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O Governo de MInas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes) e seu programa Hub Minas Digital, realizou, concluiu, no
fim do ano, o Censo Mineiro de Startups e de demais Empresas de Base Tecnológica (EBT). A
iniciativa contou com o apoio da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e da Rede Mineira de
Inovação (RMI).

O levantamento revela dados significativos que indicam o fortalecimento e a expansão do setor de
tecnologia e inovação em Minas Gerais. De acordo com o estudo, o número de startups em Minas
Gerais cresceu 320% desde 2015 e 556% desde 2010. Estima-se que, atualmente, existam cerca
de 1.050 startups no estado. Destas, 439 responderam ao questionário virtual enviado pela
Sedectes.

Para o coordenador do Hub Minas Digital, Rodolfo Zhouri, as Empresas de Base Tecnológica,
dentre elas as startups, têm se tornado importantes para o desenvolvimento da inovação
tecnológica no contexto pós-digital. Com o censo em mãos, Zhouri quer formular políticas públicas
e ações para estimular a criação de novas startups e o desenvolvimento das que já existem,
oferecendo soluções melhores para o ambiente de negócios.

“Essas informações poderão ser utilizadas por aqueles que atuam junto ao ecossistema
empreendedor para a promoção da inovação tecnológica no estado e a implementação de políticas
e ações que permitam a consolidação dos empreendimentos de base tecnológica, cujos negócios
figuram como um valioso mecanismo de desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais”,
ressalta o coordenador do Hub Minas Digital.

Dentro outros pontos, o levantamento também aponta que a Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH) concentra o maior número de startups do estado (41%), seguido do Sul de Minas
(17%) e Triângulo Mineiro (16%). Destaca-se ainda que, em 2017, 55% das empresas pretendem
faturar até R$ 500 mil e 2% pretendem faturar mais de R$ 5 milhões.

O questionário virtual enviado às startups foi dividido em seis seções e avaliou o espaço físico, as
equipes (formação, quadro de sócios, funcionários e bolsistas), as principais dificuldades
enfrentadas, a inovação tecnológica (desenvolvimento e comercialização de produtos, propriedade
intelectual e captação de recursos), parcerias e indicadores financeiros.

http://www.mg.gov.br
http://www.tecnologia.mg.gov.br


Hub Minas Digital

O Hub Minas Digital, implantado pelo Governo de Minas Gerais por meio da Sedectes, é um
espaço de codesign e coworking que visa oferecer infraestrutura moderna, ambiente para cursos,
workshops, mentorias, área de convivência e conexão com o ecossistema de inovação mineiro.
Localizado no Rainha da Sucata, icônico prédio da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, O Hub
Minas Digital está de portas abertas para os empreendedores e investidores de todo o estado.

Informações sobre como participar do Hub Minas Digital e sobre o Censo Mineiro de Startups estão
disponíveis em www.tecnologia.mg.gov.br e www.minasdigital.mg.gov.br.
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