasileiro por Minas 
Gerais.

Para 2021, a meta de atração de novos 
investimentos e diversificação dos negócios está 
mantida. O desafio é grande. Mas já mostramos 
que é possível fazer muito, mesmo tendo pouco. 
Que venham novos e bons investimentos, 
gerando empregos e beneficiando todos os 
mineiros!



3

Fortalecer o desenvolvimento econômico de 
Minas Gerais sempre foi uma das prioridades 
deste Governo. Sob a coordenação do 
governador Romeu Zema, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
(Sede) focou em projetos para atração de 
investimentos e tirou do papel protocolos de 
intenções que tiveram como resultado o saldo 
de R$ 30,7 bilhões, superando a meta de R$ 30 
bilhões em atração para 2020.

O cumprimento dessa meta ambiciosa somente 
foi possível com a atuação primorosa do INDI, 
que trabalha incessantemente na consolidação 
de investimentos atraídos. 

Apesar do ano atípico que vivemos em 2020 
e das grandes dificuldades econômicas, Minas 
Gerais conseguiu dar respostas importantes aos 
problemas de crescimento econômico e, em 
especial, de saúde. Atuamos em conjunto de 
forma responsável, agindo em diversas frentes 
para a geração de emprego e renda.

Quero destacar a elaboração e disponibilização 
da iniciativa inovadora realizada pela 
Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig), em parceria com Sede e INDI, que 
foi o Mapa de Disponibilidade de Energia 
Fotovoltaica. Em 2020, atraímos R$8,1 
bilhões em investimentos no setor de 
energia fotovoltaica e ampliamos em 51,7% 
a capacidade de geração desse setor, com um 
incremento de 466,15MW com relação a 2019, 
totalizando 1.367,95MW de potência instalada.

O Projeto Estratégico Minas Amiga do Investidor 
fez a Sede implementar, em 2020, o Minas Livre 

para Crescer. A ação já realizou uma série de 
medidas de desburocratização no estado,  tais 
como: publicação do Decreto Nº 48.036/20 
que regulamenta a Lei Federal de Liberdade 
Econômica; elaboração da lista consolidada 
de dispensa de alvarás de funcionamento de 
642 atividades econômicas consideradas de 
baixo de risco; revogação de aproximadamente 
180 normativos legais obsoletos, promovida 
especialmente pelas Agências Metropolitanas; 
lançamento do Guia Municipal de Liberdade 
Econômica; além da mobilização do setor 
produtivo e recepção e tratamento de 216 
proposições de melhorias encaminhadas por 
15 proponentes.

Estamos no caminho certo, promovendo o 
desenvolvimento do Estado e investindo, cada 
vez mais, na diversificação econômica.

FERNANDO PASSALIO -  Secretário-adjunto 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

FERNANDO PASSALIO
| EDITORIAL
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O ano de 2020 entrará para a história 
em função da pandemia que assolou o 
planeta. Para além do sofrimento inerente à 
crise epidemiológica, foi necessário refletir 
rapidamente sobre os impactos econômicos de 
uma crise sem precedentes. 

No INDI, tão logo nos confrontamos com 
esse cenário, decidimos centrar esforços em 
setores estratégicos. Nosso objetivo passou 
a ser mitigar os efeitos danosos da retração 
econômica, preservando empregos, apoiando 
investimentos e mantendo as condições de 
existência dos negócios instalados no território 
mineiro. 

Se, por um lado, diversas áreas estavam 
sendo imediatamente afetadas, outras 
estavam lidando com aumento exponencial 
de demanda. Logo, mapear e estimular esses 
mercados tornou-se uma medida urgente. 

E o resultado não demorou a aparecer. 
Os indicadores mostraram claramente 
que empresas dos ramos de alimentação, 
agricultura, pecuária, energia, e-commerce, 
saúde e construção civil conseguiram manter e 
até expandir as atividades. 

Mesmo com as incertezas no mercado 
financeiro, as estratégias adotadas pelo INDI 
fizeram com que fosse superada a estimativa 
feita no início do ano, de que o Estado receberia 
aportes de R$ 30 bilhões entre janeiro e 
dezembro de 2020. E isso só foi possível graças 
à evidente melhoria do ambiente de negócios, 

THIAGO TOSCANO - Diretor-presidente 
da Agência de Promoção de Investimento 
e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI)

aliada a uma visão de mercado a médio e 
longo prazos de um governo no qual todos os 
setores trabalham com um propósito comum: 
descomplicar a vida de quem quer investir.

E precisamos ressaltar o mais importante: a 
razão pela qual todos nós trabalhamos. Em 
cada indicador, se encontra a face humana 
do desenvolvimento. Durante 2020, em 
todo o território mineiro, milhares de jovens 
conseguiram seu primeiro emprego. Pais e mães 
de família tiveram oportunidade de crescer nas 
carreiras e tantas pessoas conseguiram a tão 
sonhada recolocação profissional. 

É para isso que trabalhamos e é com a certeza 
do dever cumprido que apresentamos os 
resultados aqui contidos. Nosso muito obrigado 
a todos que de alguma maneira colaboraram. 
Essas conquistas nos enchem de orgulho. 

THIAGO TOSCANO
| EDITORIAL

CRESCER EM MEIO A CRISE 
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Superar as metas de atração de investimentos em um ano marcado por uma crise epidemiológica 
global não foi fácil. Foi necessário reposicionar nossas estratégias, focando em áreas que, mesmo 
com os contratempos, foram ainda mais demandadas. Esta foi uma forma de reduzir os impactos da 
pandemia, preservando e gerando empregos, ao mesmo tempo em que auxiliamos no atendimento 
das necessidades essenciais.
 
Neste relatório, traçamos uma linha do tempo, onde é possível acompanhar os destaques dos 
investimentos formalizados ao longo do ano. 

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
SUPERA A CRISE EM 2020 

Ao todo, foram 

atraídos

R$ 30,7 bilhões 

em investimentos 

para Minas Gerais 

em 2020.

As empresas atraídas pelo 

INDI em 2020, quando em 

plena operação, terão o 

potencial de incrementar a 

arrecadação de ICMS em 

mais de R$ 1,2 bilhão 

ao ano. 

Serão mais de 

30 mil empregos 

diretos gerados,

ao longo dos 

próximos anos, 

pelos 201 projetos 

formalizados.  

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG

Governador Romeu Zema lança 
programa Minas Livre Para Crescer
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Confira, abaixo, o montante acumulado mês a mês. 

R$ 30,7 BILHÕES PROJETOS FORMALIZADOS E EM 
EVOLUÇÃO NO INDI EM 2020:

R$2BI

R$4BI

R$6BI

R$8BI

IN
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IM
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TO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ2020

R$1,15

R$0,08 R$0,38
R$0,23

R$3,89
R$4,01

R$0,89

R$0,32

SET

R$4,51
R$4,89 R$5,24

R$7,13

1º   MINERAÇÃO

2º   ENERGIAS

3º   INDÚSTRIA   
      QUÍMICA

4º   AGRONEGÓCIO

5º  ALIMENTOS

As áreas que mais se destacaram em volume de investimentos foram: 

6º   SUCROENERGÉTICO

7º   METALURGIA

8º   EMBALAGENS

9º   SIDERURGIA

10º   EMPREENDIMENTOS   
       IMOBILIÁRIOS

11º   BEBIBAS E FUMO

12º   SERVIÇOS

13º   E-COMMERCE

14º   ELÉTRICO E  
         ELETROELETRÔNICOS

15º   FÁRMACOS
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A GS Souto Engenharia, empresa mineira detentora dos 
projetos da Ágape Participações, investirá mais de R$190 
milhões na construção de aproximadamente 11 Centrais 
Geradoras Hidrelétricas (CGHs) - usinas hidrelétricas de 
tamanho e potência menores, de até 5 MW. Os aportes 
alcançarão os municípios de Indianópolis, Carangola, 
Faria Lemos, Ubaporanga, Jequeri, Raul Soares, Japaraíba, 
Nova Uniao, Ingaí e Tupaciguara, gerando em média 60 
empregos diretos em casa usina e aproximadamente 20 
MW de potência instalada.

ÁGAPE PARTICIPAÇÕES

ENERGIA

A Wabtec, com sede em Contagem, na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, após a fusão com a tradicional GE Transportation 
passou a prover um vasto portfolio para o setor ferroviário. 
Com 628 empregados em Minas Gerais, é líder na fabricação de 
locomotivas de carga, componentes para vagões, soluções de 
serviços, além de projetos de transformação digital e sinalização 
de ferrovia. A Wabtec transferiu sua fabrica de portas automáticas 
para metrôs de São Paulo para Minas Gerais, investindo mais 
de R$3,5Milhoes em 2020 em sua planta. Em 2021, o volume de 
locomotivas deverá dobrar e mais 70 novos empregos diretos 
serão gerados.

WABTEC

FERROVIÁRIO

JANEIRO
- 2 0 2 0 - 

A Arpe Indústria Eletrônica vai instalar, em Santa 
Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, a primeira fábrica 
automatizada de relés automotivos e industriais 
das Américas, Sul e Central. A unidade fabril, já em 
fase de implantação, contará com R$ 24 milhões 
em investimentos dentro dos próximos dois anos. 
A previsão é gerar cerca de 90 empregos diretos e 
outros 115 indiretos. 

ARPE INDÚSTRIA ELETRÔNICA

Imagem meramente ilustrativa: Depositphotos

 
ELETROELETRÔNICOS

DF

DF

OI

OI

I I

DF Decisão Formalizada

Implantação Iniciada

Operação Iniciada
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A WM, empresa dedicada à comercialização e distribuição de metais 
não ferrosos, escolheu Minas Gerais para sediar uma das maiores 
e mais modernas fábricas de fios e cabos. O empreendimento, 
construído na cidade de Extrema, no Sul de Minas, somará R$ 3.920 
milhões em investimentos e deve dar início à operação no próximo 
ano, gerando 16 empregos diretos e 55 indiretos.  

WM METAIS

FEVEREIRO
- 2 0 2 0 - 

METALURGIA

Imagem meramente ilustrativa: Depositphotos

A Beam Suntory, marca nipo-americana e uma 
das maiores empresas de destilados no mundo, 
construirá um grande centro de distribuição na 
cidade de Extrema, no Sul de Minas, para importação 
e abastecimento do mercado nacional. O projeto 
prevê a geração de 50 novos postos de trabalho. 

BEAM SUNTORY
 BEBIDAS

DF

DF



MARÇO
- 2 0 2 0 - 

A norte-americana Ball Corporation, maior fabricante 
mundial de embalagens de alumínio para bebidas, irá 
realizar um investimento de R$ 376 milhões em Frutal, 
no Triângulo Mineiro. A previsão é gerar 106 novos 
empregos diretos. A nova planta vai ampliar a oferta de 
latas da Empresa em 1,5 bilhão de unidades ao ano.

BALL CORPORATION
EMBALAGEM 
DE ALUMÍNIO 

DF

10
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ABRIL
- 2 0 2 0 - 

A Triunfo, subsidiária no Estado da mineradora 
australiana Harvest Minerals, expandirá os 
negócios na área de fertilizantes em Carmo 
do Paranaíba, no Alto Paranaíba. A Empresa 
irá produzir 400 mil toneladas de kamafugito, 
em um processo com o mínimo de impacto 
ambiental. Serão investidos R$ 4 milhões nesta 
nova fase e serão gerados 10 novos postos de 
trabalho no próximo ano.

TRIUNFO

A Verde AgriTech investirá R$ 22,5 milhões na 
expansão de  sua unidade no município de São 
Gotardo, no Alto Paranaíba. A Empresa é responsável 
pelo projeto Cerrado Verde, que minera e industrializa 
siltito glauconitico para utilização em fertilizantes 
e ração animal. A expectativa é que a empresa 
complete seu ciclo de investimentos no Estado, 
iniciado em 2018, somando um aporte de R$ 70 
milhões e 85 empregos gerados.

VERDE AGRITECH

MINERAÇÃO

A Vallourec irá empregar cerca de R$ 220 milhões na 
Mina Pau Branco, localizada na Serra da Moeda, em 
Brumadinho. O projeto já está em andamento e prevê  
a expansão da capacidade produtiva da unidade em 
72% (de 5 Mt/ano para 8,6 Mt/ano). A companhia 
foi a primeira do mundo a utilizar o método de 
desaguamento por filtros prensa para a finalidade de 
empilhamento drenado de rejeitos de minério de ferro, 
dispensando a construção de barragens. A expectativa   
é que sejam gerados 320 novos postos de trabalho      
na unidade.

VALLOUREC

 FERTILIZANTES

MINERAÇÃO

I I

I I

I I
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MAIO
- 2 0 2 0 - 

A Alpargatas, empresa brasileira líder no setor de calçados na 
América Latina, investiu na construção de um novo centro de 
distribuição na cidade de Extrema, no Sul de Minas. A cidade 
é um ponto estratégico para alavancar as vendas de marcas 
como Havaianas, Dupé, Osklen, Sete Léguas, Meggashop. 
Serão gerados 70 novos empregos.

ALPARGATAS

A Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), um dos 
maiores players de etanol, açúcar VHP e bioeletricidade de Minas 
Gerais, abriu as portas de sua terceira unidade no Estado: a 
Canápolis – antiga Usina Triálcool –, que terá uma capacidade total 
de moagem de 1,7 milhões de toneladas de cana. Os investimentos 
nas áreas agrícola e industrial chegam a R$ 1 bilhão e devem ser 
gerados 1,7 mil postos de trabalhos diretos.

CANÁPOLIS

COMBUSTÍVEL

CALÇADOS

OI

OI
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A Vida Veg, empresa especializada em produtos veganos, 
investiu cerca de R$ 2,5 milhões na criação de uma nova 
planta industrial em Lavras. Com isso, a Empresa leva 
oportunidade de desenvolvimento para a região, com a 
geração de 110 empregos diretos e 55 indiretos, além da 
aquisição de matéria-prima de pequenos produtores.

VIDA VEG

Líder nacional na produção e comercialização de ligas à base de 
sílico, o Grupo Rima anunciou outros quatro projetos em Minas. 
Ao todo, serão investidos R$ 207 milhões nas unidades de Capitão 
Enéas, Várzea da Palma e Bocaiúva, no Norte de Minas. Com 
a conclusão desta nova etapa, a Empresa complementará seu 
programa de investimentos, iniciado em 2018, somando R$ 448 
milhões em aportes e gerando 522 empregos diretos.

RIMA

SUCROENERGÉTICOMETALURGIA

ALIMENTAÇÃO

MAIO
- 2 0 2 0 - 

OI

OI
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Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG

LIASA
Lançamento do projeto 
de expansão da Liasa, 
em Pirapora
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JUNHO
- 2 0 2 0 - 

A Sigma Mineração, subsidiária da canadense 
Sigma Lithium, investirá na implantação e 
operação do complexo Grota do Cirilo, em 
Itinga, no Vale do Jequitinhonha, abrindo 
caminho para o promissor mercado de 
baterias de lítio para veículos elétricos. No 
total, serão investidos R$ 859 milhões e a 
expectativa da Sigma é gerar cerca de 300 
novos postos de trabalho diretos

SIGMA

A Quebec Engenharia deu os primeiros 
passos nas etapas de estudo e licenciamento 
do projeto de instalação da hidrelétrica de 
Formoso, que abrangerá os municípios de 
Buritizeiro e Pirapora, no Norte de Minas. 
O projeto conta com R$ 2,2 bilhões em 
investimentos e tem 306 MW de potência 
instalada.

QUEBEC

A Liasa, indústria produtora de silício 
metálico, deu início ao projeto de expan-
são e modernização de seu parque fabril, 
localizado em Pirapora, no Norte de 
Minas. O aporte de R$ 360 milhões será 
desdobrado até 2024, sendo esperada 
a geração de 1.158 empregos, diretos e 
indiretos, ao longo das intervenções da 
Empresa nesse período. 

LIASA

ENERGIA

METALURGIA

MINERAÇÃO

DF

DF

DF
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JULHO
- 2 0 2 0 - 

Apesar dos licenciamentos ainda estarem em curso junto ao 
órgão ambiental, a AngloGold Ashanti, empresa mineradora de 
ouro sul-africana, realizou, em 2020, aporte de R$ 57 milhões em 
infraestruturas que possibilitarão a implantação dos Projetos de 
Ampliação e Reconceituação do Sistema de Disposição de Rejeitos 
da Mina Cuiabá, em Sabará-MG, e Expansão Pinta Bem, em Santa 
Bárbara/MG. Este montante se refere a toda a ampliação dos 
Sistemas de Filtragem e Desaguamento de Rejeitos já existentes 
nos sites. O INDI realizou o atendimento referente ao processo 
de licenciamento ambiental e encaminhou para análise da 
Superintendência de Projetos Prioritários (SUPPRI) e aprovação 
no Grupo de Desenvolvimento Econômico (GDE). Ao todo, serão 
gerados 100 empregos temporários diretos.

ANGLOGOLD

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(Codemge) deu início à implantação da primeira 
fábrica de ímãs de terras raras do hemisfério Sul, 
importante para o fomento de toda cadeia produtiva 
de motores e geradores elétricos de alta eficiência. A 
LabFabITR será instalada em Lagoa Santa, na região 
metropolitana de BH, e contará com investimento de 
R$ 87,2 milhões. A expectativa é gerar 54 empregos 
diretos ao longo do projeto.

CODEMGE

O Grupo Fortaleza de Santa Teresinha Agricultura e 
Pecuária (Grupo ARG) anunciou aporte de R$ 1,225  
bilhão na ampliação de seus projetos de agronegócio. 
O objetivo é expandir a criação de bovinos, ovinos 
e piscicultura em Jequitaí e São João da Ponte, no 
Norte de Minas. O plano de investimento deverá ser 
implementado até 2022 e vai gerar 1.620 empregos 
diretos. 

FORTALEZA DE SANTA TERESINHA

AGRONEGÓCIO

 
ELETROELETRÔNICOS

Imagem meramente ilustrativa: Depositphotos

MINERAÇÃO

I I

I I

DF
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PETRÓPOLIS
Inauguração de cervejaria 
do Grupo Petrópolis, 
em Uberaba

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG
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AGOSTO
- 2 0 2 0 - 

A canadense Mcain, líder global em batatas fritas congeladas – 
fornecedora inclusive do McDonald’s –, iniciou a construção de sua 
primeira fábrica de batatas fritas no Brasil, na cidade de Araxá, em 
Minas Gerais. Com um investimento superior a R$ 240 milhões no 
projeto, a companhia prevê gerar mais de 100 empregos diretos, 450 
indiretos e impactar uma média de 750 profissionais no campo da 
agricultura, além de incrementar significativamente a capacidade de 
produção da McCain na América Latina.

MCCAIN

Terceira maior companhia de cerveja do Brasil e 11ª no ranking 
mundial em volume de produção, o Grupo Petrópolis investiu 
mais  de R$ 890 milhões na construção de sua maior planta fabril, 
inaugurada em agosto, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. 
O empreendimento tem uma área construída equivalente a 15 
campos de futebol e deve gerar mais de 430 empregos diretos e 
outras 3 mil vagas indiretas, a partir de sua cadeia produtiva.

GRUPO PETRÓPOLIS

A cubana Bacardi, maior fabricante de 
bebidas destiladas do mundo, montou na 
cidade de Extrema, no Sul de Minas, um 
novo Centro de Distribuição (CD). A unidade, 
inaugurada em agosto de 2020, recebeu 
aportes de R$ 250 mil e possibilitou a 
contratação de oito profissionais diretos.

BACARDI

 BEBIDAS

ALIMENTAÇÃO

 BEBIDAS

Imagem meramente ilustrativa: Depositphotos

OI

OI
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A Libbs Farmacêutica, empresa 100% 
brasileira, inaugurou em Varginha, no Sul de 
Minas, um centro logístico (CLV) que apoiará 
o recebimento e a distribuição de produtos 
às mais de 60.300 farmácias atendidas pela 
marca no Brasil. O espaço contou com 
investimento de R$ 13 milhões e gerou 
17 empregos na região. 

LIBBS FARMACÊUTICA

A Belgo-Mineira Bekaert Artefatos de Arame 
(BMB), empresa formada a partir de uma 
parceria entre a ArcelorMittal e a Bekaert, 
está realizando um investimento de cerca de 
R$314 milhões para expandir sua capacidade de 
produção na unidade de Itaúna, região Centro-
Oeste do Estado. O projeto vai gerar em torno 
de 700  novos empregos, entre permanentes 
e temporários.  

BELGO-MINEIRA BEKAERT
METALURGIA

FARMÁCIA

AGOSTO
- 2 0 2 0 - 

OI

OI
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AMBEV LATAS
Inauguração da Ambev 
Latas, em Sete Lagoas

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG
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SETEMBRO
- 2 0 2 0 - 

A Ambev inaugurou uma fábrica de latas da 
própria cervejaria em Sete Lagoas, região 
Central do Estado. Foram investidos mais de 
R$ 600 milhões no empreendimento, que terá 
capacidade de produzir 1,5 bilhão de latas 
por ano. Ao todo, devem ser gerados mais de 
200 empregos diretos.

AMBEV LATAS

OUTUBRO
- 2 0 2 0 - 

A mexicana Genomma Laboratories do Brasil, 
detentora das marcas Asepxia, Cicatricure, 
Pointts e Proctan, implantou um centro de 
distribuição em Extrema, no Sul de Minas. 
O objetivo da Companhia, que atua em 22 
países, foi otimizar a logística para melhor 
atender clientes em São Paulo, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, além de toda a região 
Nordeste. Atualmente, a Empresa gera 
57 empregos diretos.

GENOMMA

 EMBALAGEM
 DE ALUMÍNIO

FARMÁCIA

OI

I I
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NOVEMBRO
- 2 0 2 0 - 

A Pró-Eficiência Solução Para Agronegócios S/A - Intergado - 
empresa industrial que atua no setor  de fabricação de aparelhos 
pecuários, localizada em Betim, na região metropolitana de BH, 
já investiu mais  de R$ 5 milhões no acumulado dos últimos três 
anos para expansão das atividades. A Companhia desenvolve e 
disponibiliza, a um custo acessível, ferramentas de automação 
para os produtores e instituições de pesquisa, introduzindo no 
agronegócio novas tecnologias. Fundada em 2010, a Empresa 
gera atualmente 21 empregos diretos. 

INTERGADO 
ELETRO

ELETRÔNICOS 

A Terra Brasil assinou um Protocolo de Intenções de 
R$ 2,4 bilhões para extração de fosfato, potássio, 
titânio e terras raras nos municípios de Patos de 
Minas e Presidente Olegário, no Alto Paranaíba. A 
principal inovação proposta pela Terra Brasil S.A 
está no desenvolvimento de uma rota de processo 
de beneficiamento mineral para a produção de 
fertilizantes específicos para culturas brasileiras.

TERRA BRASIL 

MINERAÇÃO

DF

DF
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NOVEMBRO
- 2 0 2 0 - 

A indústria de fertilizantes Yara do Brasil prevê um 
aporte adicional de R$ 2,2 bilhões no complexo 
mineroindustrial do grupo localizado em Serra 
do Salitre, no Alto Paranaíba. Quando estiver 
em fase plena de operação, a estimativa é que o 
empreendimento tenha mais que 740 colaboradores 
diretos. O projeto tem um importante papel na 
redução da dependência externa de fertilizantes 
fosfatados.

YARA 

 FERTILIZANTES

A atração de um centro de distribuição da Amazon, para 
Betim, foi uma das principais conquistas do segmento 
de e-commerce em 2020, consolidando Minas Gerais 
como o Estado logístico do país. Mais um resultado do 
amplo processo de desburocratização estabelecido pelo 
governo mineiro, com suporte da Agência de Promoção 
de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais 
(INDI). Só em Betim a estimativa é de que sejam investidos 
aproximadamente R$ 120 milhões até 2024 com a geração 
de 225 empregos diretos e indiretos. A Amazon também 
instalará em Betim o marketplace da companhia, agregando 
outros vendedores e, com isso, aumentando ainda mais o 
portfólio de produtos oferecidos no site.

AMAZON 
COMÉRCIO

DF

DF
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DEZEMBRO
- 2 0 2 0 - 

O ano de 2020 encerrou com uma grande notícia 
para Minas Gerais: um megainvestimento do 
Grupo Heineken na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. A cervejaria holandesa vai aplicar R$ 
1,8 bilhão em uma planta industrial no município 
de Pedro Leopoldo, promovendo a geração de 
aproximadamente 350 empregos diretos. 

HEINEKEN
 BEBIDAS

Investimento anunciado
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Ouro Preto, Itabirito e Ouro Branco
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INDI APOSTA NA INTERNACIONALIZAÇÃO 
COMO ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO 

Desde que assumiu a diretoria regional para 
a América do Sul da Associação Mundial das 
Agências de Promoção de Investimentos 
(Waipa), o INDI tem intensificado efetivamente 
a projeção internacional de Minas Gerais na 
atração direta de investimentos estrangeiros. 
Caminhos colaborativos que podem ser 
observados em todas as regiões, levando o 
Estado a um patamar de maior estabilidade 
financeira, com novas perspectivas para todos 
os mineiros.

Em 2020, uma ampla e complexa agenda 
liderada e apoiada pelo INDI tratou dos mais 
diversos segmentos econômicos, promovendo 
parcerias, além de estreitar a relação entre 
mercados e investidores, com resultados que já 
podem ser observados. 

Entre os destaques dessa agenda é possível 
citar, em fevereiro, a realização de um seminário 
em parceria com a Agência de Cooperação 
Internacional do Japão (JICA), que teve 215 
inscritos em Minas Gerais e contou com a 
participação de 13 empresas japonesas. 

Em julho, houve outros dois grandes destaques. 
O primeiro foi a assinatura de um acordo de 
cooperação com Zona Econômica Especial de 
Katowice (KSEZ), na Polônia, para viabilizar a 
atração de mais investimentos para o Estado, 
aumentando o potencial de internacionalização 
das empresas mineiras. O outro foi assinatura 
do acordo de cooperação com a Mitsubishi UFJ 
Financial Group (MUFG), do Japão, que serviu 
para alavancar novos negócios entre o Estado e 
investidores asiáticos. 

A aproximação com o mercado europeu também 
esteve no radar do INDI no decorrer de 2020. Em 
novembro, um webinar e rodadas de negócios 
sobre investimentos e parcerias entre Minas 
Gerais e Portugal teve a participação de 44 
empresas mineiras e 47 portuguesas. Ao todo, 
foram realizadas 22 reuniões para abordagem 
de contextos econômicos e prospecção de 
investimentos. 

Esses são apenas alguns exemplos de como 
o INDI busca cotidianamente facilitar o 
processo de internacionalização das empresas, 
agregando valor com a participação em ações 
de promoção de negócios. O movimento de 
internacionalização, que tem ganhado força 
entre as empresas brasileiras, mostra que a 
saída para o crescimento pode estar além das 
fronteiras do país.
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INDI SE REINVENTA EM 2020 E FICA MAIS 
PRÓXIMO DE SEUS PÚBLICOS

Uma das principais necessidades do INDI em 
2020 foi uma constante reinvenção. Repensar 
modelos, remodelar estruturas e manter a 
eficiência em um ano desafiador.  

Uma das estratégias que trouxe grandes 
resultados neste período foi o reforço da 
presença nas redes sociais. Iniciativa que não 
apenas está aumentando a visibilidade das ações 
do INDI, mas também reforçando a pluralidade 
da vocação de negócios do Estado. 

Com conteúdos e apurações próprias e apro- 

#VEMPRAMINAS 
EV

EN
TO

Novo formato do #VemPraMinas e maior presença nas redes sociais estreitaram  
relações da Agência com gestores, investidores e demais públicos de interesse 

fundadas as redes sociais do INDI passaram a 
ser uma referência dentro e fora do Governo de 
Minas - incluindo a imprensa -, com informações 
em tempo real sobre os acontecimentos mais 
relevantes para a economia do Estado. 

Além de uma nova proposta estética e de 
conteúdo para o Facebook e o LinkedIn, foi 
criado o Instagram. Assim, o INDI encerrou 
2020 com uma crescente nas Redes Sociais, 
somando aproximadamente 7 mil seguidores 
no país e no mundo.   
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#VEMPRAMINAS 

O tradicional projeto #VemPraMinas - 
um dos mais estratégicos para atração 
de investimento -, também teve de ser 
reinventado. A iniciativa chegou a ter dois 
encontros realizados presencialmente em 
2020: um voltado para o polo calçadista de 
Nova Serrana, em fevereiro, e outro que tratou 
dos setores metalúrgico, metalmecânico e 
metal elétrico de Itaúna, em março. 

A partir de então, foram realizadas as lives 
#VemPraMinas, com o desafio de contribuir 
com o enfrentamento e a superação dos efeitos 
econômicos da pandemia.

Ao todo, foram 10 edições virtuais que 
trataram de temas de grande relevância para 

PRESENCIAIS: 

3/2 - Nova Serrana - O Polo que calça o país

12/3 - Desafios dos setores metalúrgico, 
metalmecânico e metal elétrico de Itaúna 

VIRTUAIS: 

+ de 7 mil visualizações até dezembro de 2020
 
26/5 - Investimentos e Perspectivas para a 
Indústria de Fertilizantes 

3/6 - As vantagens de Minas Gerais para 
operações de comércio exterior

9/6 - A retomada da economia pela mineração 
em Minas Gerais 

23/6 - Como as empresas podem usar o 
e-commerce para alavancar vendas em tempos 
de pandemia?

30/6 - Fundos de investimento e alternativas para 
alavancar o crescimento dos negócios

7/7 - Energias Renováveis - Geração Solar 
Fotovoltaica

28/7 - O que as cidades podem fazer para atrair 
mais investimentos e gerar mais empregos? 

1/9 - Setor de Equipamentos Médico-
Hospitalares e as oportunidades em 
Minas Gerais

30/9 - Encontro de Inovação para o setor 
de Mineração

CRONOGRAMA DO #VEMPRAMINAS 

a diversificação da economia mineira. Com 
transmissão pelo canal do INDI no YouTube 
e aberto a todas as pessoas interessadas, 
as atividades tiveram a participação de 
grandes especialistas dos setores público e 
privado, incluindo representantes de diversos 
municípios. 

Os encontros virtuais permitiram um acesso 
ainda maior do público aos conteúdos tratados, 
com mais de 7 mil visualizações na página do 
INDI no YouTube até dezembro de 2020. 

Com essa iniciativa, o canal da Agência atraiu 
centenas de novos seguidores e estreitou ainda 
mais a relação com os diversos públicos de 
interesse.
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INDI MAPS FAVORECE A 
ATRAÇÃO DE EMPRESAS

Um dos primeiros e mais importantes passos 
para a instalação de um novo negócio é a 
escolha e a análise do local mais adequado 
para a realização do investimento. Pensando 
nisso, foi lançada em 2020 uma plataforma 
virtual inédita no Brasil, o INDI MAPS, 
desenvolvida para otimizar o processo de 
busca de imóveis no Estado, aprimorando 
o trabalho de atração de aportes em Minas 
Gerais. A ferramenta, em plena operação, 
agrega diversas bases de dados em um banco 
de imóveis públicos e privados disponíveis 
para comercialização em todo território 
mineiro.

A base de imóveis é construída a partir 
das prospecções de terrenos ou galpões 
realizadas pelo próprio INDI. Além disso, 
os usuários também contam com um 
conjunto de informações socioeconômicas, 
demográficas e de infraestrutura de 
diferentes órgãos e entidades, como IBGE, 
Ministério do Trabalho e do Emprego, Fiemg 
e de outros, que a equipe do Indi recebe e dá 
o tratamento adequado antes de incorporar 
ao INDI MAPS.

O serviço é gratuito, permite o cadastro de 
imóveis por qualquer proprietário e também 
pelos gestores públicos e já vem sendo 
acessado por empreendedores e investidores 
interessados em Minas Gerais.

Alguns exemplos são os casos da implantação 
da Saint Gobain, em Jacutinga (Sul), e do 
grupo Petrópolis, em Uberaba (Triângulo). 
Esses projetos contaram com suporte direto 

do INDI para identificar o melhor local para 
implantação de seus negócios em Minas 
Gerais, por meio do portal.

A plataforma conta ainda com camadas que 
buscam identificar no território mineiro uma 
série de potencialidades para todo tipo de 
empreendimento. De infraestrutura viária e 
de escoamento de produção - como rodovias, 
ferrovias e gasodutos -, até redes de apoio 
como educação, com matrículas por curso 
técnico ou superior de cada região.

Esse amplo cruzamento de dados permite 
ao investidor fazer análises que não seriam 
possíveis considerando cada informação 
individualmente. Anteriormente, todo 
esse trabalho era feito presencialmente. 
As equipes da Agência precisavam ser 
deslocadas para fazer o mapeamento e, 
somente depois, apresentar aos interessados. 
Agora, empresas e empreendedores podem 
fazer o levantamento pessoalmente.

M
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USINAS
Inauguração de usinas 
fotovoltaicas no 
Triângulo Mineiro

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG
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A geração de energia fotovoltaica (solar) 
está transformando a realidade de diversos 
municípios mineiros e diversificando as 
fontes de riqueza do Estado. Em 2020, foram 
realizados vários investimentos neste setor, 
devido principalmente à desburocratização 
para implantação de novas empresas, à 
legislação que estimula os empreendimentos e 
a incentivos efetivos para a geração de energia 
solar. Além, é claro, da grande incidência de 
radiação em algumas regiões do Estado. 

Ao todo, Minas Gerais possui R$ 56,14 bilhões 
de investimentos privados setor, fechados 
ou previstos. Recursos que já estão ajudando 
no desenvolvimento de diversos municípios, 
principalmente nas regiões Norte, Noroeste, 
Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Central. 
Entre tantos, é possível citar grandes aportes 
nas cidades de Várzea da Palma, Jaíba, Janaúba, 

MINAS GERAIS NA VANGUARDA 
DA ENERGIA FOTOVOLTAICA 
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Buritizeiro, Brasília de Minas, Iraí de Minas, 
Guarda Mor, Ibiá, Nova Ponte, Frutal, Paracatu 
e Inimutaba. O setor já têm dividido a cena com 
a mineração no topo do ranking das principais 
atividades econômicas no Estado. 

A GDSolar é uma das empresas que está 
investindo em novos negócios. Na avaliação do 
CEO da companhia, Alexandre Gomes, a atuação 
do Governo Estadual é um exemplo para o 
Brasil, sobretudo em relação ao planejamento 
para ampliação de novos investimentos. “Nossa 
casa é Minas, cerca de 40% do nosso portfólio 
está aqui. Encontramos melhores condições 
para investir e queremos levar desenvolvimento 
para as regiões que há tanto tempo sofreram 
por causa da seca”, afirmou. 

Grupos como Voltália, Jaíba, Mori, Aurora e Atlas 
também acreditaram no potencial de Minas 

31



(veja gráfico de investimentos), tornando o 
desenvolvimento da indústria fotovoltaica uma 
das principais apostas do Estado para a geração 
de empregos e para a melhoria das condições 
sociais e econômicas de diversas regiões. Os 
resultados já podem ser vistos. 

De acordo com dados da Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Minas 
Gerais possui a maior potência instalada de 
geração distribuída, por geração distribuída, 
representando 19,9% do total do Brasil, com 
capacidade de geração de 736 MW.    

ATLAS DO BRASIL DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS DE ENERGIA LTDA

AURORA ENERGIAS

MORI ENERGIA HOLDING S.A.

JAÍBA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA.

GDSOLAR 

881.324.000,00

1.900.000.000,00

NÃO INFORMADO

427.000.000,00

4.500.000.000,00

105.000.000,00

INVESTIMENTOS 
EM ENERGIA 

FOTOVOLTAICA/2020

Já em geração centralizada, a potência 
instalada em operação em Minas é de 529 
MW, perdendo apenas para a Bahia. Com 
os novos projetos em negociação, Minas 
Gerais ocupará também em breve a primeira 
colocação nesse tipo de geração.

Além disso, o Estado é o único que oferece o 
mapa de disponibilidade de transmissão de 
energia, modelo que a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) estuda adotar como 
política nacional. 

Inauguração de usina 
solar fotovoltaica Granja 

Marileusa I, em Uberlândia
Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG
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AEROPORTO
Governador Romeu Zema ressalta 
a importância da inauguração do 
Aeroporto Industrial de Minas 
Gerais para a diversificação da 
economia mineira

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG
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O ano de 2020 ficará marcado na história como 
um divisor de águas para o e-commerce em 
Minas Gerais. Enquanto por um lado o território 
mineiro já se destacava por seu potencial neste 
segmento, a partir deste ano, com a adoção de 
estratégias assertivas para atração de novos 
investimentos, Minas Gerais se consagrou como 
o Estado logístico do Brasil. 

Um fator imponderável, a pandemia da 
covid-19 - que impôs um rígido isolamento 
social ao mundo-, acabou acelerando ainda 
mais o crescimento desse setor, que já vinha em 
plena expansão. Com isso, os grandes players 
encontraram o Estado preparado e aberto para 
receber novos aportes.   

E é fácil enxergar, pois os resultados falam por 
si. Entre as conquistas mais marcantes é possível 
citar dois grandes exemplos de gigantes 
multinacionais que escolheram diferentes 
localidades do Estado para implantação de 
megaoperações. 

O ESTADO LOGÍSTICO DO BRASIL 
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É o caso da norte-americana Amazon, em Betim, 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
e da argentina Mercado Livre, em Extrema. 
Somente elas vão gerar, nos próximos meses, 
pelo menos 1,8 mil postos de trabalho, além de 
incrementar significativamente a arrecadação 
em diferentes esferas.  

Ao acompanhar a movimentação do mercado, 
Minas Gerais se firmou como a melhor 
alternativa para os investidores, em um 
momento em que o setor exigiu movimentação 
rápida. Basta observar que, segundo 
levantamentos da empresa de consultoria 
Nielsen, o e-commerce no Brasil cresceu 47% 
no primeiro semestre de 2020, em relação 
ao mesmo período do ano passado.  E com 
a pandemia, as plataformas digitais passaram 
a representar 78% do varejo em comércio 
eletrônico no Brasil, tendo o marketplace 
(shopping virtual) um crescimento de 56% na 
mesma base de comparação.
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Prova de que o Estado vem acompanhando 
atentamente esse contexto, estimulando novos 
negócios, é que ao longo dos últimos anos o 
território mineiro recebeu unidades de diversos 
outros grandes players do e-commerce global. 
Atualmente, entre as gigantes com maior 
faturamento no Estado, estão a Magazine Luiza, 
a Dafiti, a Netshoes, a Via Varejo e a Privalia. 

A Dafiti, por exemplo, um dos maiores grupos 
de e-commerce de moda da América Latina, 
com unidade em Extrema, no Sul de Minas, está 
crescendo impulsionada por este contexto. O 
grupo, com operações também na Argentina, 
Chile e Colômbia, cresceu 52% no 3º trimestre 
deste ano e se firma como maior player de moda 
no Brasil. O período também contabilizou um 
aumento expressivo (30,7%) da base ativa de 
clientes da companhia, chegando a 6,7 milhões, 
considerando todos os países de atuação do 
e-commerce.

A escolha pela implantação de unidades no 
território mineiro não é obra do acaso. Uma 
combinação de fatores explica o sucesso de 
Minas em atrair investimentos desse segmento. 
O primeiro fator é, certamente, a localização do 

A Amazon, em 
Betim, o Mercado 
Livre, em Extrema , 
vão gerar próximos 
meses, pelo menos 
1,8 mil postos de 
trabalho.

Estado. Em um setor onde os prazos de entrega 
são cada vez mais importantes, estar em Minas, 
o estado logístico do Brasil, significa encurtar a 
distância entre o estoque e o cliente. 

Além disso, o Estado está avançando em 
um amplo processo de desburocratização e 
melhoria do ambiente de negócios na esfera 
do Programa Minas Livre Para Crescer. Soma-
se a isso uma robusta e inteligente política 
de atração de investimentos, executada pelo 
INDI, estruturada em torno da interpretação 
dos movimentos de mercado, a compreensão 
profunda das necessidades de cada 
negócio e um atendimento diferenciado ao 
empreendedor.

A presença dos grandes operadores do 
e-commerce em Minas Gerais representa 
oportunidade de trabalho para milhares de 
mineiros, auxiliando diretamente no processo 
de retomada econômica. Além disso, cada 
vez mais, a possibilidade de vender pelas 
plataformas de marketplace é alternativa viável 
para incrementar as vendas e resultados de 
lojistas, especialmente os pequenos negócios 
tão afetados durante a pandemia.
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