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Es p e c i a l
Minas Gerais

Estado, que
atraiu R$ 101
bilhões em
investimentos de
empresas neste
ano, estima
crescimento de
5,9% no PIB,
puxado pela
indústria. Mas
situação fiscal
ainda preocupa.
Po r Cibelle
Bouças, de Belo
H o r i zo n te

M inas Gerais encerra
2021 com saldo positi-
vo, apesar das dificul-

dades impostas pela pandemia
de covid-19 e por problemas fi-
nanceiros que atingem o gover-
no do Estado há anos. Econo-
mistas da Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg) projetam para o Estado
crescimento de 5,97% no Produ-
to Interno Bruto (PIB) em 2021,
acima dos 4,7% previstos para o
país. O desempenho é impulsio-
nado por um avanço de 10,15%
da indústria. Comércio e servi-
ços tem crescimento de 5% e o
agronegócio, alta de 0,5%.

“O câmbio melhor posiciona-
do para exportar, a alta nos pre-
ços da commodities, a recupera-
ção no consumo e mudanças fei-
tas pelo governo para melhorar o
ambiente de negócios estão per-
mitindo atrair novos investimen-
tos ao Estado”, afirma Flávio Ros-
coe, presidente da Fiemg. Em sua
avaliação, essa nova onda de
aportes deve ajudar a manter a
economia mineira em expansão
em 2022. A Fiemg estima para o
próximo ano crescimento de
1,42% no Estado, com avanço de
2,5% da indústria, de 7% no agro-
negócio e de 0,9% em serviços. Pa-
ra o Brasil, a expectativa é de alta
de 0,31% no PIB.

De janeiro a setembro, a pro-
dução industrial em Minas cres-
ceu 14,4%, em comparação com o
mesmo intervalo de 2020. A mé-
dia nacional é de 7,5%. O desem-
penho no Estado foi impulsiona-
do sobretudo pela mineração e si-
derurgia. “Muitos setores, como
papel e celulose, alimentos e be-
bidas, construção vivem um bom
momento. Só foi possível esse ní-
vel de alta na indústria porque
houve um crescimento generali-
zado da produção”, diz Roscoe.

No segmento de comércio e
serviços, 2021 foi um ano de recu-
peração, graças ao abrandamen-
to da pandemia e ao avanço da
vacinação, diz Maria Luiza Maia
Oliveira, presidente interina da
Fecomércio MG. “O varejo minei-
ro cresce acima de 6%. Nos servi-
ços o crescimento é da ordem de
16%”, relata.

No varejo, os setores que mais

crescem são varejo de móveis
(28,1%), produtos farmacêuticos
(21,3%), veículos, motocicletas,
partes e peças (19,6%). As maiores
quedas são de vendas de eletro-
domésticos (16,1%), equipamen-
tos e materiais para escritório
(6,3%), livros, jornais, revistas e
papelaria (8,3%). Em serviços, li-
deram a alta transportes (24,8%) e
serviços profissionais para em-
presas (15,3%).

No agronegócio, o desempe-
nho do Estado foi afetado pela
queda de 34,5% na produção de
café. A cultura responde por
34,9% da produção agrícola mi-
neira, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O Estado também regis-
trou queda em outras produções
importantes, como cana-de-açú-
car (10,8%), milho (11,7%) e leite
(5,1%). Com esse desempenho, o
valor bruto da produção do agro-
negócio no Estado encolheu 7,2%
no acumulado de janeiro a se-
tembro, ante o mesmo intervalo
de 2020, segundo a Fundação
João Pinheiro.

A siderúrgica ArcelorMittal es -
tá entre as companhias beneficia-
das pelo cenário positivo, com o
consumo aparente do aço cres-
cendo 24% no país. A companhia
anunciou aporte de R$ 4,3 bi-
lhões até 2024 nas plantas que
possui em Minas Gerais para am-
pliar a produção de aço bruto de
1,2 milhão para 2,2 milhões de
toneladas por ano, e aumentar a
produção de minério de ferro de
1,6 milhão para 4,5 milhões de
toneladas por ano.

“É um Estado que favorece o
desenvolvimento econômico e
social”, diz Jefferson de Paula, pre-
sidente da ArcelorMittal Brasil e
CEO da ArcelorMittal Aços Lon-
gos América Latina e Mineração
Brasil. O executivo aponta como
desafios do Estado problemas nas
malhas rodoviária e ferroviária
para escoamento da produção.

Em 2021, o Estado atraiu R$
101 bilhões em investimentos de
empresas, quase o dobro dos R$
56 bilhões registrados em 2020,
segundo a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de Minas
Gerais. Metade desse total foi
anunciado depois de setembro, e

o montante deste ano envolve 94
projetos, com previsão de gerar
60 mil empregos diretos.

Desde o início da gestão do go-
vernador Romeu Zema (Novo), os
investimentos somam R$ 189 bi-
lhões. Do total, R$ 71,5 bilhões
são de projetos de mineração e si-
derurgia. Em seguida aparecem
energia (R$ 52,7 bilhões), eletroe-
letrônicos (R$ 11,6 bilhões), ali-
mentos e bebidas (R$ 5,8 bi-
lhões), indústria química e far-
macêutica (R$ 2,6 bilhões) e co-
mércio eletrônico (R$ 1,8 bilhão).

“Ao todo, 35% do e-commerce
do Brasil está em Minas Gerais. E
vamos avançar ainda mais”, des-
taca Fernando Passalio, secretário
de Desenvolvimento Econômico
do Estado.

2017. A arrecadação, no entanto,
cresce 24,2% no acumulado de ja-
neiro a setembro deste ano, che-
gando a R$ 50,88 bilhões.

“Através da gestão tributária
conseguimos aumentar a arreca-
dação mesmo com uma carga
menor ”, diz Gomes. Ele observa
que o crescimento da arrecada-
ção neste ano foi impulsionado
pela recuperação do consumo e
pelo aumento nos preços.

O governador Romeu Zema
(Novo), diz que, desde que assu-
miu, em 2019, tem feito esforços
para “colocar o trem em cima
dos trilhos”. Agora, em sua visão,
o Estado está em condições de
“acelerar a marcha”.

O governador destaca a volta
do pagamento em dia dos salá-
rios dos servidores públicos, as-
sim como do décimo terceiro.
Também ressalta o aumento nos
investimentos em saúde e edu-
cação, o que proporcionou re-
dução na taxa de mortalidade, e
melhora no Índice de Desenvol-
vimento de Educação Básica
(Ideb). No entanto, o Estado ain-
da investe um valor abaixo do
mínimo estipulado pela Consti-
tuição, de 12,6% dos gastos em
saúde e 25,8% em educação.

Zema diz que há dificuldade de
execução. “Estamos cada vez mais
chegando perto do objetivo, mas
não temos condições de executar.
Você não consegue reformar 5
mil escolas de uma vez. Consegue
reformar mil, depois mais mil.
Mas o que não foi feito neste ano
pode ser compensado no ano que
v e m”, afirma o governador.

Neste ano, o governo também
começou a pagar dívidas antigas
do Estado. Foi feito um acordo
com o Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais para repor depósitos
que foram retirados de contas ju-
diciais na gestão do ex-governa-
dor Fernando Pimentel (PT), para
custear a Previdência estadual,
pagar precatórios e parte da dívi-
da do Estado com a União. O acor-
do prevê o pagamento de aproxi-
madamente R$ 7 bilhões, em seis
anos, a partir de janeiro de 2022.
Em outra frente, o governo assi-
nou acordo com a Associação Mi-
neira dos Municípios (AMM) para
pagar recursos da saúde que o Es-

tado deve às prefeituras, no total
de R$ 6,7 bilhões.

Apesar dos avanços, Minas Ge-
rais não sai do vermelho. Neste
ano, o Estado estima encerrar
com déficit de R$ 16,2 bilhões. Pa-
ra 2022, a proposta orçamentária
é de déficit de R$ 11,7 bilhões,
maior que o déficit deixado pelo
antecessor, Fernando Pimentel
(PT), de R$ 11,2 bilhões. A estima-
tiva é de que as receitas somem R$
125,7 bilhões, contra despesas de
R$ 137,4 bilhões. As receitas cor-
rentes terão um crescimento de
21,6%. com aumento de 32,1% na
arrecadação de ICMS, chegando a
R$ 68 bilhões.

O acordo fechado com a Vale
para reparar danos causados
pelo rompimento da barragem
em Brumadinho, em 2019, vai
alavancar a conta de investi-
mentos. As receitas de capital
crescerão 397%, para R$ 3,21 bi-
lhões. Desse total, R$ 2,3 bilhões
virão do acordo. O rompimento
da barragem provocou a morte
de 270 pessoas. O acordo de re-
paração soma R$ 37,68 bilhões
— R$ 11,06 bilhões serão repas-
sados ao Estado e o restante será
aplicado pela Vale em indeniza-
ções e ações de reparação so-
cioeconômica e ambiental.

Quanto às despesas, o cresci-
mento projetado para 2022 é de
12,7%. Estão previstos R$ 104,9 bi-
lhões em despesas correntes e R$
12,3 bilhões em despesas de capi-
tal. Os gastos com pessoal e en-
cargos sociais, que correspon-
dem a 40,4% da despesa fiscal, te-
rão aumento de 3%.

Em sua gestão, Zema enfrenta
dificuldades para levar adiante
algumas bandeiras. Uma delas é
a privatização de estatais, como
a Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Ge-
rais (Codemig)  e  a Cemig. O pla-
no sofre resistência da Assem-
bleia Legislativa.

O governo Zema também lu-
ta para conseguir aprovar na
Assembleia o projeto de adesão
do Estado ao Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF). A dívida
com a União é de R$ 26 bilhões.
A execução está suspensa gra-
ças a liminares do Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Acordo com a Vale
para reparar danos em
Brumadinho vai
alavancar a conta
de investimentos

O secretário também cita in-
vestimentos de grandes grupos,
como a LD Celulose, joint venture
entre a austríaca Lenzig e a brasi-
leira Duratex, que está instalando
uma fábrica de celulose solúvel
em Indianópolis, no Triângulo
Mineiro, com investimentos de
R$ 5,2 bilhões. A previsão é que
no pico das obras sejam gerados
8 mil empregos diretos. Após o
início da operação, a fábrica vai
empregar 1,1 mil pessoas. “Hoje é
o maior canteiro de obras do Bra-
sil, com mais de 7 mil pessoas tra-
balhando em três turnos por dia.”

Passalio considera a atração de
investimentos resultado de uma
política de desburocratização,
com revogação de 460 normas
obsoletas, aprovação tácita de
pleitos após 60 dias, se não hou-
ver resposta do órgão do Estado
no prazo, entre outras medidas
adotadas na gestão atual.

O secretário adjunto de Fazen-
da de Minas Gerais, Luiz Claudio
Gomes, acrescenta que o Estado
oferece incentivos fiscais para as
empresas. A carga tributária de
ICMS foi de 3% em 2020, ante 3,3%
em 2019, 3,4% em 2018 e 3,6% em

Retomada mais firme
Variação de indicadores da economia de Minas Gerais X Brasil
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Cristiane Gomes,
CEO da CCR Airport:
plano é maximizar o
potencial de negócios
na Pampulha F3
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Contas públicas Governo quer aderir à regime de recuperação fiscal, porém oposição é contra

Minas recupera arrecadação, mas
dívida pressiona caixa estadual
Carlos Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

O governo de Minas Gerais pode
comemorar a maior arrecadação
fiscal dos últimos quatro anos. De
janeiro a novembro de 2021, o Es-
tado arrecadou R$ 75,035 bilhões,
pouco mais de R$ 10 bilhões acima
do total registrado de janeiro a de-
zembro de 2020, e quase R$ 15 bi-
lhões a mais do que a receita esta-
dual total em 2018. A receita total,
contando transferências recebi-
das, supera R$ 120 bilhões no ano.

Com isso, pela primeira vez nos
últimos seis anos, o governo de Mi-
nas pagou o décimo-terceiro salá-
rio dos servidores públicos em de-
zembro. Situação bem diferente de
janeiro de 2019, quando o décimo
terceiro e a folha salarial de de-
zembro estavam em atraso, havia
previsão de déficit orçamentário
de R$ 10 bilhões, o governo esta-
dual devia R$ 6 bilhões em repas-
ses aos municípios e não chegava a
ter nem R$ 100 milhões em caixa.

Apesar de o crescimento da ar-
recadação aliviar as contas esta-
duais, a situação fiscal ainda é
preocupante. Em outubro, a dívida
pública de Minas Gerais passava de
R$ 149 bilhões, dos quais mais de
90% correspondem a dívidas com a
União, ou relativas a empréstimos
que têm a União como garantido-
ra. Além disso, por meio de limina-
res obtidas junto ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) em 2018 e
2019, o governo de Minas vem
adiando o pagamento de cerca de
R$ 31 bilhões dessas dívidas com o
governo federal.

O secretário estadual de Fazen-
da de Minas Gerais, Gustavo Bar-
bosa, reconhece a instabilidade e
defende a adesão do Estado ao Re-
gime de Recuperação Fiscal (RRF),
programa de renegociação de dívi-
das entre Estados e a União. Barbo-
sa explica que, sem a adesão ao
programa, o governo mineiro fica
exposto, caso as liminares sejam
derrubadas no STF. “O aumento da
arrecadação não é capaz de fazer
frente ao aumento das despesas
com a dívida, caso seja necessário
retomar os pagamentos”, diz.

Barbosa acrescenta que tam-
bém não há espaço para aumen-
tar a receita por meio de alta de

tributos. “Minas Gerais é um dos
Estados com a maior alíquota de
ICMS”, diz. “Não há como au-
mentar a receita elevando im-
postos, sem inviabilizar a ativi-
dade econômica.”

A renegociação em prazo de
até 30 anos, sem adesão ao RRF,
por sua vez, é prevista pelo Artigo
23 da Lei Complementar 178, de
2021. No entanto, o governo de
Minas teria de desistir das limi-
nares para retomar imediata-
mente o pagamento integral do
serviço da dívida. Barbosa obser-
va que isso significaria uma des-
pesa anual de aproximadamente
R$ 9 bilhões, no momento que o
Estado começa a gerar superávit.

Barbosa lembra que esse resul-
tado positivo só foi possível graças
ao esforço fiscal do governo, mas
também em função da suspensão
temporária dos pagamentos da dí-
vida nos últimos anos. “Esse gasto
adicional, nesse momento, deses-
trutura o orçamento do Estado.
Não seria possível, nessas condi-
ções, manter os salários em dia ou
cumprir o limite constitucional de
gastos em saúde ou educação”,
acrescenta o secretário.

A adesão ao RRF, por outro la-
do, daria ao governo mineiro um
período de 12 meses antes de ini-
ciar o pagamento da dívida, que
seria escalonada com parcelas
crescentes, ao longo de nove
anos, argumenta o secretário de
Fazenda. “Isso nos daria tempo
para um planejamento financei-
ro que permita absorver esse gas-
t o”. O secretário de Fazenda ob-

serva ainda que as condições da
RRF foram suavizadas em relação
ao período em que ele esteve à
frente da adesão do Rio de Janeiro
ao regime de recuperação fiscal.

Em outubro, o ministro Luiz
Roberto Barroso, do STF, deu um
prazo de seis meses, que termina
em abril de 2022, para que o go-
verno de Minas Gerais retome o
pagamento das dívidas com a

União. Em vista disso, o governo
Romeu Zema (Novo) solicitou re-
gime de urgência para a Assem-
bleia Legislativa votar a propos-
ta, apresentada pela primeira vez
em 2019, o que não aconteceu no
prazo previsto.

A oposição alega que as contra-
partidas propostas pelo governo
Zema para a adesão ao RRF seriam
danosas ao serviço público e à po-
pulação estadual. Entre outras me-
didas, o plano previa um teto de
gastos atrelado à variação do IPCA,
que não incluía os repasses de ver-
ba de educação e saúde para os
municípios mineiros.

Barbosa, por sua vez, reforça a
necessidade de adesão ao RRF co-
mo a melhor saída para a econo-
mia de Minas Gerais no longo
prazo. E lembra que o Estado não
pode depender indefinidamente
de liminares. “Se outros Estados
têm de pagar suas dívidas, por
que Minas teria um tratamento
d i f e r e n t e”, pergunta. “Liminar
não é equacionamento de dívida.
Precisamos enfrentar esse assun-
to seriamente no Legislativo. Sem
isso, qualquer planejamento eco-
nômico se torna inviável.”

M i n e ra ç ã o
pode ganhar
mais peso
na economia
Luiz Maciel
Para o Valor, de São Paulo

Atividade fundamental na colo-
nização de Minas Gerais, a ponto
de definir o próprio nome do Esta-
do, a mineração perdeu boa parte
do protagonismo que tinha na re-
gião, mas nunca deixou de ser um
pilar importante da economia lo-
cal. Segundo a Federação das In-
dústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg), o setor responde por 8%
do PIB estadual, emprega cerca de
700 mil pessoas e contribui para a
arrecadação de 499 municípios
onde há exploração mineral.

Com os investimentos já em
execução e os programados até
2025, Minas Gerais pode até au-
mentar o peso da mineração na
economia, observa o presidente do
Instituto Brasileiro de Mineração
(Ibram), Flávio Penido. “O setor de-
verá receber, nesse período, US$
41,35 bilhões de investimentos no
país, dos quais US$ 10,17 bilhões,
ou 25% do total, estão vindo para
Minas Gerais. E cerca de US$ 2 bi-
lhões do montante destinado ao
Estado serão aplicados em tecno-
logia para aumentar a segurança
da atividade mineradora.”

A preocupação com a segurança
é consequência dos dois acidentes
mais trágicos da atividade minera-
dora do país, ocorridos em Maria-
na, em 2015, e em Brumadinho ,
em 2019, ambas em Minas Gerais.
Nos dois casos, o rompimento de
barragens que guardavam resí-
duos de minério de ferro cobriu de
lama, de forma avassaladora, as
povoações no entorno. Foram 19
mortes em Mariana e 273, além de
oito pessoas desaparecidas, em
Brumadinho, o que levou a mine-
radora Va l e ao compromisso de
desembolsar R$ 37,6 bilhões para
indenizar as famílias das vítimas e
reparar danos causados ao Estado
e aos municípios envolvidos.

A nova Política Nacional de Se-
gurança de Barragens (PNSB),
aprovada pelo Senado em 2020,
também proibiu a atividade de
barragens a montante, como as de
Mariana e Brumadinho, que se
apoiam sobre o próprio rejeito de-
positado. “A proibição não signifi-
ca que as barragens a montante se-
jam sempre de alto risco. Se elas fo-
rem bem controladas não ofere-
cem perigo, tanto que continuam
existindo em outros países. Mas
não nos cabe discutir essa proibi-
ção quando queremos todos avan-
çar na segurança dos projetos”,
afirma Penido.

Segundo dados da PNSB, há 351
barragens de mineração em Minas
Gerais, das quais 209 estão inseri-
das no seu programa de monitora-
mento. Destas, 162 são de risco
baixo, sete apresentam risco mé-
dio e 40 ainda são de alto risco.

O esforço para aumentar a segu-
rança das barragens inclui a desa-
tivação das barragens a montante,
a descaracterização desse tipo de
barragens e a adoção de novos re-
servatórios de rejeitos a seco. A sul-
africana AngloGold Ashanti, uma
das maiores produtoras mundiais
de ouro, está investindo R$ 765 mi-
lhões na construção de barragens
a seco em suas operações mineiras
em Sabará e Nova Lima. “Até o ano
que vem, todos os resíduos de nos-
sas minas serão depositados em
estruturas secas, depois de passa-
rem pelo processo de filtragem
que estamos instalando”, informa
Camilo Farace, vice-presidente da
empresa no Brasil.

A descaracterização das barra-
gens atuais continuará até 2026,
acrescenta Farace, quando então
as áreas desativadas serão reflores-
tadas. “Como se tratam de áreas
planas, é possível que sejam utili-
zadas futuramente para a produ-
ção de energia solar”, diz.

A tecnologia também tem aju-
dado a mineração em Minas Ge-
rais a aumentar a produtividade
do minério de ferro, que é seu
principal item de exportação —
de janeiro a setembro deste ano o
Estado respondeu por 41% das
vendas externas brasileiras desse
minério, arrecadando US$ 15 bi-
lhões. A exportação do ouro ex-
traído no Estado, equivalente a
36% do total enviado pelo país ao
exterior, rendeu R$ 1,3 bilhão no
mesmo período.

Gustavo Barbosa, secretário da Fazenda: “Liminar não é equacionamento de dívida. Precisamos enfrentar esse assunto seriamente no Legislativo”
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Kênnia Kreppel: desde 2019, o programa abriu 225 processos seletivos públicos para cargos de confiança
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Gestores são contratados em seleção aberta
Paulo Vasconcellos
Para o Valor, de Porto Alegre

Minas Gerais é um dos Estados
brasileiros que mais avançaram
na seleção aberta de gestores pú-
blicos. Desde 2019, com o progra-
ma Transforma Minas, abriu 225
processos seletivos e nomeou 211
lideranças, entre subsecretários,
diretores e superintendentes. Se-
tenta por cento das nomeações
foram de servidores de carreira
do governo estadual.

O processo ainda precisa evo-
luir, mas já é o ponto de partida pa-
ra atender as diretrizes de organis-
mos internacionais, como a Orga-
nização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OC-
DE). A terceira edição do Panora-
ma das Administrações Públicas:
América Latina e Caribe 2020, do
Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), revelou que o
Brasil é um dos países com um dos
melhores níveis de profissionalis-
mo no setor público na região.
Mas, ainda que melhor que os ou-
tros, mantém a característica re-
gional de um alto grau de politiza-
ção na administração governa-
mental, considerada menos pro-
fissional que a dos países do G-20 e
da Organização para o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE).

“Servidores qualificados trazem
maior qualidade ao serviço públi-
co com impacto direto no atendi-
mento à população”, diz Kênnia
Kreppel, subsecretária de gestão
de pessoas da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão de Mi-
nas Gerais. O Transforma Minas co-
meça com a fase de atração e sele-

ção, que considera não apenas a
competência, mas também a expe-
riência do candidato. Depois, ele
passa por um processo de desen-
volvimento e desempenho. A fase
de engajamento, que completa o
tripé do programa, começou este
ano e busca aperfeiçoar a partici-
pação dos servidores.

O programa, segundo a subse-
cretária, passou bem por dois de-
safios. Um deles, o das pressões po-
líticas para cargos locais. Os indi-
cados por esse critério também
precisam passar pelo processo de

escolha como os outros candida-
tos. O Transforma Minas também
teve boa adesão das entidades re-
presentativas dos servidores públi-
cos. “A isonomia sempre foi uma
reivindicação das representações
de classe”, afirma Kênnia Kreppel.

Antes de ganhar autonomia e
ser conduzido pelo próprio gover-
no mineiro, o Transforma Minas
começou com suporte do Vetor
Brasil. A organização da sociedade
civil desenvolve há cinco anos pro-
jetos e programas de engajamento
cívico no país. A partir da atração,

pré-seleção e desenvolvimento de
pessoas, busca formar lideranças
qualificadas e comprometidas que
podem contribuir com soluções
inovadoras para o desenvolvimen-
to sustentável do Brasil.

O Vetor Brasil já trabalhou com
mais de 40 governos estaduais e
municipais. Prefeituras de porte,
como Rio de Janeiro, Salvador e Ni-
terói, são as principais clientes. Se-
tecentos trainees preparados pela
organização se espalham hoje por
vários estados e prefeituras. Um
programa novo vai promover o de-

senvolvimento de lideranças ne-
gras para o serviço público. “A pro-
fissionalização do servidor públi-
co é um tema que está entrando na
a g e n d a”, diz Joice Toyota, diretora-
executiva do Vetor Brasil.

“O Brasil avança, mas ainda atra-
sado em relação aos processos se-
letivos para a gestão pública”, afir-
ma Diogo Costa, presidente da Es-
cola Nacional de Administração
Pública (Enap). A Enap já condu-
ziu 45 seleções públicas para o go-
verno federal e três para a Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro.

A procura seria a prova de que
há demanda por mais transparên-
cia e produtividade no serviço pú-
blico. Uma plataforma criada há
um ano, com o uso de inteligência
artificial, faz a seleção dos possí-
veis candidatos em todo o país. Re-
de de contatos com a academia, o
terceiro setor e do próprio governo
buscam os melhores perfis.

Sete turmas têm aulas on-line e
três fazem o curso presencial. O
programa LideraGov, da Enap,
busca identificar talentos para
ocupação de cargos no governo. Já
o Liderando para o Desenvolvi-
mento capacita líderes, principal-
mente prefeitos e secretários, a ga-
nharem competência técnica.

O Enap já formou, desde 2020,
900 líderes locais, entre prefeitos,
vice-prefeitos e secretários — 73
deles de 31 cidades mineiras.
“Uma seleção bem-sucedida de-
pende do recrutamento de bons
candidatos”, diz Bruna Éboli, coor-
denadora-geral de seleção e certi-
ficação de competências da Enap e
ex-diretora da frente de seleção de
lideranças do Vetor Brasil.

Fonte: ifinanças/portal Sefaz-MG. * inclui transferências recebidas. ** dados até 11/12 
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Infraestrutura Programa de concessões foca na malha rodoviária que tem 70% dos trechos em más condições

Projetos em mobilidade somam R$ 18 bi
Vladimir Goitia
Para o Valor, de São Paulo

Projetos de infraestrutura mul-
titemáticos em andamento em Mi-
nas Gerais, viabilizados por meio
de concessões e parcerias público-
privadas (PPPs), somam investi-
mentos estimados em mais de R$
18 bilhões, montante considerado
histórico pela Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Mobilidade do
governo mineiro. “Daremos um
salto importante na ampliação da
capacidade e de recuperação de
rodovias, fundamentais para o de-
senvolvimento socioeconômico
de Minas, que vão impactar na vida
de mineiros e no ambiente de ne-
gócios do Estado, além de gerar
benefícios também para toda a re-
gião sudeste”, afirma Fernando
Marcato, titular da pasta.

O secretário acredita que, até
2022, só em contratos de conces-
são de mais de 3 mil quilômetros
de rodovias estaduais os investi-
mentos devem somar R$ 13,5 bi-
lhões. “Será o maior programa de
concessões que o Estado teve. Va-
mos atacar pelo menos 70% da ma-

lha rodoviária mineira que está em
estado muito ruim”, diz. Essa ma-
lha contempla 120 municípios,
responsáveis por mais de 30% do
PIB mineiro. O secretário calcula
ainda que mais de 5 milhões de
pessoas devem ser beneficiadas.

O projeto prevê a concessão de
sete lotes rodoviários, com dura-
ção de 25 a 30 anos. Seis deles estão
sendo modelados em parceria
com o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) e um com o Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) e Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID). Já fo-
ram realizadas consulta e audiên-
cias públicas referentes aos lotes
Triângulo Mineiro, Sul de Minas e
Ouro Preto. A expectativa é de que
os editais, dos lotes 1, 2, 3, 4 e Ouro
Preto sejam lançados ainda em
2021. A secretaria estima que o
projeto gere mais de 200 mil em-
pregos diretos e indiretos. O proje-
to pode também ter reflexos posi-
tivos para o governo, que gasta nas
rodovias sob sua responsabilidade
cerca de R$ 366 milhões por ano
com acidentes fatais, R$ 698 mi-

lhões com feridos e R$ 67 milhões
com vítimas sem ferimentos.

Pesquisa recente da Confedera-
ção Nacional do Transporte (CNT)
mostra que quase 70% da malha
rodoviária pavimentada de Minas
tem algum tipo de problema, com
buracos maiores que os próprios
pneus dos veículos. Considerando
questões ambientais, estima-se
ainda um consumo desnecessário
de 157 milhões de litros de diesel
devido à má qualidade do pavi-
mento. Esse desperdício, segundo
a CNT, custa R$ 700 milhões aos
transportadores. Interessados nas
rodovias não faltam. O grupo CCR
informa ter interesse, desde que os
projetos tenham viabilidade eco-
nômico-financeira, socioambien-
tal, segurança jurídica e regras cla-
ras para o período da concessão.

O governo mineiro estuda tam-
bém a construção, manutenção e
operação de um novo rodoanel na
região metropolitana de Belo Ho-
rizonte, com investimentos de R$ 5
bilhões na forma de PPP. Com im-
pacto direto em 15 municípios, o
projeto é uma das maiores reivin-
dicações do setor de transporte de

cargas do Estado. “O atual anel ro-
doviário não comporta mais ne-
nhum veículo, é caótico e está em
péssimo estado de conservação,
com reflexos em nossos custos
operacionais e no tempo de trans-
p o r t e”, diz Gladstone Lobato, pre-
sidente do Sindicato das Empresas
de Transportes de Cargas e Logísti-
ca de Minas Gerais (Setcemg).

O traçado do novo rodoanel, en-
tretanto, enfrenta problemas. Se-
gundo Lobato, autoridades de Be-
tim e Contagem exigem desviar o
trajeto para que contorne esses
dois municípios, sem contar a de-
sapropriação de quase 3 mil imó-
veis. Questões ambientais também
exigiram mudança do traçado, e
uma nova consulta pública foi
aberta ao final de outubro. Am-
bientalistas rejeitaram alças nas
serras do Rola-Moça e Calçada pa-
ra evitar impactos no aquífero
Cauê e reduzir interferências pro-
vocadas por desapropriações no
polo turístico de Casa Branca, em
Brumadinho. “Um novo traçado
vai exigir mais investimentos, o
que pode encarecer os pedágios.
Não somos contra pagar mais, des-

de que seja um preço justo”, diz.
Outro projeto em andamento é

o de transporte metroviário na re-
gião metropolitana de Belo Hori-
zonte. Em parceria com a União e o
BNDES, o governo desenvolve es-
tudos para a concessão do metrô.
O escopo do projeto abarca a mo-
dernização e ampliação da Linha 1
(Eldorado/Novo Eldorado) e a con-
clusão da construção da Linha 2
(Barreiro/Nova Suíça), assim como
a operação dos serviços, em um
contrato de parceria de 30 anos. “É
uma obra esperada há muitos
anos pelos mineiros, que contri-
buirá para a melhoria da mobili-
dade na região metropolitana de
BH”, diz o secretário. Estima-se que
as duas linhas transportem até 260
mil passageiros por dia. Com in-
vestimentos estimados em R$ 3,2
bilhões, o projeto tem leilão pre-
visto para maio de 2022.

Ainda no setor de transportes e
mobilidade urbana, está previsto
para fevereiro leilão para a conces-
são do Terminal Rodoviário Gover-
nador Israel Pinheiro (Tergip),
além de cinco terminais e 15 esta-
ções implantados em Belo Hori-

zonte e em municípios da região
metropolitana, como Sarzedo, Ibi-
rité, Ribeirão das Neves, Vespasia-
no e Santa Luzia, com operação de
113 linhas de ônibus e movimen-
tação diária de 900 mil pessoas. O
Tergip, na região central de Belo
Horizonte, conta ainda com um
centro comercial.

Já o aeroporto da Pampulha, cu-
jo leilão em outubro foi vencido
pelo grupo CCR , deve receber in-
vestimentos de R$ 151 milhões,
dos quais, R$ 65 milhões serão
aplicados em melhorias nos pri-
meiros três anos. O contrato exige,
ainda, que a concessionária faça
melhorias imediatas como a dre-
nagem da camada asfáltica e a re-
cuperação do pavimento da pista
principal e das taxiways.

Cristiane Gomes, CEO da CCR
Airport, diz que o plano da CCR é
também maximizar o potencial
de negócios na região da Pampu-
lha, tanto em atividades aeropor-
tuárias quanto complementares,
como gestão de cargas, e-com-
merce e desenvolvimento imobi-
liário em uma região privilegia-
da da cidade de Belo Horizonte.

Fonte: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Minas Gerais em obras
Projetos de concessões de infraestrutura

Lotes rodoviários Novo Rodoanel Metropolitano Mineirinho (ginásio poliesportivo)

Extensão

Investimento previsto

Região beneficiada

Leilão

627,4 km

R$ 2,49 bilhões

Uberlândia, Uberaba 

e Araxá, todas com 

PIB acima de R$ 5 

bilhões cada (dado 

de 2017)

Previsto para março 

de 2022

454 km

R$ 1,99 bilhão

Pouso Alegre, Poços 

de Calda e Itajubá, 

todas com PIB 

acima de R$ 3 

bilhões cada (2017)

Previsto para março 

de 2022

433 km

R$ 1,84 bilhão

Varginha, Alfenas e 

Três Corações, 

todas com PIB 

acima de R$ 2 

bilhões cada (2017)

Previsto para julho 

de 2022

452 km

R$ 1,94 bilhão

Barbacena, Lavras, 

Conselheiro Lafaiete 

e São João Del-Rei, 

todas com PIB acima 

de R$ 2 bilhões cada 

(2017)

Previsto para junho 

de 2022

442,9 km

R$ 1,95 bilhão

Região beneficiada: 

Divinópolis e Nova 

Serrana, ambas com 

PIB acima de R$ 2,5 

bilhões cada (2017)

Previsto para julho 

de 2022

231 km

R$ 925 milhões

Patos de Minas, 

com PIB acima 

de R$ 4 bilhões 

em 2017

Previsto para junho 

de 2022    

193,3 km

R$ 2,3 bilhões

Ouro Preto, Itabirito 

e Mariana, todas 

com PIB acima de 

R$ 2,5 bilhões 

cada (2017)

Previsto para março 

de 2022

Extensão: 

100 km

Investimento previsto:

R$ 5 bilhões

Benefício: 

para mais de 5 milhões de pessoas da 

Região Metropolitana de BH

Projeto: rota alternativa especialmente 

para o transporte de cargas; impacto 

direto em 15 municípios

Capacidade: 25 mil pessoas (maior 

arena coberta da América Latina)

Área construída: 91 mil m2 em

 Belo Horizonte

Projeto: transformá-lo em um 

equipamento multifuncional, voltado 

às atividades de cultura, 

entretenimento, lazer e esportes

Investimento previsto: R$ 40 milhões

Leilão: previsto para janeiro de 2022

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7

Acesse

arcelormittal.com.br

O futuro 
é o que 
estamos 
construindo 
hoje.

ArcelorMittal Aços Longos, 
100 anos de Minas Gerais 
e de Brasil.

A ArcelorMittal, maior produtora de aço do Brasil e líder global do setor, celebra 100 anos como 

parceira das grandes e das pequenas histórias do país. Da construção de Brasília ao Memorial 

da América Latina. Das obras de infraestrutura das metrópoles aos novos projetos de saneamento 

básico. Sempre com os olhos voltados para o futuro, a empresa anuncia o maior investimento na 

sua operação brasileira: R$ 4,3 bilhões para a ampliação e modernização de unidades em Minas 

Gerais, que irão atender às demandas que acompanham o crescimento do país. Com o aumento

 da capacidade produtiva e a geração de milhares de empregos, estaremos prontos para encarar 

os desafios do desenvolvimento econômico e protagonizar mudanças na indústria e na sociedade.
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O passo da indústria mineira 

Desempenho do setor de transformação, em 2021* - em  %
Ano 12 meses

Faturamento real 

Emprego 

Horas trabalhadas na produção 

Massa salarial real 

Rendimento médio real 

Uso capacidade instalada**

9,9
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Fonte : Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). *até outubro; ** expansão em pontos percentuais  

At i v i d a d e Aço e novos investimentos impulsionam ritmo de produção

Indústria registra expansão
e projeta avanço em 2022

Sergio Leite, presidente da Usiminas: “Registramos crescimento robusto e continuo nos últimos cinco trimestres”

D I V U LG A Ç Ã O

Domingos Zaparolli
Para o Valor, de São Paulo

A indústria de Minas Gerais
cresce acima da média nacional e
apresenta perspectivas positivas
para o próximo ano. “Vamos fe-
char 2021 com uma expansão na
casa de 10% e 2022 vai ser de cres-
cimento, apesar do cenário ad-
verso de inflação e juros”, diz Flá-
vio Roscoe Nogueira, presidente
da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg).
A Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) estima expansão de
6,1% do Produto Interno Bruto
(PIB) da indústria brasileira em
2021.

O desempenho da indústria
mineira é resultado de um avan-
ço de 11,8% na indústria de trans-
formação e de 16% na extrativis-
ta, mas embute queda de 6% no
segmento de energia e sanea-
mento, em consequência da lon-
ga estiagem que abateu o siste-
ma Furnas da Eletrobras. Para
2022, a Fiemg projeta crescimen-
to de 2,5% na indústria geral,
com expansão de 1,4% no seg-
mento de transformação e de
6,5% na extrativista. A previsão
para energia e saneamento é de
1,7%.

“Minas está recebendo investi-
mentos massivos e consistentes
que impulsionam o crescimento
da indústria no ano que vem”,
diz Roscoe. De acordo com o go-
verno de Minas Gerais, foram
anunciados R$ 100 bilhões em
novos projetos privados no Esta-
do este ano.

Na relação de investimentos
programados está uma fábrica
do laboratório farmacêutico
Cristália em Montes Claros que
demandará R$ 300 milhões; uma
nova unidade de alimentos pro-
cessados da BRF em Uberlândia,
um projeto de R$ 319 milhões; a
construção de uma fábrica de
pães para food service da suíça
Ar ysta, em Pouso Alegre (R$ 400
milhões), e uma fábrica de me-
tais sanitários da Docol, em Po-
ços de Caldas, com investimento
de R$ 300 milhões.

A Gerdau anunciou investi-
mentos de R$ 6 bilhões na mo-
dernização de suas três usinas de
aço em Minas Gerais nos próxi-
mos cinco anos. A usina de Ouro
Branco, a maior do grupo side-
rúrgico, terá ampliada em 30%
sua capacidade de produção de
bobinas a quente, acrescentando
250 mil toneladas anuais, e a pro-
dução de perfis estruturais será
dobrada com mais 50 mil tonela-
das por ano até 2025. Ainda em
2022, a siderúrgica ArcelorMittal

inaugura um terceiro laminador
na unidade João Monlevade com
capacidade para um milhão de
toneladas por ano.

A siderurgia é um segmento im-
portante da economia mineira e
apresenta uma expressiva expan-
são em 2021. “Registramos cresci-
mento robusto e continuo nos úl-
timos cinco trimestres”, diz Sergio
Leite, presidente da Usiminas.
“Nossos resultados financeiros em
2021 são os melhores no século”,
afirma. No acumulado até setem-
bro, o lucro antes dos juros, impos-
tos, depreciação e amortização
(Ebitda) somou R$ 10,3 bilhões,
554% acima de igual período de
2020, quando as vendas de aço su-
biram 45%, somando 3,76 milhões
de toneladas.

Apesar na crise de oferta de

semicondutores, que prejudicou
a produção e gerou uma queda
de 1,3% na oferta de veículos de
passeio, a Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea) informa
uma expansão de 46% na produ-
ção de caminhões até novembro
e de 28% em picapes e furgões. A
Associação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipamen-
tos (Abimaq) informa uma ex-
pansão de 29,5% nas vendas até
setembro, puxadas principal-
mente pelo segmento de máqui-
nas agrícolas, com alta de 35%.

As exportações da indústria
mineira cresceram 54,4% até ou-
tubro, acumulando embarques
de US$ 32,7 bilhões. “As vendas
de alimentos processados para a
China e produtos metalúrgicos

para os Estados Unidos estão em
alta e puxam a produção”, diz
Daniela Brito, gerente de econo-
mia da Fiemg.

O desempenho da construção
civil também é positivo, com
uma expansão de 5,5% em 2021
e projeção estimada em 2,4% pa-
ra o próximo ano nos cálculos
da Fiemg. “Temos um boom de
obras corporativas e de obras
habitacionais”, diz Renato Mi-
chel, presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil no
Estados de Minas Gerais (Sin-
duscon-MG).

As encomendas corporativas
são resultado dos investimentos
fabris no Estado e também de-
correntes das obras de recupera-
ção das cidades de Mariana e
Brumadinho, que foram atingi-
das por dois desastres socioam-
bientais envolvendo o rompi-
mento de barragens de minera-
ção da Samarco e da Va l e .

No segmento habitacional, as
vendas de imóveis novos em Be-
lo Horizonte cresceram 27,42%
até setembro e nas 12 cidades da
Região Metropolitana a expan-
são foi de 2,85%. Apesar do au-
mento da taxa de juros no final
do ano, impactando custos de
produção e o valor das presta-
ções para os compradores, o
presidente do Sinduscon está
otimista para 2022. “Existe de-
manda por novas habitações e
os imóveis são bons investimen-
tos, atrativos em momentos de
incertezas financeiras”, afirma.

Vilmar Fistarol, da CNH Industrial: vendas de caminhões estão em alta

Parque automotivo
responde por 13,6%
da produção nacional
Genilson Cezar
Para o Valor, de São Paulo

O Estado de Minas Gerais se
mantém como o segundo maior
produtor nacional de veículos no
país. Em 2020, foi responsável
por 13,6% da produção nacional,
o que representa 247,7 mil veícu-
los fabricados pelas três grandes
montadoras que atuam na re-
gião: a Fiat (FCA), que opera em
Betim desde 1976, a Mercedes-
Benz, que se instalou em Juiz de
Fora em 1999, e a I v e c o, controla-
da pelo grupo CNH Industrial,
em Sete Lagoas desde 2000.

Antes de ser atingido pela pan-
demia, o mercado local de auto-
móveis cresceu de modo acelera-
do. Entre 2000 e 2020, a partici-
pação de Minas Gerais no conjun-
to de veículos novos licenciados
no país subiu de 8,3% (de um total
de 1,489 milhão de unidades no
país todo) para 19,7% (2 milhões
de unidades), segundo dados da
Associação Nacional de Veículos
Automotores (Anfavea). É um se-
tor formado por 589 empresas,
entre montadoras e fornecedoras
de peças e acessórios, que empre-
ga mais de 45 mil pessoas e res-
ponde por 8,6% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) de Minas Gerais.

Para a Mercedes-Benz, empre-
sa alemã pertencente ao grupo
Daimler AG, a questão logística é
um dos maiores trunfos para a
operação mineira. A empresa ex-
porta caminhões e ônibus para
43 países da América do Sul e
Central, e para o Caribe, além de
dez países de outros continentes.

“A planta de Juiz de Fora, hoje
com 1 mil empregados, faz parte
de um sistema integrado de pro-
dução e contribui para que a fi-
lial brasileira se mantenha como
player global de desenvolvimen-
to e produção de caminhões e
ônibus da Daimler Truck, além
de ser centro de competência
global para o desenvolvimento
de chassis de ônibus”, diz Rober-
to Leoncini, vice-presidente da
Mercedes-Benz do Brasil.

Com 433,6 mil veículos vendi-
dos em 2020 (22,2% de participa-
ção de mercado), a Fiat lidera as
vendas de automóveis e comer-
ciais leves no Estado de Minas Ge-
rais e em todo o país. Mas investiu
pesado na planta industrial de Be-
tim para se tornar também o
maior centro de produção de mo-

tores da América Latina. O novo
projeto da Stellantis, grupo criado
com a fusão da Fiat Chrysler Auto-
mobiles e PSA Group, foi disputa-
do pelas fábricas de Betim e outra
da China e ficou em Minas Gerais.
Faz parte de um pacote de investi-
mentos que deve chegar a R$ 8,5
bilhões até o ano de 2024.

Prestes a concluir o spin-off,
que dará lugar a duas novas em-
presas, a partir de janeiro de
2022, a multinacional italiana
CNH Industrial opera três fábri-
cas no município de Sete Lagoas
para a produção de caminhões,
ônibus, veículos de defesa e mo-
tores, com a marca I v e c o, além de
uma fábrica de máquinas de
construção em Contagem. A em-
presa emprega quatro mil fun-
cionários no Estado.

Segundo Vilmar Fistarol, presi-
dente da CNH Industrial para a
América Latina, o cenário brasi-
leiro está favorável para a maior
parte dos segmentos onde a em-
presa atua, e o mercado mineiro
acompanha esse fluxo. “A venda
de caminhões está em crescimen-
to, puxada pelo agronegócio e
m i n e r a ç ã o”, diz. “A Iveco vem re-
gistrando crescimento sustentá-
vel desde 2020, atingindo um au-
mento de 30% em vendas. Tam-
bém fechou o primeiro semestre
de 2021 com números positivos,
que posicionam a montadora co-
mo a marca full-liner que mais
cresce no Brasil”, ressalta.

O setor de autopeças em Minas
Gerais apresenta uma cadeia pro-
dutiva consolidada, de suporte às
montadoras, com mais de 60 for-
necedores que empregam 11,2%
do total de trabalhadores das em-
presas do setor (233 mil em 2020).

Em 2018, a receita do setor
atingiu R$ 9,75 bilhões, mas des-
de então vem sofrendo com o im-
pacto da pandemia do coronaví-
rus, informa Fábio Sacioto, dire-
tor regional do Sindicato Nacio-
nal da Indústria de Componen-
tes para Veículos Automotores
(Sindipeças) em Minas Gerais.

A Fiat e a Iveco, inclusive, para-
lisaram momentaneamente suas
atividades, em meados do ano,
devido a falta de componentes
eletrônicos e semicondutores. “O
faturamento nominal em reais e
em dólares reduziu-se, respecti-
vamente, 17,5% e 36,9% em 2020,
em relação ao ano anterior”, co-
menta Sacioto.

Fonte: Anuário da Indústria Automobilística Brasileira/2021. *Oficialmente Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
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Demanda por aço deve continuar aquecida
Cibelle Bouças
De Belo Horizonte

Maior Estado produtor de aço
do Brasil, Minas Gerais teve sua
economia favorecida em 2021
pela demanda aquecida e pela al-
ta nos preços da commodity.

O Instituto Aço Brasil estima
crescimento de 14,7% na produ-
ção nacional de aço bruto, que
deverá somar 36 milhões de to-
neladas, e um aumento de 17%
nas vendas internas, que irão to-
talizar 22,8 milhões de tonela-
das. Para 2022, a expectativa do
instituto é de crescimento de
2,2% na produção nacional e de
2,5% nas vendas internas. Para as
exportações, a previsão é de que-
da de 4,3%, para 10 milhões de
toneladas.

A médio prazo, a previsão das
indústrias é de demanda aqueci-
da, sustentada pelos setores au-
tomotivo, de construção pesada,
saneamento, petróleo e gás e
energias renováveis.

Para atender a essa demanda,
o setor faz investimentos bilio-
nários no Estado. Segundo a
Agência de Promoção de Investi-
mento e Comércio Exterior de
Minas (Indi), vinculada à Secre-
taria de Estado de Desenvolvi-

mento Econômico, desde 2019
foram anunciados R$ 71,5 bi-
lhões de investimentos em mi-
neração e siderurgia.

O anúncio mais recente foi fei-
to em novembro pela Arcelor -
Mittal, que prevê aportar R$ 4,3
bilhões até 2024 na Usina de
Monlevade, em João Monlevade,
e na Mina de Serra Azul, em Ita-
tiaiuçu. A Usina de Monlevade
vai ampliar a capacidade de 1,2
milhão para 2,2 milhões de tone-
ladas por ano. A Mina de Serra
Azul vai passar de 1,6 milhão pa-
ra 4,5 milhões de toneladas ao
ano de minério de ferro.

“Hoje produzimos com 100%
da nossa capacidade. Este é o
maior investimento que anun-
ciamos no Brasil. Vamos aumen-
tar a capacidade total de produ-
ção de 3 milhões para 8 milhões
a 9 milhões de toneladas por
a n o”, afirma Jefferson De Paula,
presidente da ArcelorMittal Bra-
sil e CEO da ArcelorMittal Aços
Longos América Latina e Mine-
ração Brasil. Segundo ele, haverá
demanda aquecida no país nos
próximos anos nas áreas de in-
fraestrutura, saneamento, por-
tos, petróleo e gás e de energias
r e n o v áv e i s .

Também em novembro, o gru-

po francês Va l l o u r e c , que pro-
duz tubulação para a indústria
de óleo e gás, anunciou a trans-
ferência das operações da Ale-
manha para Minas Gerais, o que
nos próximos dois anos vai de-
mandar investimentos de R$ 1
bilhão, nas fábricas de Belo Ho-
rizonte e Jeceaba.

“Com a transferência, vamos eli-
minar gargalos no acabamento de
tubos, aumentando a capacidade
da aciaria de 800 mil para 1 milhão
de toneladas por ano. E vamos au-
mentar capacidade nas áreas de
a c a b a m e n t o”, afirma Alexandre
Lyra, vice-presidente da Valourec
na América do Sul. A produção vai
atender clientes da Europa, África
e do Oriente Médio.

A Belgo Bekaert, que tem co-
mo sócias ArcelorMittal e Be -
kaert, investiu neste ano R$ 100
milhões para expandir a produ-
ção de cabos de aço para reforço
de pneus. Ao todo, os aportes no
ano somam R$ 260 milhões, o
dobro do aplicado em 2020. “O
nível de investimentos mostra
que a empresa acredita na eco-
nomia brasileira no longo pra-
z o”, afirma Ricardo Garcia, CEO
da Belgo Bekaert. Para oexecuti-
vo, o setor automotivo, que teve
problemas neste ano com falta

de insumos, vai ampliar a produ-
ção em 2022.

A cadeia automotiva repre-
senta em torno de 40% da sua re-
ceita. “O agronegócio também
deve crescer, com o câmbio favo-
rável para exportar. A constru-
ção civil tende a ser mais fraca”,
afirma. A Belgo Bekaert prevê fe-
char este ano com alta de 13% a
14% no volume vendido e de
50% na receita.

A Aperam também fez neste
ano investimento de R$ 243 mi-
lhões na planta industrial de Ti-
móteo, tendo em vista a pers-
pectiva de recuperação da eco-
nomia brasileira. Frederico Ay-
res Lima, diretor presidente da
Aperam América do Sul e da
Aperam Bioenergia, diz que os
recursos foram utilizados para
atualização das linhas de aço
inoxidável, carro-chefe da com-
panhia, no agronegócio, nas li-
nhas de aços elétricos, usados no
setor automotivo, e na Aperam
BioEnergia, que fornece o carvão
vegetal para os alto-fornos da
usina. “A meta para 2022 é in-
cluir novos produtos no portfó-
lio e ampliar nosso mercado, in-
tensificando a atuação em seg-
mentos como o do agronegócio
e o automotivo”, diz Lima.

CLAUDIO BELLI/VALOR
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Setor farmacêutico ganha importância na economia
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

Localização, infraestrutura, in-
centivos fiscais e tributários e
mão de obra qualificada atraem o
setor de ciências da vida para Mi-
nas Gerais. O segmento está em
segundo lugar na indústria, com
23% de participação, depois de
mineração. São favorecidas a Re-
gião Metropolitana de Belo Hori-
zonte, o sul, em torno de Pouso
Alegre, e o norte, ao redor de
Montes Claros, um dos 281 muni-
cípios, entre os 853 do Estado in-
cluídos no escopo da Superinten-
dência de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene) com redução
de até 75% no Imposto de Renda.

ICMS menor reforça a estraté-
gia estadual e o movimento ani-
ma cadeias de produção. A ACG,
fornecedora indiana de soluções

para a indústria farmacêutica,
anunciou investimentos de R$
300 milhões em Pouso Alegre pa-
ra aumentar a produção em
120% em cinco anos. São Sebas-
tião da Bela Vista, com 14 mil ha-
bitantes, recebeu uma fábrica
para impressão de bulas da Ci -
med, diz Adriano Carvalho, dire-
tor de atração de investimentos
do Invest Minas.

O grupo Pa r d i n i é uma das po-
tências mineiras. Em 2020 regis-
trou receita bruta de R$ 1,6 bilhão,
102 milhões de exames realizados
e 6,5 mil colaboradores. Seu port-
fólio tem 8 mil testes, 162 unida-
des próprias, 78 em Minas, e 6,4
mil laboratórios e hospitais parcei-
ros. Na última década investiu
mais de R$ 700 milhões em 15
aquisições, incluindo empresas de
alta especialização como a DLE.

Oncologia e medicina persona-

lizada são focos da companhia, cu-
jo Núcleo Técnico Operacional
(NTO) em Vespasiano (região me-
tropolitana da capital) tem apoio
do aeroporto Tancredo Neves, a
dez minutos de distância. Em 2020
o grupo anunciou R$ 1 bilhão para
aquisições em cinco anos e já gas-
tou R$ 200 milhões em três empre-
sas, diz o vice-presidente Alessan-
dro Ferreira.

Outra potência mundial, o dina-
marquês Novo Nordisk produz em
Montes Claros 15% da insulina do
planeta e 30% do que é fabricado
pela empresa no mundo. Dos 45
mil funcionários da companhia,
pouco mais de 1 mil estão na uni-
dade, exportadora de talentos com
70 especialistas em outros merca-
dos. O VP corporativo, ,Reinaldo
Xisto Vieira Costa, que já traba-
lhou na França e na China, tem or-
çamento aprovado de R$ 500 mi-

Vinicius Zanchin, da Sunew: tecnologia baseada em folhas de plástico leves, com células fotovoltaicas impressas

D I V U LG A Ç Ã O

Roberto Rockmann
Para o Valor, de São Paulo

O sol tem brilhado na matriz
elétrica de Minas Gerais e do Brasil.
Desde 2012, quando foi lançada a
Resolução 482 da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) que
abriu o caminho para a geração
distribuída no país, a expansão da
fonte tem sido forte e veloz. De
uma participação ínfima em 2012,
a energia solar chegou a um marco
no país em novembro desse ano:
11,6 GW instalados, sendo 63%
desse total, ou 7,3 GW, em projetos
de geração distribuída. Minas Ge-
rais é líder em geração distribuída,
com 1,3 GW instalados, ou 20% do
total erguido no país, de acordo
com dados da Associação Brasilei-
ra de Energia Solar Fotovoltaica
(Absolar). Do total de 853 municí-
pios mineiros, mais de 99% têm ge-
ração distribuída de fonte solar fo-
tovoltaica. Já a geração centraliza-
da, que envolve grandes cargas, co-
mo aquelas em parques solares e
usinas, está concentrada na região
Norte do estado.

Em parques centralizados (com
maior potência e geralmente vol-
tados a grandes consumidores), o
Estado tem 625 MW instalados, 1,2
GW em construção e 10 GW no pa-
pel. Esses projetos com construção
ainda não iniciada respondem por
quase um terço de empreendi-
mentos que poderão sair do papel
no Brasil. Essa posição será reforça-
da com investimentos bilionários
que deverão ser erguidos ao longo
dos próximos meses. A empresa
alemã Sowitec anunciou recente-
mente investimento R$ 5,2 bilhões

no Estado em três grandes proje-
tos em municípios do Norte de Mi-
nas: dois exclusivamente de fonte
solar fotovoltaica (Presidente JK e
Minas do Sol) e um de fonte híbri-
da (Gameleiras), sendo que o se-
gundo converge tanto para a gera-
ção solar fotovoltaica quanto para
a eólica. A capacidade estimada de
potência das primeiras fases desse
empreendimento é de 600 MW, no
eólico, e 400 MWac (520 MWp), no
solar. Já nas fases subsequentes do
projeto, as capacidades estimadas
devem saltar para 1.400 MW no
eólico e 600 MWac (780 MWp) no
solar. Além de um dos melhores
níveis de irradiação do país, a lide-
rança de Minas Gerais se explica
pela legislação tributária: o Estado
foi o primeiro a conceder isenção
tributária para a fonte, benefício
ampliado em janeiro desse ano.

“Minas é o Estado que apresen-
ta as melhores condições para se
produzir energia solar, onde se
concentra alta quantidade de luz
solar incidente, sendo um gran-
de atrativo para instigar empre-
endedores”, diz João Paulo Braga,
diretor-presidente da Agência de
Promoção de Investimento e Co-
mércio Exterior de Minas Gerais
(Indi). O governo mineiro san-
cionou a Lei 23.762, ampliando a
redução do ICMS sobre equipa-
mentos, peças, partes e compo-
nentes utilizados na instalação
de micro e minisistemas de gera-
ção distribuída de energia elétri-
ca no Estado com capacidade de
até 5 megawatts (MW). O benefí-
cio também se aplica à própria
energia gerada. Minas Gerais já
concedia a isenção para geração

distribuída de energia solar com
capacidade de até 5 MW por
meio de legislação própria e até 1
MW para as demais fontes de ge-
ração distribuída.

Uma nova tecnologia de painéis
solares, os chamados filmes foto-
voltaicos orgânicos (OPV, na sigla
em inglês), também poderá aden-
sar a cadeia solar no Estado. A tec-
nologia é baseada em folhas de
plástico leves, transparentes e fle-
xíveis com células fotovoltaicas
impressas. Em algumas aplicações,
funcionam como um adesivo de
energia solar, adaptando-se prin-
cipalmente a quem não tem espa-
ço na sua fábrica para instalar pai-
néis fotovoltaicos. “Estamos pre-
vendo um grande crescimento nos
próximos cinco anos, pretende-
mos expandir quase 100 vezes, de
sete mil metros quadrados para
0,5 milhão de metros quadrados
de vendas do nosso produto”, diz
Vinicius Zanchin, presidente da
Sunew. A expectativa é de que me-
tade das vendas seja no Brasil e o
restante nos Estados Unidos, na es-
teira do plano de US$ 1 trilhão em
infraestrutura, anunciado pelo
presidente americano, Joe Biden.

De olho nessa expansão, a Ce -
mig criou, no segundo semestre
de 2019, um braço para atuar em
energia solar, a SIM, que possui
72 MWp de capacidade instalada
em projetos de GD solar. No pla-
nejamento estratégico da Cemig,
prevê-se investimento de R$ 1 bi-
lhão até 2025 em geração distri-
buída por meio da SIM. Entre
2020 e 2021, a empresa já inves-
tiu mais de R$ 150 milhões em
empreendimentos no Estado.

Matriz renovável ajuda a cortar emissões
De São Paulo

Com uma matriz predomi-
nantemente renovável, com des-
taque para grandes hidrelétricas
com reservatório (17 GW instala-
dos, uma vez e meia a usina hi-
drelétrica de Itaipu) e a ascensão
forte e rápida da energia solar,
Minas Gerais está na corrida pela
redução de emissão de gases efei-
to-estufa. Quinto lugar entre os
maiores emissores de gás carbô-
nico no Brasil em 2019, o gover-
no estadual assinou, em junho,
um acordo que incluiu o Estado
na campanha “Race to Zero”, cuja
proposta é zerar as emissões lí-
quidas de gases de efeito-estufa
até 2050.

A matriz renovável é um trun-
fo que pode garantir bilhões de
investimentos em projetos de
fontes renováveis e até hidrogê-
nio verde. Sem o consumo de re-
nováveis, as empresas “g r av a m”
em sua pegada de carbono cerca
de 100 kg de dióxido de carbono
(CO2), um dos gases de efeito-es-
tufa, a cada 1 MWh usado no Bra-

sil. Na Europa, por conta da ma-
triz muito mais poluente, esse va-
lor é cinco ou seis vezes maior. Is-
so pode levar multinacionais a
investir cada vez mais no Brasil
para limpar sua matriz.

Para reduzir sua pegada de
carbono, a Va l e trabalha na cons-
trução de uma usina fotovoltai-
ca, incluindo 17 subparques que
totalizam uma capacidade insta-
lada de 766 megawatts pico
(MWp) no município de Jaíba
(MG). Com investimentos de cer-
ca de US$ 500 milhões previstos
para sua implantação, o projeto
irá proporcionar redução de cer-
ca de US$ 70 milhões por ano nos
custos de energia elétrica, em es-
timativa quando a ideia foi lan-
çada em dezembro de 2020. Até
2025, a Cemig pretende ampliar
sua capacidade de geração em
cerca de 1GW, com maior partici-
pação das fontes solar e eólica na
sua carteira de ativos.

Entre projetos em andamento
no Estado, a Canadian Solar e a
VTRM anunciaram, em 14 de de-
zembro, a conclusão da venda do

projeto solar Jaíba V com 635
MWp da Canadian Solar para a
VTRM. Com início da construção
previsto para 2022 e operação
comercial em 2023, terá capaci-
dade para gerar energia equiva-
lente ao consumo de mais de 500
mil residências. E a Solatio anun -
ciou, em 2019, um projeto de R$
21 bilhões até 2023, que prevê a
instalação de fazendas solares
em dez cidades mineiras, com ca-
pacidade instalada total superior
a 7.200 MW.

O Estado vai atualizar o Plano
de Energia e Mudanças Climáti-
cas em até 12 meses, estabelecen-
do medidas para zerar as emis-
sões de gases-estufa até 2050. Até
2030 deverá ser estipulada meta
intermediária de redução de
emissões. Em março, foi assinado
um protocolo de intenção entre o
Estado e a Bravo Motor Company
para implantar uma fábrica de
veículos elétricos e packs de bate-
rias na região metropolitana de
Belo Horizonte, com investimen-
to estimado de R$ 25 bilhões na
fase um do projeto. (RR)

E n e rg i a Governo sancionou lei que amplia a redução
do ICMS sobre equipamentos para geração distribuída

Estado atrai projetos
de geração solar com
isenção tributária

Turismo aposta na alta dos destinos domésticos pós-covid
Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

O Estado de Minas Gerais espe-
ra ser beneficiado pela retomada
do turismo doméstico no pós-
pandemia. São mais de 607 mu-
nicípios com diferentes perfis:
cultural, histórico, religioso, cor-
porativo, experiência e aventura.
Soma-se a essa diversidade, uma
natureza pródiga, construções
centenárias e uma cozinha que se
prepara para se tornar patrimô-
nio cultural do Estado e do país.

As atividades de turismo em
Minas Gerais cresceram acima da
média brasileira, mas ficaram
abaixo de alguns Estados do Nor-
deste, segundo a Pesquisa Men-
sal de Serviços, realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). No acumula-

do dos 12 meses encerrados em
outubro passado, em relação aos
doze meses anteriores, as receitas
nominais do setor cresceram
14,1% em Minas Gerais, acima do
resultado do Rio de Janeiro
(7,5%) e da média nacional
(7,9%), mas menos que na Bahia e
Pernambuco (ambos com 27%) ,
e no Espírito Santo (18,6%).

Minas sofreu perda de R$ 31,2
bilhões, entre março de 2020 e
maio de 2021, segundo a Confe-
deração Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo. Des-
de junho, porém, os números co-
meçaram a mudar. O índice de
ocupação hoteleira em Belo Ho-
rizonte — termômetro do Estado
— que no início da crise sanitária
caiu para 16%, em novembro úl-
timo alcançava 57%. Entre janei-
ro e outubro deste ano, o fluxo de

turistas na capital foi de 16,3 mi-
lhões de pessoas.

Na visão de César Nunes, vice-
presidente de marketing e vendas
da Átrio Hotéis, Minas Gerais tem
revelado boas oportunidades tan-
to para a hotelaria de grandes ban-
deiras como para resorts. “O Esta-
do tem uma posição geográfica es-
tratégica, conta com polos econô-
micos diversificados, o que favore-
ce as viagens de negócios, assim
como destinos de lazer com carac-
terísticas únicas”, diz Nunes. “Além
disso, é favorecido pelo turismo
rodoviário, que ganhou evidência
com a pandemia por questões de
segurança e pela alta das passa-
gens aéreas e diminuição do nú-
mero de voos.”

Franquia do Grupo Accor na
América Latina, que reúne as
marcas Ibis, Novotel e Mercure ,

a Átrio conta com duas opera-
ções em Minas Gerais, uma em
Poços de Caldas e outra em Pou-
so Alegre, e se prepara para
inaugurar pelo menos mais
duas até 2023. Em 2022, abrirá
um novo Ibis em Poços de Cal-
das, em 2023, um Ibis Style em
Ouro Preto e, por meio do braço
Livar, especializado em hotéis de
lazer, projeta a abertura de um
resort em três anos.

Quem também está com pla-
nos de expansão para Minas Ge-
rais é Rui Uchôa, CEO e fundador
do Summit Hotels. Com dois ho-
téis — em Pouso Alegre e Lambari
—, a rede está com dez prospec-
ções em andamento nas cidades
de São Lourenço, Juiz de Fora, Di-
vinópolis, Três Corações e Belo
Horizonte, que concentra três
das principais negociações. “O

Estado é muito diversificado,
tem demanda forte no corporati-
vo e nós enxergamos boas opor-
tunidades de expansão durante a
p a n d e m i a”, afirma Uchôa. “A
ideia é até 2023 ter pelo menos
20 hotéis no Estado”, diz.

Um dos desafios da hotelaria
em Minas Gerais, segundo os
executivos, é ampliar o tíquete
médio das diárias, que custam
entre 15% e 20% menos que a mé-
dia nacional. Isso se deve à pre-
dominância da hotelaria de pe-
queno porte e pousadas no seg-
mento de lazer. “Hotelaria para
ser um bom negócio precisa de
escala e as oportunidades nesse
momento em Minas sinalizam
para hotéis de médio e grande
p o r t e”, diz Nunes. De acordo com
o executivo, nesse início de reto-
mada, as pessoas estão procuran-

do viajar mais, estão redesco-
brindo os destinos nacionais e
Minas tem uma forte atrativida-
de pela diversidade de ofertas.

A partir desse potencial, a Se-
cult lançou em abril deste ano o
programa Reviva Turismo, que
tem por objetivo potencializar
ações de retomada das ativida-
des do setor, com base em quatro
eixos: biossegurança, estrutura-
ção, capacitação e marketing. “O
projeto foi pensado de acordo
com as múltiplas potencialida-
des turísticas do Estado, que vão
desde as paisagens naturais e a
tradicional cozinha mineira até a
alta concentração de patrimô-
nios históricos, culturais e da hu-
m a n i d a d e”, diz Milena Pedroso,
subsecretária de Turismo. “A me-
ta é gerar até o final de 2022 cerca
de 100 mil empregos.”

lhões para otimizar processos com
tecnologias como robotização nos
próximos três ou quatro anos.

Eurofarma e Cristália também
investem na cidade. A primeira,
quase R$ 1,2 bilhão em fábrica pa-
ra antibióticos, fármacos sólidos e
hormonais, agregando 120 mi-
lhões de unidades às 434 milhões
produzidas anualmente e 600 em-
pregos. Só na obra são 1,5 mil tra-
balhadores, diz o diretor e relações
institucionais e novos mercados
Walker Lehmann. A inauguração
está prevista para 2022 e reforçará
as exportações — a marca já está
presente em 20 países da América
Latina, com fábrica em seis.

O Cristália comprou em junho a
fábrica onde funcionou a Santa -
nense. O reforço deve alcançar R$
500 milhões em três anos e gerar
700 empregos, com expectativa de
inauguração em 2023. “A cidade

foi escolhida por incentivos fiscais,
estrutura do imóvel e mão de obra
q u a l i f i c a d a”, diz o presidente Ri-
cardo Pacheco. Em Pouso Alegre
(Unidade VIII), R$ 40 milhões en-
tre 2020 e 2021 trouxeram equipa-
mentos integrados para envase de
injetáveis, com capacidade de 1,5
milhão de frascos por mês, o que
quadruplicou a produção de anes-
tésicos usados em intubação.

Pouso Alegre abriga ainda
União Química, Cimed e B i o l a b, de
irmãos cujo pai era do ramo. A pri-
meira tem nove fábricas, uma de-
las nos Estados Unidos. A de Pouso
Alegre tem 1,3 mil empregados e
deve faturar R$ 2,5 bilhões este
ano, cerca de 50% do total da com-
panhia. O principal centro de dis-
tribuição e o parque gráfico que
produz as embalagens do grupo
também ficam lá e um investimen-
to de R$ 200 milhões para 2022 de-

ve gerar mais de 300 novas vagas
na cidade, explica o presidente Fer-
nando de Castro Marques.

A Cimed prevê faturamento de
R$ 2,3 bilhões em 2021, 20% mais
que 2020. Tem mais de 770 mil m2

entre Pouso Alegre, onde produz
as 18 bilhões de unidades anuais
da companhia, e São Sebastião da
Bela Vista. Em 2019 de partida a in-
vestimentos de R$ 300 milhões. O
centro de distribuição já foi entre-
gue e em 2022 deve inaugurar o
parque fabril para ampliar a pro-
dução de sólidos de uso oral de 28
milhões para 40 milhões de unida-
des ao mês, diz o presidente João
Adibe Marques.

A Biolab investe R$ 500 mi-
lhões na cidade. Levou para lá o
centro de distribuição e está
construindo sua quarta fábrica,
prevista para 2023, forma o CEO
Cleiton de Castro Marques.
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I n ova ç ã o Belo Horizonte concentra maioria das empresas de tecnologia, mas atuação também beneficia interior

Parcerias e incentivos dão suporte a startups
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

O sistema de inovação mineiro
está apoiado em educação, pro-
gramas de incentivo e ecossiste-
ma. O Estado tem 11 das 69 uni-
versidades federais brasileiras,
além de instituições estaduais e
da iniciativa privada, diz Felipe
Attiê, subsecretário de ciência,
tecnologia e inovação da Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimen-
to Econômico (SEDE).

Dados do Sistema Mineiro de
Inovação (Simi) indicam 1,4 mil
organizações inovadoras, de star-
tups (966) a aceleradoras e simila-
res. A maioria das startups, 748, es-
tá em torno da capital, mas o res-
tante se espalha por quase todo o
Estado. O estudo Distrito Minas Te-
ch Report, de 2020, indicou que
nos três anos anteriores as startups
tinham recebido US$ 60 milhões e
empregavam 13 mil pessoas.

A Hotmart, plataforma para

criadores de conteúdo formata-
rem negócios digitais, nasceu em
2011 no São Pedro Valley, bairro de
Belo Horizonte escolhido pelas no-
vatas, com prêmio de R$ 1 milhão
em disputa promovida pela Busca -
pé. Hoje tem mais de 1,5 mil fun-
cionários, clientes em 175 países e
escritórios em sete. Sua sede fica
em Amsterdã. Este ano promoveu
seleção de startups, investiu R$ 9,2
milhões em seis e inaugurou escri-
tório no ex-teatro Alterosa, conta
Nathalia Cavalieri, recém promo-
vida a general manager.

C r aw l y, Sólides e Tangerino são
outros exemplos da capital. A
Crawly surgiu em 2017 com robôs
(crawlers) de busca automática na
internet. Passou por aceleradoras
como Liga e Ace, está nos hubs Cu-
bo (Itaú) e Órbi (MRV com Inter) e
criou robôs para automatizar roti-
nas manuais e integrar sistemas ou
tipos de arquivos diferentes, diz o
sócio João Cordeiro, formado na
primeira turma de sistemas de in-

formação da PUC-MG.
A Sólides inventou plataforma

digital para centralizar processos
de recursos humanos em 2015 e já
atende mais de 10 mil clientes. Re-
cebeu R$ 14 milhões da DGF, em
2019, criou o App do Colaborador,
tem 360 empregados e está con-
tratando mais 200. Incubadoras,
ecossistema, polo tecnológico, la-
boratórios e empreendedores-
mentores promovem o ambiente
de inovação no Estado, diz a CEO e
fundadora, Mônica Hauck.

A Tangerino lançou acompa-
nhamento de registro de ponto
com reconhecimento facial e en-
cerra 2021 com 7 mil clientes e
faturamento mensal de R$ 1 mi-
lhão, diz o CEO Leonardo Barros.

Ainda em RH, mas em Ouro
Preto, a Eva surgiu em 2021 com
oferta de benefícios flexíveis e,
além da formação acadêmica. O
CEO, Conrado Bicalho, destaca
incentivos, como investimentos
do programa estadual Seed — es -
te ano voltado a govtechs —, ou
fiscais, como na cidade, com isen-
ção de IPTU e desconto no ISS.

O agronegócio é outro estímu-
lo. Em Itajubá, a Au t o p o n i a e a
Biometano passaram por incu-
bação na Incit, da Unifei. A pri-
meira digitaliza a operação de hi-
droponia e foi transferida para
Sorocaba (SP) por vencer um de-
safio da Flex em 2019, diz o dire-
tor Tomás Dias. A Biometano é
encabeçada pelo professor Car-
los Roberto Rocha, coordenador
do curso de engenharia de pro-
cessos da universidade. Com tec-
nologia para aproveitamento do

Cidades se organizam para ser polos de inovação
Carlos Raíces
Para o Valor, de São Paulo

Na competição pela economia do
conhecimento destacam-se as cida-
des que criam, conseguem reter ta-
lentos, desenvolvem e dominam tec-
nologias. O trabalho conjunto de
poder público, universidades e em-
presas une esses elementos e está na
base da trajetória de cidades inova-
doras de Minas Gerais.

O uso da tecnologia para buscar
soluções com base na natureza,
tem colocado Belo Horizonte na
lista das cidades inovadoras do
país. Os chamados jardins de chu-
vas, áreas criadas para infiltração e
retenção de água das chuvas, evi-
tando enchentes, as biofábricas de
insetos e as hortas urbanas comu-
nitárias, “são soluções que melho-
ram a qualidade de vida das pes-

Economia circular envolve mais de 760 empresas

Novo Nordisk: irrigação e compostagem para zerar impactos ambientais

Lúcia Helena de Camargo
Para o Valor, de São Paulo

A versão mineira da meta lixo
zero — conceito segundo o qual tu-
do é reaproveitado — já envolveu
mais de 760 empresas do Estado
em uma engrenagem colaborativa
de negócios. Capitaneado pela Fe-
deração das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (Fiemg), o progra-
ma de economia circular, amplia-
do este ano, nasceu em 2017, em
uma evolução do Programa Minei-
ro de Simbiose Industrial (PMSI),
que por sua vez existe desde 2009.
Entre os resultados alcançados so-
ma a recuperação de 140 mil tone-
ladas de resíduos que deixaram de
ir para aterros sanitários; 200 mil
toneladas de recursos naturais vir-
gens poupados; 90 mil toneladas
de carbono não emitidas; 13 mi-
lhões de metros cúbicos de água
reutilizados e poupança de R$ 8,7
milhões em custos para as empre-
sas participantes.

“Promovemos encontros entre
companhias do Estado e distritos in-
dustriais, com objetivo de gerar ne-
gócios a partir de recursos subutili-
zados que estejam disponíveis”, afir-
ma Guilherme Zanforlin, especialis-
ta em meio ambiente da Fiemg. “A
troca de ideias traz descobertas de
oportunidades para implantarmos
a circularidade no uso de resíduos,

materiais, energia e água, além de
compartilhamento de ativos, logís-
tica e conhecimento.”

Segundo Zanforlin, o programa,
atualmente integrado por 74 in-
dústrias (44 das cidades de Sete La-
goas e Uberaba e outras 30 do Nor-
te do Estado), mantém pautas em
sintonia com a agenda ESG [boas
práticas ambientais, sociais e de
governança, na sigla em inglês] e
os 17 Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) da Organiza-
ção das Nações Unidas. “A indús-
tria precisa investir-se de sua res-
ponsabilidade e repensar proces-
sos produtivos, de maneira a con-
tribuir para a redução de emissões
de gases que agravam o efeito estu-
f a”, diz. “Com as estratégias de eco-
nomia circular somadas à inova-
ção, retiramos menos matéria-pri-
ma original da natureza e geramos
valor para a sociedade.”

Entre as participantes da nova
etapa está a Bem Brasil Alimentos,
fabricante de batata frita congela-
da, fundada em 2006 em Araxá,
que foi uma das pioneiras no pro-
grama de simbiose industrial. A
empresa chega a 2021 com 50 ca-
ses de economia circular mapea-
dos. “Fizemos os levantamentos
para integrar o novo programa da
Fiemg. E nos surpreendemos com
a quantidade de projetos que já tí-
nhamos em andamento”, diz Isa-

bela Navarro Barbosa, gerente de
sustentabilidade da empresa, cuja
produção é de 250 mil toneladas
de batatas congeladas por ano.

“A circularidade perpassa nos-
sas ações desde o início, uma vez
que objetivo sempre foi a perpe-
tuação do negócio de maneira sus-
tentável, mesmo antes de traba-
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lharmos com o conceito de econo-
mia circular”, afirma Isabela. Entre
os principais resultados alcança-
dos está a parceria com a Fazenda
Água Santa, para quem são desti-
nadas 150 toneladas por dia de re-
síduos de batata, que dão origem a
30 mil toneladas por ano de com-
posto orgânico, aplicados em dez

mil hectares de cultivos diversos,
inclusive de novas batatas, que
acabam retornando à Bem Brasil,
perfazendo o ciclo completo. “O
uso do composto orgânico no lu-
gar do fertilizante químico ainda
melhora a qualidade do solo e traz
maior equilíbrio microbiano”, diz.

A empresa lista entre outras ini-
ciativas uma estação de tratamen-
to de efluentes, a economia de 84
mil metros cúbicos de água por
mês com um sistema de fertirriga-
ção, biomassa gerada a partir de
cavaco de madeira, entre outras,
que contribuem para que a Bem
Brasil deixe de emitir aproximada-
mente 24 mil toneladas de CO2 por
ano, de acordo com a gerente de
sustentabilidade.

Já a Novo Nordisk, que fabrica
medicamentos e dispositivos pa-
ra uso em doenças crônicas (co-
mo canetas de insulina), aderiu
ao programa da federação no úl-
timo ano, e embora ainda não te-
nha números para mostrar, tra-
balha com metas como reduzir a
emissão de CO2 nas operações de
transportes e adotar o ecodesign
desde a concepção dos produtos.
“Nossa ambição é zerar os impac-
tos ambientais. Em vez de apro-
veitar resíduos, queremos deixar
de gerá-los”, afirma Robinson
Morais, diretor de production
support da companhia.

Outro plano, este já traçado
com a expectativa de começar na
próxima estação chuvosa, em
2022, é criação da lagoa que pode-
rá armazenar 80 milhões de litros
de água, ao recuperar toda a água
de chuva que cair na propriedade,
em Montes Claros, norte mineiro.
“Esse projeto representará uma re-
dução do consumo de água de cer-
ca de 40% da concessionária local”,
afirma Morais. “Porém, mais do
que economizar, estamos apren-
dendo que tudo está conectado.”

Para o professor Eduardo Ro-
meiro Filho, ligado ao departa-
mento de engenharia de produção
da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), ainda que a im-
plantação não esteja completa, o
que há de mais valioso no progra-
ma da Fiemg está justamente no
entendimento da circularidade.

“Não conheço nenhuma apli-
cação da economia circular de
forma madura e sistêmica como
o modelo propõe, mas vejo os es-
forços. Neste caso, trata-se do an-
tigo aforismo ‘não importa a cor
do gato, desde que ele cace os ra-
tos’, ou seja, as iniciativas contri-
buem para uma abordagem cir-
cular dos sistemas de produção e
consumo. Sendo assim, a iniciati-
va da Fiemg é bastante positiva,
ainda que não seja, ainda, um
modelo consolidado.”

soas, produzem alimentos, preser-
vam espaços verdes, geram renda e
ajudam a reduzir o dióxido de car-
bono na natureza”, diz Jean Mattos
Duarte, secretário adjunto de pla-
nejamento, orçamento e gestão da
Prefeitura de Belo Horizonte.

As soluções de BH passam tam-
bém pelo acesso a serviços digitais
aos cidadãos. Um aplicativo ofere-
ce 700 dos 1.200 serviços disponí-
veis, que podem ser ampliados e
melhorados com a política de da-
dos abertos, uma ação que permite
a startups e desenvolvedores ofere-
cerem soluções de acesso aos servi-
ços da governo local, incentivando
o ecossistema de inovação. O avan-
ço está ligado também à inclusão
digital e à cultura tecnológica. A ci-
dade oferece mil pontos de inter-
net gratuita, cem deles em vilas e
favelas, e trabalha com o conceito

de inovação cívica, onde terceiro
setor, empresas, prefeitura e uni-
versidades buscam soluções.

O desenvolvimento de novas
tecnologias, como a do hidrogênio
verde, tem espaço no interior do
Estado. Com 100 mil habitantes,
Itajubá recebe investimento de € 5
milhões da Agência Alemã de Coo-
peração internacional (GIZ) para a
construção do Centro de Produção
e Pesquisa em Hidrogênio Verde,
em parceria com a Universidade
Federal de Itajubá (Unifei).

Criada em 1913, a Unifei foi a
primeira a oferecer cursos de enge-
nharia mecânica e elétrica no país,
atraindo empresas de base tecno-
lógica e criando um ambiente de
busca pela inovação. A cidade tem
150 startups que geram mil postos
de trabalho, e recebe também in-
vestimento de grandes grupos co-

mo Pe t r o b r a s e consórcio Libra,
que aportam R$ 280 milhões na
montagem do Centro Tecnológico
para o Pré-Sal Brasileiro (CTPB),
que terá laboratórios para testes e
simulações em ambiente de alta
pressão, acelerando as pesquisas
para a indústria do petróleo.

Além das petrolíferas, Helibras,
Airbus e Honeywell, são indústrias
que estão na cidade e têm o quarto
melhor Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH) do Estado. A
desburocratização e a facilidade
para instalação de empresas de
tecnologia na cidade é outro estí-
mulo às startups, diz Fernando Bis-
sacot, secretário de ciências, tecno-
logia, indústria e comércio, que
destaca a governança do sistema
de inovação. O sindicato das in-
dústrias, universidades, prefeitura,
e associação comercial fundaram,

em 2017, o Inovai, associação de
empreendedores que faz a gestão
colaborativa de projetos e progra-
mas de inovação da cidade, dando
agilidade ao desenvolvimento de
empresas e soluções.

Modelo de apoio semelhante é
oferecido por Santa Rita do Sapu-
caí, no Sul de Minas, com de 44 mil
habitantes e 160 empresas de base
tecnológica, que faturam R$ 3,2 bi-
lhões por ano. A cidade concentra
30% da mão de obra em telecomu-
nicações do Estado e abriga a Esco-
la Técnica de Eletrônica (ETE), fun-
dada 1959, além do Instituto Na-
cional de Telecomunicações (Ina-
tel). “A espinha dorsal está nos cen-
tros de excelência em educação.
Criaram massa crítica que enchar-
cou a cidade de inovação, quando
ainda não se usava este nome”, diz
José Domingos Adriano, sócio da

Exsto e investidor anjo.
Dentro de um ecossistema de

inovação chamado de Vale da Ele-
trônica, a cidade tem na inclusão
um eixo de sustentação. “O fosso
da exclusão tecnológica é um ris-
c o”, diz o prefeito Wander Wilson
Chaves (DEM). Além do acesso às
redes Wi-Fi e da digitalização dos
serviços da prefeitura, a comuni-
dade procura atrair eventos que
unem empreendedorismo e cultu-
ra para aproximar as pessoas das
tecnologias.

Todas essas ações são parte da
disputa por atração de investi-
mentos. Cidades inovadoras são as
que “se organizam de forma a ser
polos de inovação que agreguem
valor paras as empresas”, explica o
professor Paulo Henrique Leme,
coordenador do Centro de Inova-
ção da Universidade de Lavras.

biogás para gerar energia elétri-
ca, com foco em fazendas de pe-
queno e médio porte, a meta
agora é reduzir o custo de dispo-
sitivos eletrônicos, diz Rocha.

Em Santa Rita do Sapucaí, a Irri -
tron nasceu em 1985 com contro-
ladores eletrônicos para automati-
zar a irrigação. Tem dez produtos,
três patentes e o único controlador
no mundo capaz de atender, por
exemplo, uma válvula na beira de
um rio e no alto de uma montanha
com a mesma pressão. O fatura-
mento gira em torno de R$ 2,5 mi-
lhões anuais, com 12 funcionários,
diz o gerente executivo Antonio
Carlos Valias.

O hub de educação on-line Nub -

bi e a empresa de inteligência de
dados Cinnecta mostram a disper-
são do ecossistema pelo Estado. A
Nubbi, de Poços de Caldas, este
ano deve impactar 2,59 milhões de
pessoas, com atuação em 12 países
e 211 cursos, explica o CEO, Marcus
Lemos. A Cinnecta, de BH, tem pro-
jeto de open innovation com gran-
des empresas e com a Universida-
de Federal de Viçosa desde 2016.
Passou pela Wa y r a , pelo Inovabra
e, em 2018, tornou-se apoiada pe-
lo Scale Up (Endeavor) e investida
do Criatec 3 pela KPTL.

Em Viçosa, a aceleradora Cien-
tec nasceu há seis anos com parti-
cipação direta, mentoria e backof-
fice para cinco empresas, como

Gesuas, criadora de sistema para
gestão de assistência social já ado-
tado por 130 cidades. Em média, o
investimento é de R$ 150 mil em
cada e, em 2022, a meta é atuar co-
mo incubadora, diz o CEO Paulo
Márcio de Freitas. Já o BMG criou a
venture capital U p Te c h em 2016
para investir em startups aderen-
tes aos negócios do grupo. Em
2019, associação com o Bossa No-
va rendeu mais de 75 investidas,
30% delas mineiras, além de aqui-
sições, como a hoje adquirente
Pag go, e saídas lucrativas como a
dLieve, comprada em 2018 e ven-
dida para a V Te x um ano depois,
descreve Rodolfo Santos, CEO do
BMG Uptech.

Rodolfo Santos, do BMG Uptech: associação com o Bossa Nova rendeu mais de 75 investidas, 30% delas mineiras

D I V U LG A Ç Ã O
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At i v i d a d e Segmento representa 27% das exportações de 2021 e responde por 22% do PIB

Diversificação dá fôlego e amplia
espaço do agronegócio no Estado
Sergio Ruck Bueno
Para o Valor, de Porto Alegre

Maior produtor de café, leite,
batata e alho do Brasil, Minas Ge-
rais é uma potência do agronegó-
cio brasileiro graças à diversifica-
ção das atividades no campo. A
pauta inclui ainda as lavouras de
cana-de açúcar, milho e soja, nas
quais o Estado ocupa a terceira,
quarta e a sexta posição no ran-
king nacional, respectivamente,
além de culturas expressivas como
feijão, laranja, banana, tomate e
ovos, onde os mineiros ficam entre
o segundo e o terceiro lugar em vo-
lume de produção no país, segun-
do o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia (IBGE) e a Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab).

A situação é semelhante na pe-
cuária. Conforme o IBGE, o Estado
tem o quarto maior rebanho bovi-
no do país, com 22,17 milhões de
animais em 2020, e ocupa o quinto
lugar em abates, com 1,99 milhão
de cabeças nos nove primeiros me-
ses de 2021, 2,1% a menos do que
em igual período de 2020. O dire-
tor-presidente da Emater-MG,
Otávio Maia atribui a queda, entre
outros fatores, ao aumento dos
preços e à perda de poder aquisiti-
vo da população na pandemia.

“Minas Gerais é um resumo do
Brasil e temos a agricultura mais
diversificada do país, com mais de
50 produtos de expressão”, diz a
secretária estadual de Agricultura,
Ana Maria Valentini. Segundo ela,
os produtores reforçam investi-
mentos em insumos e tecnologias
para aumentar a produtividade.

Graças a isso e ao impulso da sa-
fra recorde de 34,65 milhões de sa-
cas café no ano passado, 41% supe-

rior à de 2019, o Produto Interno
Bruto (PIB) do agronegócio minei-
ro cresceu, conforme a Fundação
João Pinheiro, do governo esta-
dual, 32,6% em 2020, para R$ 151,3
bilhões, e passou a representar
22,6% do PIB total do Estado, ante
18% no ano anterior. A previsão é
que o valor bruto da produção
(VBP) agropecuária local cresça
0,8% em 2021.

Outra medida da importância
do agronegócio para a economia
mineira é a geração de postos de
trabalho. Segundo o Centro de In-
teligência em Gestão de Mercados
da Universidade Federal de Lavras
(UFLA), no segundo trimestre, ha-
via 2,57 milhões de pessoas ocupa-
das “antes, dentro e depois” da
porteira, 9,7% a mais do que no
mesmo período de 2020.

O agronegócio representou ain-
da 27% das exportações mineiras
entre janeiro e novembro, diz o

presidente da Federação da Agri-
cultura do Estado (Faemg), Antô-
nio de Salvo. Os embarques do se-
tor cresceram 9% em relação ao
mesmo período de 2020, para US$
9,51 bilhões, relata. O café respon-
deu por 40% das vendas externas
de US$ 3,86 bilhões até novembro,
conforme a Secretaria Especial de
Comércio Exterior do governo fe-
deral. Isso mesmo com a queda de
38% na produção deste ano, para
21,44 milhões de sacas, devido ao
ciclo bianual de altas e baixas na
safra, à seca e à geada. Segundo Va-
lentini, o maior impacto do frio vi-
rá em 2022, mas é cedo para prever
o tamanho do dano.

“O período de bianualidade ne-
gativa aliado a problemas climáti-
cos reduz bastante a perspectiva
da safra 2022”, reforça o presiden-
te da Emater-MG. Para o professor
de economia rural da UFLA, Rena-
to Fontes, o efeito do frio pode se

estender até 2023 e, no ano que
vem, a produção pode ficar entre
21 milhões e 22 milhões de sacas.

No caso do leite, o clima afetou
as pastagens e deve reduzir o ritmo
de expansão da produção para
perto de 1% neste ano, depois da
alta de quase 3%, para 9,69 bilhões
de litros, em 2020, estima a secre-
tária. A captação do produto pelas
indústrias submetidas aos serviços
de inspeção, no entanto, recuou
4,9% de janeiro a setembro ante o
mesmo período de 2020, para 4,55
bilhões de litros, segundo o IBGE.
Para o presidente da Faemg, a re-
tração reflete adversidades climá-
ticas, altos custos de produção e
queda dos preços aos produtores.

A elevação nos custos, conforme
o professor da UFLA, desafia todas
as culturas na próxima safra, de-
pois dos “lucros astronômicos” no
ciclo anterior graças aos picos de
preços dos produtos agrícolas

após a pandemia. O café, por
exemplo, passou de R$ 600 em
março de 2020 para até R$ 1,5 mil a
saca. Mesmo assim, ele entende
que o agronegócio mineiro tem
potencial de expansão em áreas
como azeites, vinhos e piscicultu-
ra, mas precisa superar gargalos.

Um deles refere-se às más condi-
ções de vias municipais que ligam
áreas produtoras às cidades. Outro
é a oferta de energia no campo, es-
pecialmente para a agroindústria.
Embora os produtores invistam
em geração fotovoltaica, é neces-
sário que a Cemig, reforce as redes
de transmissão e distribuição, diz
Fontes. Procurada pelo Va l o r , a es-
tatal informou que executa “o
maior plano de investimentos de
sua história”, com aportes de R$
22,5 bilhões de 2020 até 2025. Um
dos programas visa melhorar o
atendimento aos produtores ru-
rais e ao agronegócio.

Tecnologia alia produtividade e ganho ambiental
De Porto Alegre

Desenvolvidas por empresas co-
mo Ya r a , Celulose Nipo-Brasileira
(Cenibra), Algar e Fundação Reno-
va, iniciativas inovadoras no cam-
po vêm gerando ganhos em pro-
dutividade e preservação ambien-
tal ao agronegócio de Minas Ge-
rais, ao mesmo tempo em que têm
um amplo potencial de expansão a
partir da chegada da tecnologia
5G de telefonia celular ao Estado.
São soluções que incluem desde
técnicas para retenção de água no
solo até recursos sofisticados de in-
teligência artificial (IA) e satélites
para combater focos de incêndio.

Uma dessas ferramentas á o At-
farm, que usa imagens de satélite
e algoritmo para detectar a neces-
sidade de aplicação de fertilizan-
tes nitrogenados em culturas co-
mo soja, milho e cana, diz o coor-
denador de comunicação e mar-
keting da Yara no país, Rafael Car-
ballo. Depois de identificar a ca-
rência de nutrientes no solo por
meio de manchas nas imagens, o
aplicativo gera mapas de aplica-
ção de fertilizantes da empresa.
Segundo Carballo, a ferramenta

permitiu ganhos de produtivida-
de de 20% no Estado.

Já a fabricante de celulose Ceni -
bra concluiu neste ano a migração
do monitoramento visual de focos
de incêndio para um circuito fe-
chado de câmeras de alta resolu-
ção nas florestas da empresa, que
utiliza IA para analisar em tempo
real os 800 mil frames gerados em
37 torres de vigilância em 54 mu-
nicípios. “É impossível para o olho
h u m a n o”, diz o gerente de tecno-
logia da informação e telecomuni-
cações Ronaldo Ribeiro. A empresa
também fez parcerias com cinco
municípios para disseminar a téc-
nica de subsolagem, que a partir
da abertura de fendas no terreno
amplia a infiltração de água para
manter a umidade do solo em pe-
ríodos secos e evitar cheias em
épocas chuvosas. Segundo o coor-
denador de meio ambiente, Jacin-
to de Lana, a técnica é empregada
em 56,5 mil hectares próprios da
empresa e permite ganhos de pro-
dutividade florestal de 10 a 15%.

A Fundação Renova, formada
pelas empresas S a m a r c o, BHP Billi-
ton e Va l e como parte do acordo
para reparação dos prejuízos cau-

sados pelo rompimento da barra-
gem do Fundão, em 2015, implan-
tou 16 unidades demonstrativas
do uso de técnicas de pastagem
ecológica, de consórcios entre
agricultura e plantação de árvores
e de silvicultura de espécies nativas
em propriedades atingidas. Se-
gundo Giorgio Peixoto, gerente da
frente de uso sustentável da terra
da fundação, os sistemas de cultivo
apresentados têm potencial para
gerar R$ 23,5 milhões em valor
adicionado de por ano se forem re-
plicados em 77,2 mil hectares da
bacia do rio Gualaxo.

Provedora de infraestrutura de
comunicação para grande parte
das novas soluções que ganham
espaço no agronegócio mineiro, a
Algar Telecom quer acelerar a ofer-
ta da tecnologia 5G nos 87 municí-
pios onde vai operar a frequência e
participa, com uma rede de parcei-
ros, no desenvolvimento de novas
funcionalidades por meio da
Brain, o seu centro de inovação em
negócios digitais. “Tr a b a l h a m o s
como integradores em um ecossis-
tema para apresentar soluções
completas”, diz a presidente da
Brain, Zaima Milazzo. (SRB)

Cafés especiais representam 20% da produção
Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo

Todos os dias, muito cedo, Ade-
mir Abreu de Lacerda, 44 anos,
acorda para cumprir o ritual ini-
ciado por seu avô e seu pai décadas
atrás: cuidar dos 12 mil pés de café
enfileirados em seus sete hectares
de terra no município de Espera
Feliz, Zona da Mata mineira, quase
divisa com Espírito Santo.

A diferença com os antepassa-
dos é que sua plantação produz ca-
fé especial. Por suas qualidades, o
café já foi eleito dez vezes campeão
e recebeu 25 títulos, cinco de me-
lhor do Brasil. Lacerda faz parte do
universo de produtores familiares
que dão a Minas Gerais a posição
de maior produtor de café do país.
O café especial, ou de qualidade,
representa 20% do total.

Minas contribui com 52% da
produção nacional de café. As
plantações ocupam 1,3 milhão de
hectares e a cadeia gera 3 milhões
de empregos. Dos cafeicultores
mineiros, 79% são familiares. “No
total, o Estado chega a colher 32
milhões de sacas”, diz Bernardino
Cangussu, coordenador de cafei-
cultura da Emater-MG. Neste ano,
a produção deve cair 38%, para 22
milhões de sacas, prejudicada pela
geada e pela chuva e, sobretudo,
pela bienalidade típica do grão.

A cotação do café arábica está
próxima de R$ 1,5 mil a saca de 60
quilos. O café de qualidade ou es-
pecial chega a ser vendido até qua-
tro vezes mais caro que o conven-
cional. E os vencedores do concur-
so de qualidade dos cafés de Mi-
nas, promovido pela Emater alcan-
çam até R$ 7 mil por saca. Esse café

ultrafino e mais caro vem ganhan-
do mais interessados no exterior,
sobretudo do Japão. “Contei, em
um ano, gente de 36 países que
veio conhecer meu café, a maioria
japoneses”, diz Lacerda.

Seu café especial participa com
boas chances do concurso de qua-
lidade que está na 18ª edição. Das
1.600 amostras de café especial re-
cebidas neste ano, foram selecio-
nadas 60. Antes dominada por
grandes cafeicultores, a competi-
ção agora tem mais vencedores en-
tre os pequenos produtores fami-
liares, diz Cangussu.

“A qualidade do café ultra-espe-
cial está ligada a uma atividade ar-
tesanal, que requer acompanha-
mento constante. Como o peque-
no produtor trabalha com a famí-
lia, a possibilidade de produzir ca-
fé especial é ainda mais alta”, diz o

coordenador da Emater. A escolha
dos melhores cafés é feita com ri-
tual e rigor. A pontuação é dada
por profissionais chamados Q-
Graders, que são classificadores
certificados, no Brasil, pela BSCA,
sigla em inglês para Associação
Brasileira de Cafés Especiais. Na
apuração são observados atribu-
tos como fragrância, aroma, sabor,
acidez, corpo, uniformidade, do-
çura, finalização, equilíbrio e ava-
liação global. A pontuação máxi-
ma para um café é 100 pontos. No
último concurso, o ganhador atin-
giu 93 pontos.

Além dos cuidados no cultivo, o
café prefere temperaturas amenas
e dá bem em terras altas, acima de
mil metros. A plantação de Lacer-
da escapou da geada e da seca, por
conta da localização, mas foi atin-
gida pelo excesso de chuva na flo-

ração. As 150 sacas que esperava
colher foram reduzidas a 110.
“Nosso maior desafio é a venda. Te-
mos de vender para atravessado-
res”, diz o cafeicultor que se gaba
de ter o seu café nas mesas euro-
peias, japonesas e americanas.

Outro campeão é o café da Fa-
zenda Passeio, em Monte Belo,
sul de Minas Gerais. “Fui cam-
peão por cinco vezes no concurso
da Emater”, diz Adolfo Henrique
Vieira Fonseca, 54 anos, que re-
presenta a quarta geração de ca-
feicultores da família. Dono de
200 hectares, ele planta um mi-
lhão de pés de café a uma altitu-
de de 1,2 mil metros e tem 60
funcionários treinados para fa-
zer tudo manualmente. Seu café
especial é exportado para Esta-
dos Unidos, Europa e Ásia, além
do Japão, seu maior comprador.

Pe q u e n o
produtor
dobra aposta
nos queijos
Marleine Cohen
Para o Valor, de São Paulo

Misture-se leite, coalho, pingo —
isto é, o fermento láctico natural
recolhido do soro do queijo — e
sal. O resultado, a depender do
“terroir ” e do modo de fazer, pode
resultar em admiração dos mes-
tres da arte queijeira, os franceses,
e uma medalha “super ouro” no
concurso Mondial du Fromage et
des Produits Laitiers — principal -
mente se a receita for maturada
em tradição mineira.

Colhendo o reconhecimento in-
ternacional ao longo dos anos, a
produção de queijos artesanais de
Minas Gerais lançou mais uma vez
os holofotes do mercado lácteo
mundial sobre regiões já consa-
gradas, a Serra da Canastra, o Ser-
ro, a Mantiqueira, entre outras, e
em particular sobre pequenos sí-
tios onde prevalece o modelo de
economia familiar.

Cravado na Serra da Canastra,
de onde sai uma produção diária
de 20 toneladas de queijo, princi-
pal fonte de renda de 800 famílias
da região — e, em particular, o tra-
dicional “Queijo Minas Artesanal”
(QMA) —, está o sítio do Serjão, em
Piumhi. Foi ali que Sérgio de Paula
Alves deu forma ao seu “Queijo Ca-
nastra Serjão Maturado 100 Dias”,
à base de lei cru e casca amassada
com mofo branco, um dos vence-
dores da premiação de 2021. Ele-
conta que “i nv e n t o u ” sua receita
para entrar na disputa, da qual
participaram 46 países e 940 pro-
dutos. Hoje produz 20 peças por
dia, ao preço médio de R$ 120 ca-
da. A fila de espera para degustar
um queijo desses pode se arrastar
por 45 dias. “Pretendo expandir a
produção, aumentar o rebanho e
fazer 35 queijos por dia”, diz.

Em São Roque de Minas, a 63 km
de Piumhi, Ivair José de Oliveira-
produz tanto o chamado queijo
“da manhã”, mais leve e ácido,
quanto o “da tarde”, de sabor acen-
tuado e macio. Segundo a Prefeitu-
ra de São Roque, são 710 produto-
res de queijo fresco e outros 90 de
maturado. Satisfeito com a evolu-
ção do negócio, que lhe permitiu
triplicar o rebanho e passar de sete
para 37 peças de queijo por dia,
entre 2013 e 2021, Oliveira atribui
a receita do sucesso à mão do pro-
dutor, ao solo, clima e aos animais.

Mais a noroeste do Estado deli-
neia-se a região do Serro, onde o
clima quente contribui para pro-
duzir queijos mais úmidos e ma-
cios e menos maturados, com aci-
dez pronunciada. De Sabinópolis
saiu o QMA “Quilombo na Cacha-
ç a”, também premiado com o “su -
per ouro”. Seu idealizador, Ivacy Pi-
res dos Santos, explica que a massa
é maturada em genuína aguar-
dente local, resultando um queijo
forte, cremoso, de casca lisa, ama-
rela, e sabor marcante de pequi.
Com o sucesso da receita, Santos
espera aumentar a produção e as
vendas em até 50%.

Esse sopro de expansão dos
negócios é prova da importância
da produção queijeira para o Es-
tado, diz Ranier Chaves Figueire-
do, diretor de agroindústria e co-
operativismo da secretaria de Es-
tado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de Minas Gerais.
São 13 regiões produtoras, cinco
tipos de queijos artesanais
(QMA, Cabacinha, Alagoa, Man-
tiqueira e Suaçuí) e 65 produto-
res com o Selo Arte do Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA),
que permite a comercialização
de produtos artesanais de ori-
gem animal no país.

Cruzília é exemplo expressivo.
Com 18 mil habitantes, a cidade
viu surgir no final de 1980 a mar-
ca homônima que responde hoje
por grande parte do emprego e
movimentação econômica local,
diz Edson Martins, COO da Ultra -
Cheese, plataforma de cremes e
queijos que detém a marca Cru-
zília, recém-adquirida pelo fun-
do de investimentos indepen-
dente Aqua Capital.

Para fazer 90 tipos de produtos,
entre eles o Santo Casamenteiro
—outro ganhador do “super ouro”
no concurso mundial —, a empre-
sa capta diariamente mais de 70
mil litros de leite junto a quase
cem famílias de produtores.

Zaima Milazzo, da Brain: infraestrutura de comunicação para o agronegócio
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