Editorial
O Guia BH Inovadora faz parte do evento Start Papo,
criado para mostrar Belo Horizonte como celeiro de
startups e divulgar a cidade como destino de inovação,
empreendedorismo e criatividade.
O ebook apresenta uma síntese do ecossistema de
inovação da capital mineira, as startups, as instituições
de ensino e pesquisa, os institutos e centros tecnológicos,
os habitats e os agentes de inovação.
A cidade tem excelente infraestrutura, mão
de obra qualificada e empresas reconhecidas
internacionalmente. Sendo um ambiente muito
propício para o empreendedorismo.
Belo Horizonte é uma capital conectada, pulsante e
cosmopolita, que atrai cada vez mais investidores e
turistas. E como quem visita a cidade, mesmo que a
trabalho, sempre arruma um tempinho para curtir, demos
dicas de pontos turísticos e de bares e restaurantes, além
dos corredores gastronômicos para visitar.
Vem ver!

Luana Bastos, Lucas Utsch e Silvana Braga
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CONHEÇA BH
A CAPITAL DA INOVAÇÃO

Conheça BH - A capital da inovação

Belo Horizonte tem ganhado cada vez mais destaque
nos cenários nacional e internacional, especialmente
no que diz respeito à cultura da inovação e promoção do
empreendedorismo.
Suportados por programas e recursos destinados
à inovação, universidades, centros de pesquisa,
empresas e governo somam esforços para garantir o
desenvolvimento de pequenos e grandes negócios que
impactam positivamente a sociedade e que contribuem
para o fortalecimento do mercado mineiro e da economia
do conhecimento.
Beagá, como é carinhosamente conhecida, possui uma
das melhores estruturas para o turismo de negócios e
está acima da média do país na avaliação do Índice de
Competitividade do Turismo Nacional, realizado pelo
Ministério do Turismo. Possui a primeira comunidade de
startups do Brasil, o San Pedro Valley, além de estar em
segundo lugar entre as cidades com maior número de
startups no país.
Qualidade de vida, infraestrutura, educação executiva
e internacional, setores industriais consolidados e um
ecossistema robusto de inovação: Belo Horizonte é tudo
isso e muito mais!
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Curiosidades de BH

• Data de fundação: 12/12/1897
• Território: 331,354 km²
• População: 2,722 milhões (2020)
• Lidera os setores de ciências da vida, economia
criativa, tecnologia e startups
• Localização estratégica: 1h20 de voo de 80% do PIB
nacional
• Voos internacionais para EUA, Europa, América do
Sul, e América Central
• Aeroporto indústria: Primeiro no Brasil
• Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
alto: 0,81 (2010) – (O índice varia de 0 a 1)
• Único Centro De P&D Da Google Na América Latina
• Fintechs - BH se destaca como referência nacional
em inovação no mercado financeiro, uma vocação
dispersada na década de 80: Inter, Toro, Banco B2S
• Mining hub – Uma iniciativa de Inovação Aberta
voltada a todos os integrantes da cadeia de mineração.

7

O CENÁRIO DA
INOVAÇÃO EM BH

O cenário de inovação em BH
O termo ecossistema vem da natureza e como lá, tem
vários elementos que compõe o ambiente para os seres
vivos se desenvolverem. Em um ecossistema de inovação
e startups é a mesma coisa. Precisa haver um conjunto de
entidades: universidades, empresas, governo, sociedade
e etc compondo um ambiente propício à inovação.
A maturidade de um ecossistema pode ser medida
principalmente pela quantidade de empresas, projetos,
empreendedores e ações de estimulo a inovação em
vários níveis de maturidade. Minas Gerais é o segundo
estado com mais startups no Brasil atrás apenas de São
Paulo. Depois de Santa Catarina é a região que mais tem
startups por R$1 bilhão de PIB. 60% dessas startups estão
na capital, Belo Horizonte.
De acordo com a Agência de Promoção de Investimento e
Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI), Belo horizonte
possui 70% do mercado de TI Mineiro, sendo cerca de 5
mil empresas, com faturamento anual de R$ 2,3 bilhões,
gerando aproximadamente 33 mil empregos diretos.
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SAN PEDRO VALLEY

San Pedro Valley

Muita gente já ouviu falar no Vale do Silício, área da
Califórnia, nos Estados Unidos, famosa por abrigar um
grande número de startups e empresas de tecnologia.
Mas poucas pessoas sabem que no Brasil também há
uma região conhecida pelo mesmo motivo: é o San Pedro
Valley - SPV, comunidade de startups de Belo Horizonte
(MG).
Empreendedores perceberam o potencial de inovação da
cidade, se uniram e começaram a se ajudar mutuamente.
Hoje, é uma comunidade auto-gerenciada pelas próprias
Startups, que atua por interesses em comum, buscando
visibilidade, investimento, validação de ideias, soluções
e a consolidação da comunidade.
Belo Horizonte é a segunda capital do Brasil em número
de startups. Sympla, Max Milhas, Sólides, Take Blip,
Concert Technologies, Rock Content, Hotmart, Samba
Tech e Méliuz são alguns dos nomes mais conhecidos.
Conheça todas as startups de BH no site da Rocktronic.
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO
E PESQUISA

Instituições de ensino e pesquisa

Minas Gerais conta com 11 universidades federais, duas
universidades estaduais e 22 institutos tecnológicos
públicos. Essas instituições se destacam pela alta
qualidade na produção de conhecimento técnico e
científico, bem como pela realização de conexões com a
iniciativa privada no desenvolvimento de novos produtos
e transferência tecnológica.
Belo Horizonte possui 55 instituições, públicas e privadas,
de ensino superior, oferecendo uma diversidade de
cursos/habilitações.
Dentre as instituições destacam-se:
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Instituições de ensino e pesquisa
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Quinta melhor universidade da América Latina, a terceira
melhor instituição de ensino superior e a melhor federal
do Brasil, segundo o ranking da Times Higher Education
(THE) - 2021, um dos três mais importantes do mundo.

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC Minas)
A maior Universidade Católica do Mundo (Congregação
para Educação do Vaticano), Destaque no ranking da
revista britânica Times Higher Education como uma
das melhores universidades do mundo, por dois anos
consecutivos (2019 e 2020).
Por seis anos, foi considerada pelo Guia do Estudante, da
Editora Abril, a melhor universidade privada do Brasil.

Fundação Dom Cabral (FDC)
Primeira escola da América Latina a entrar para o ranking
das melhores escolas de negócios em todo o mundo, tendo
se destacado em 2010 quando ocupou a terceira posição
no ranking, divulgado pelo jornal britânico Financial
Times.
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INSTITUTOS DE CIÊNCIA
& TECNOLOGIA E
CENTROS DE PESQUISA &
DESENVOLVIMENTO

Institutos de Ciência & Tecnologia e
Centros de Pesquisa & Desenvolvimento

Os Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), são
organizações destinadas a criação e o incentivo
a pesquisas científicas e tecnológicas. O ICT atua
principalmente com parcerias para o desenvolvimento
dos projetos, sendo eles grandes empresas, startups,
empreendedores e o governo.
A construção das soluções com esses agentes é um dos
principais aspectos para o alcance de resultados que
superem as expectativas.
Dos ICTs destacamos:

Fundação Ezequiel Dias (FUNED)
Referência nacional na produção de medicamentos
e soros, na pesquisa em saúde pública e nas ações de
vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental.

17

Institutos de Ciência & Tecnologia e
Centros de Pesquisa & Desenvolvimento
Já os Centros de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)
são dedicados ao desenvolvimento de novos produtos e
melhoramento dos processos de grandes empresas.
Dos centros de P&D destacamos:

Google
Centro Global de engenharia – único do tipo, da Google
na América Latina – com mais de 200 engenheiros.

Cadence
Principal centro de P&D do hemisfério sul, localizado em
BH – mais de 170 engenheiros.

Stellantis
Um dos principais centros do grupo do mundo: Design
center, Vehicle and powertrain design engeneering,
Experimental engineering, Powertrain engineering.

Embraer
Um dos poucos centros de P&D da empresa fora de São
José dos Campos. Dedicado ao desenvolvimento de
software.
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HABITAS DE INOVAÇÃO

Habitas de Inovação
Os habitats de inovação são ambientes propícios para
a troca de conhecimentos entre os atores da inovação:
pesquisadores, empreendedores, governo e empresários.
Compartilham experiências criativas, estimulando
networking e geração de novos negócios e tecnologias.
É composto por incubadoras, aceleradoras, parque
tecnológico, coworking e núcleo de inovação tecnológica.

Aceleradoras e incubadoras
Ambas têm como objetivo fortalecer e preparar startups e
pequenas empresas para enfrentar, sobreviver e crescer
no novo mercado. As incubadoras, além de oferecerem
espaços para acolher os negócios em estágio inicial,
também oferecem consultorias e treinamentos para os
empreendedores e equipe.
Além do apoio oferecido pelas incubadoras, as
aceleradoras promovem rodadas de investimento e
ajudando-as a atingir seu ponto de equilíbrio.
Aceleradoras:
• Fumsoft
• Biominas
• Raja Valley
• SEED
• FCJ
• Playbor
• Fiemg Lab
• Cotemig
• Startups
Incubadoras:
• Habitat
• Inova-UFMG
• Nascente
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Habitas de Inovação
Parques Tecnológicos
Os Parques Tecnológicos são complexos organizacionais
que têm por função possibilitar um ambiente de
cooperação entre empresas de base tecnológica e
instituições de P&D.
Seu principal objetivo é proporcionar o aumento de
riqueza de sua comunidade por meio da promoção da
cultura da inovação e da competitividade nas empresas
e instituições de pesquisa a ela associadas.
O BH-TEC é o único Parque Tecnológico de Belo
Horizonte, atualmente com 23 empresas em um
terreno de 535 mil m². Fundado pela UFMG, Governo
de Minas, Prefeitura de Belo Horizonte, FIEMG e
Sebrae-MG.
Áreas de destaque: Biotecnologia e Saúde;
Tecnologias da Informação e Comunicação
Materiais, Energia e Eletro-Eletrônica, Meio
Ambiente e Consultoria/Gestão.
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AGENTES DE INOVAÇÃO

Agentes de Inovação
Em um contexto altamente competitivo e globalizado,
a inovação tornou-se condição fundamental para a
prosperidade de qualquer organização ou país. Somente
por meio da integração dos agentes da tríplice hélice
(governo, academia e mercado), é possível criar um
ambiente maduro de estímulo e prática de inovação, com
benefícios para toda a sociedade.
Por isso há agentes que fomentam e estimulam essa
integração:

1. Agências de fomento
As agências de fomento são entidades que auxiliam no
desenvolvimento de empresas através de oferta de linhas
de crédito e também de garantias, assessoria, consultoria
financeira, estímulo à produção regional e assistência
à implementação de projetos de desenvolvimento
industrial.
Dentre suas principais funções estão o fornecimento
de recursos humanos, financeiros e tecnológicos em
apoio ao desenvolvimento de tecnologias, programas
e incentivos à inovação tecnológica voltados para
empresas e empreendedores.
Em Minas Gerais, as principais ações de fomento ao
empreendedorismo e inovação são apoiadas e financiadas
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG), e pelo Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG).
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Agentes de Inovação
2. Agências do sistema
Agentes do sistema são instituições, públicas ou não, que
promovem através de suas ações e programas, o fomento,
difusão e incentivo ao empreendedorismo e inovação
visando promover o desenvolvimento socioeconômico
nas regiões em que atuam.
• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE)
• Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(FIEMG - sistema composto por Serviço Social da
Indústria (SESI)
• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), Centro Industrial e Empresarial de Minas
Gerais (CIEMG) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL)
• Rede Mineira de Inovação (RMI)
• Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI)
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ENTREVISTAS STARTUPS

Entrevistas Startups
Durante o Start Papo entrevistamos cinco fundadores
de startups belo-horizontinas, que compartilharam suas
histórias de vida e seus lugares prediletos na cidade.
Clique nos nomes abaixo e assista!
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PONTOS TURÍSTICOS DE BH

Pontos Turísticos de BH
Belo Horizonte é uma capital jovem e pulsante. Com 123
anos, ela mantém firme suas raízes e tradições ao mesmo
tempo que se reinventa, seja pela moda, pela gastronomia
ou pela tecnologia.
Quem visita a cidade não pode deixar de conhecer
lugares clássicos como a Lagoa da Pampulha, a Praça da
Liberdade e a Praça do Papa, mas também pode fazer um
tour pelos bastidores do Mineirão e apreciar arte urbana
no Mirante da Sapucaí.
Estes cinco lugares serviram de cenário para as
entrevistas que fizemos com os fundadores de startups
da cidade, e falaremos mais um pouquinho de cada um
deles adiante, para te inspirar a conhecê-los.
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Lagoa da Pampulha

A Lagoa da Pampulha é o cartão-postal de Belo Horizonte.
Lá, na década de 1940, Juscelino Kubitschek, então
prefeito de BH, convocou Oscar Niemeyer, Cândido
Portinari e Roberto Burle Marx para colocar BH no mapa
do mundo, como precursora do modernismo.
O Conjunto Moderno da Pampulha, composto pela
Igreja São Francisco de Assis, Iate Tênis Clube, Casa do
Baile e Museu de Arte da Pampulha, recebeu o título de
Patrimônio Mundial Cultural, pela Unesco, em 2016.
Mas não vá achando que dá para conhecer todos os pontos
a pé, pois eles estão espalhados pela orla, que tem 18km.
A lagoa é o local dos belo-horizontinos que gostam de
caminhar, correr, pedalar e de patinar, principalmente,
nos finais de semana.
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Praça da Liberdade

A Praça da Liberdade é o coração de Belo Horizonte.
No centro, a Alameda Travessia é ladeada de enormes
palmeiras imperiais, que levam até o Palácio da Liberdade,
onde foi a sede do governo de Minas Gerais.
A praça é rodeada por prédios históricos, que abrigavam
as secretarias de Estado, e por curiosos exemplares da
arquitetura, como o Edifício Niemeyer e o Rainha da
Sucata.
Sempre está movimentada por pessoas que fazem
atividade física, casais apaixonados e famílias com
crianças e cachorros. No Natal é a grande atração, com
a decoração mais instagramável da cidade.
Em 2010, quando as secretarias foram transferidas para
a Cidade Administrativa, os prédios do entorno foram
transformados em museus. Ao todo são 22 espaços
integrantes do Circuito Cultural Praça da Liberdade. O
Memorial Minas Gerais Vale é imperdível!
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Mirante da Sapucaí

A Rua Sapucaí é o mais novo ponto de encontro dos jovens
descolados de Belo Horizonte. Mesinhas na calçada,
cerveja artesanal, comidinhas gostosas e música ao vivo
embalam o pôr do sol e vão noite adentro.
Dali da mureta é possível avistar imensos murais que
estampam as empenas dos prédios do centro da cidade.
O lugar virou um mirante de arte urbana e tem até lunetas,
para quem gosta de reparar os detalhes.
No carnaval muitos bloquinhos desfilam por ali, passando
também pelo icônico Viaduto de Santa Tereza, que está do
lado. Inclusive, debaixo do viaduto, costuma rolar duelos
de MCs, que são destaque no cenário nacional de rap.
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Praça do Papa

A Praça do Papa é um dos pontos mais altos de Belo
Horizonte, o que rende uma panorâmica imbatível. Aos
pés da Serra do Curral, ela tem este apelido por conta da
fala do Papa João Paulo II, que quando esteve lá exclamou:
“que belo horizonte”!
A praça fica no bairro dos endinheirados, cheinho de
mansões salpicadas na serra. Mas é frequentada por toda
população, que faz piquenique no extenso gramado, anda
de patins, de skate e de bicicleta.
É palco também de feirinhas gastronômicas e de festivais
de música, que atraem moradores e turistas. Bem ao lado
da praça, está a Rua do Amendoim, onde os carros com
os motores desligados sobem a rua. Será?!
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Mineirão

O Mineirão já foi palco de muitas alegrias para cruzeirenses,
atleticanos e americanos. Mas o que ainda está fresco
na memória da população é o fatídico 7x1 da Alemanha
no Brasil, durante a Copa do Mundo de 2014.
Além de assistir aos jogos no Gigante da Pampulha, você
pode conhecer os bastidores do estádio em um tour que
passa pelos vestiários, cabine de imprensa e chega até o
gramado. Tem ainda o Museu Brasileiro do Futebol, com
o acervo de toda a história do Mineirão.
Na esplanada sempre tem gente praticando esportes
como patins, skate e bicicleta. Mas à noite e fim de semana
o lugar se transforma em palco para eventos, shows e
espetáculos.
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BH - CIDADE CRIATIVA
DA GASTRONOMIA

BH - Cidade Criativa da Gastronomia

Belo Horizonte é conhecida como capital dos bares, e a
cidade faz jus à fama. Tem um boteco em cada esquina
e todos eles com cerveja gelada, tira gosto de primeira,
mesinhas nas calçadas e gente animada.
A cidade tem também muitas feirinhas, festivais
gastronômicos e restaurantes estrelados, com chefs
famosos. Esta mistura toda rendeu o título da Unesco,
de Cidade Criativa da Gastronomia, em 2019.
Aqui os cozinheiros dão novos significados aos
ingredientes e servem pratos que arrebatam os
corações dos visitantes. Algumas regiões concentram
grande quantidade de bares e restaurantes e se
tornaram corredores gastronômicos da cidade.
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10 corredores gastronômicos mais
badalados de BH
Rua Sapucaí - Floresta
A Rua Sapucaí, no bairro Floresta, concentra toda
efervescência cultural de BH. É o lugar mais hipster da
cidade, com mesas e cadeiras espalhadas pela calçada
e jovens tomando uma na famosa mureta.
A Salumeria Central e o Sirène são nossas dicas para
quem quer curtir a vibe do local.

Avenida Fleming - Ouro Preto
A Avenida Fleming reúne vários estabelecimentos
gastronômicos no bairro Ouro Preto, na região da
Pampulha. Uma boa opção para quem está passeando
pelo orla.
A Passelli Boulangerie é imperdível, seja para um cafezinho
ou para happy hour. Para a galera da paquera o destino é
o Filé Espeto e Cia.
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10 corredores gastronômicos mais
badalados de BH
Rua Silvianópolis - Santa Tereza
Santê, como carinhosamente o bairro de Santa Tereza é
chamado, é uma das zonas boêmias mais tradicionais de
Belo Horizonte.
A Rua Silvianópolis tem muitas opções de bares e
restaurantes badalados. A Birosca e o Mercado da Boca
são paradas obrigatórias.

Rua São Paulo - Lourdes
A Rua São Paulo, no bairro de Lourdes, é pura ostentação.
O programa preferido da high society belo-horizontina é
desfilar os conversíveis por lá sábado à tarde.
O restaurante Glouton, do chef Leo Paixão, é excelente
opção de alta gastronomia, além do clássico bar Tizé,
para quem quer azaração.
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10 corredores gastronômicos mais
badalados de BH
Rua Pium-Í - Sion
A Rua Pium-í, que corta os bairros Cruzeiro, Carmo, Sion
e Anchieta, é um dos corredores gastronômicos mais
antigos da cidade.
O local reúne bares, restaurantes, choperias e baladas,
que varam as madrugadas. Minhas dicas são a Cervejaria
Albanos e o Mito Bar.

Avenida Aggeo Pio Sobrinho - Buritis
O Buritis, reduto da nova classe média de Belo Horizonte,
também tem uma avenida gastronômica para chamar
de sua.
Na Aggeo Pio Sobrinho não faltam opções de
entretenimento. O Bar Ideal e o Boutique Parrilla da Vila
são boas pedidas.
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10 corredores gastronômicos mais
badalados de BH
Rua Antonio de Albuquerque - Savassi
A Rua Antonio de Albuquerque é o coração da Savassi,
ela corta a pracinha e tem dois quarteirões fechados
somente para pedestres.
Muitos bares, restaurantes, cafés e sorveterias alegram
a vida dos passantes. Paradinhas na A Pão de Queijaria e
no Lullo Gelato são de lei.

Avenida Prudente de Morais - Luxemburgo
A Avenida Prudente de Morais, no bairro Luxemburgo, é
lotada de bares com mesas nas calçadas, que atraem
muitos frequentadores, principalmente, nos dias de jogos.
A galera jovem se diverte entre um copo e outro no
Amarelim. Mas minha dica aqui é o restaurante Caravela,
que fica dentro do Museu Histórico Abílio Barreto e é
especializado em culinária portuguesa!
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10 corredores gastronômicos mais
badalados de BH
Rua Alberto Cintra - Cidade Nova
A Rua Alberto Cintra, que passa pelos bairros Cidade Nova
e União, é o point mais badalado da região nordeste de
Belo Horizonte.
São dezenas de bares, restaurantes, hamburguerias e
pizzarias enfileiradas. O Hipper Frios e o Família Paulista
são ótimas pedidas.

Rua Contagem - Santa Inês
A Rua Contagem, no bairro Santa Inês, região Leste de
BH, tem mais de 2 km de extensão, com muitas opções
gastronômicas para qualquer hora do dia.
A Pizzaria Mangabeiras e o Xico da Carne são boas opções
para curtir em família.
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