
Sala do Empreendedor: facilita o acesso dos empreendedores às orientações e 
serviços necessários para abrir, manter regularizado e desenvolver o seu negócio.

Endereço: Rua dos Caetés, 342 - Centro, Belo Horizonte
E-mail: saladoempreendedor@pbh.gov.br

FONTE: RAIS (2018); Cadastro Municipal de Contribuintes (2020). CBO: 2030 (pesquisadores das ciências biológicas); 2033 (pesquisadores das ciências da saúde); 2031 (pesquisadores das ciências naturais e exatas). 

MÃO DE OBRA
QUALIFICADA

CUSTO DE MÃO DE OBRA
COMPETITIVO

2.578
pesquisadores e 

professores
de nível superior*    

(Dados de 2020)

3° município do país
em número de 
pesquisadores

3% do total

21% de Minas Gerais

*Inclui pesquisadores de engenharia e tecnologia 
e das ciências biológicas, naturais e exatas, da 

saúde e da agricultura, e professores de 
engenharia e das ciências exatas, biológicas e da 

saúde, físicas e químicas do ensino superior.

433
empregos formais em 

pesquisa e desenvolvimento 
experimental em ciências 

físicas e naturais 

MERCADO
DE ECONOMIA CRIATIVA

1.042
patentes desde 1992 até 2020:

503 (48%)
Instituto de Ciências Biológicas, da Faculdade de Farmácia 
e da Escola de Veterinária

618 (59%)
Instituto de Ciências Exatas, Escola de Engenharia e Coltec

2° melhor curso de 
engenharia ambiental;
engenharia civil em avaliação de mercado;
engenharia de produção em avaliação de 
mercado;
engenharia elétrica em avaliação de 
mercado; 
engenharia mecânica em avaliação de 
mercado;
engenharia química em avaliação de 
mercado. 

4° melhor curso de
física;
matemática;
química.

Pós-graduação de excelência: destaque 
nacional nas áreas de computação e 
ciências biológicas, agrárias e da saúde.

Outros destaques:

Conceito 7 na Capes:
Física / Química / Saneamento, Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 

Conceito 6 na Capes:
Engenharia Metalúrgica e de Minas / 
Matemática  
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Mercado

EMBRAER Centro de Engenharia e 
Tecnologia

Líder mundial em jatos regionais. 
Centro de PD&I exclusivo da 

empresa fora de São Paulo.
200 engenheiros altamente 

qualificados

Centro de Inovação e Tecnologia 
SENAI FIEMG

Conjunto de Institutos de Inovação 
e de Tecnologia focados no 

desenvolvimento de pesquisa 
voltada à competitividade industrial. 
Promoção da inovação e tecnologia 

de ponta em parceria com 
universidades e outros centros de 

pesquisa nacionais e internacionais.

Centro Suíço de Eletrônica e 
Microtécnica

Primeiro centro de referência do 
país e um dos primeiros do mundo 

em pesquisa aplicada, prototipagem 
rápida e fabricação de produtos 

com eletrônica orgânica impressa.

Pesquisadores das ciências 
biológicas

68% menor do que Rio de 
Janeiro
61% menor do que Brasília
30% menor do que São Paulo

Pesquisadores das ciências 
médicas

73% menor do que Rio de 
Janeiro
43% menor do que Brasília
5% menor do que São Paulo
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ECOSSISTEMA
CRIATIVO

FORMAÇÃO
DE MÃO DE OBRA
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