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BELO HORIZONTE

• IDHM-0,810, maior do que Sâo Paulo (0,805) e Rio de Janeiro (0,799)

• Polo de serviços de Tecnologia, de Saúde, de Inteligência da 

Mineração, de Conhecimento.

• Qualidade de vida acima da média das grandes capitais.

• 80% do PIB do Brasil a 1h20 de voo de Confins.

• Escolas internacionais. Cultura e Gastronomia referências nacionais.

• Consulados Gerais e Honorários de mais de 40 países

• Maior densidade de empresas de TI do País: 331/100 mil habitantes

NOVA LIMA

• PIB per capita (2016): R$ 82.145,16

• IDHM-0,813 (2010)

• A região de Nova Lima se configura como uma ótima opção para 

estabelecimento de sedes, em função da oferta de escritórios AAA, 

opções de lazer como Campo de Golfe no Morro do Chapéu, Alphaville 

Lagoa dos Ingleses, unidade Minas Náutico, fácil acesso ao Inhotim

(maior museu a céu aberto do mundo). Além de ter ISS 2%, o que atrai 

sedes de grandes empresas e consultorias

• Vizinha da Região Sul de BH, região com renda alta e oferta de 

serviços de classe mundial, escolas internacionais, hotéis, empresas e 

consultorias nacionais e internacionais

• Sede da FDC 

Dentro da RMBH dois municípios se destacam pelo nível de 
infraestrutura e serviços de alto padrão que atendem às 
necessidades de Grandes Empresas que optarem por alocar sua 
sede em MG

AMBIENTE DE INOVAÇÃO
Cadence:
• Uma das líderes globais no 

desenvolvimento de software para 
projetos de semicondutores 

• Investimento em inovação em 
2018/2019 na ordem de US$ 800 M 

• Em BH sua equipe de 175 funcionários é 
composta por 173 engenheiros de 
software

Google:
• Único centro de P&D na 

América Latina 
• Um dos três no mundo 
• Atuação no core 

business da empresa
• Equipe de 200 

engenheiros

UFMG – BH-Tec
• UFMG é a Universidade 

Federal líder em patentes
• UFMG melhor em qualidade 

de ensino (RUF 2017)
• BH-Tec destaque para CT 

Nano e CT Vacinas, 
referências em P&D

Centro de Design FCA
• Maior da América Latina
• Aplicação de I.A.
• Reúne equipes da FIAT, 

Jeep e Ram num único 
espaço

• Laboratório User
Experience, único no Brasil 

EMBRAER
• Centro de P&D com 

uma equipe de mais 
de 170 engenheiros

Sunew
• Líder mundial no 

desenvolvimento e 
fabricação de OPV

Ecossistema de Startups
• São Pedro Valley, um 

dos principais polos 
do País (mais de 300 
startups)

• BH é a 3ª cidade 
brasileira em número 
de startups

HUB Logístico

BH Airport:
Voos internacionais para EUA, Europa, 
América Central e América do Sul, e 
líder no número de destinos 
domésticos. 
Aeroporto Indústria: atração de 
empresas de alta tecnologia que 
poderão utilizar o modal aéreo para 
ganho em competitividade, além 
disso o projeto implementou uma 
zona de suspensão tributária (Regime 
de Entreposto Aduaneiro Especial)

Força produtiva

Maior densidade industrial do 
estado e 2ª maior do País

O custo de profissionais na 
RMBH é 22,30% mais barato em 
relação a RMRJ  e RMSP

Principal região de MG em 
concentração de mão de obra 
qualificada 

Lazer
12 shoppings de grande porte

Minas Tênis Clube, o mais importante do Estado e um dos 
melhores do País,  é um clube de referência internacional

Mercado Central, um dos principais pontos turísticos de 
Minas

Vida cultural

Sala Minas Gerais (Orquestra Filarmônica), mais de 50 

parques municipais abertos à  visitação, 23 museus, 19 

teatros e mais de 70 festivais gastronômicos realizados 

anualmente. Complexo da Pampulha, Patrimônio Mundial da 

Humanidade

Sedes Nacionais
MRV; Localiza; Unimed BH; Direcional; 
Grupo Araújo; Hermes Pardini;
Massas Vilma;

Pif Paf; Asamar ; Aethra; Mater-Dei; Itambé

Sedes Internacionais
Fiat; Vallourec; Arcelor Mittal; Anglo 
American; Anglo Gold; Usiminas; Magnesita; 
Case New Holland

Polo financeiro

Sedes de grandes bancos:

Mercantil do Brasil, Olé 
Santander, BMG e Inter 

BDMG: maior banco de 
desenvolvimento estadual 
do Brasil

Importantes fundos de 

investimentos como: 

Confrapar, FIR Capital, 

Araújo Fontes

• 14 Hospitais Gerais em BH e 2 
em Nova Lima

• 34 Policlínicas na RMBH, sendo 
4 em BH

• Em BH são 3,49 mil consultórios
• Profissionais da saúde em BH 

são mais de 34 mil

• 38,8 mil matriculados na PUC-MG  e 30,6 mil 
na UFMG

• No ensino profissionalizante de BH são 3,48 
mil matriculados em Informática e 5,66 mil 
em Gestão e Negócios

• Na RMBH são 444 mil alunos do 
Fundamental 1, 357 mil no Fundamental 2 e 
265 mil no Ensino Médio

• Renomadas escolas de negócios como FDC 
(a melhor da América Latina - segundo 
Financial Times), Skema e Ibmec

• Escolas estrangeiras: Americana, 
Espanhola, Canadense e Fundação Torino 
(maior escola italiana fora da Itália)

• Segundo Ranking Macroplan, BH é a 2ª 
capital do Sudeste e a 5ª no País em 
segurança

• Nos primeiros sete meses do ano o índice de 
Roubos Consumados na RMBH  caiu 25%

• Em comparação direta com JUL-2018/JUL-
2019, o número de homicídios em BH 
passou de 31 para 22

VANTAGEM COMPARATIVA DA 

RMBH PARA ATRAÇÃO DE SEDES
(Terceira região metropolitana do Brasil, e sétima na América Latina)

$

Material desenvolvido pela equipe da Vice-Governadoria. Para mais informações: indics@indi.mg.gov.br


