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APRESENTAÇÃO 

 

Montes Claros é o sexto maior município do Estado de Minas Gerais em termos populacionais, 

estimada em 2015 em 394.350 habitantes resultando na densidade demográfica de 101,41 hab./km. 

O PIB do município em 2012 foi de R$ 5,34 milhões e no período de 2009 a 2012 apresentou taxa 

média de crescimento de 11,51% e participação de 1,3% no PIB de Minas Gerais, é considerado polo 

de desenvolvimento da região norte do estado, exerce notória influência sobre as demais cidades da 

região norte do estado, e do sul da Bahia, em virtude do importante papel que desempenha como 

centro urbano comercial e de prestação de serviços, além do parque industrial. 

 

Localizado no coração do Brasil, Montes Claros é o segundo maior entroncamento rodoviário 

nacional, por aqui cruzam importantes rodovias como as BRs 135, 365, 251 e 122. No transporte 

aéreo o aeroporto Mario Ribeiro é dotado de infraestrutura capaz de suportar a operação de aeronaves 

de grande porte, atualmente conta com nove voos diários, das companhias Gol e Azul. 

 

A economia, originalmente voltada para a agricultura e pecuária, se transformou com incentivos 

fiscais promovidos pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que fez com 

que grandes indústrias do contexto nacional e internacional como: Coteminas, Elster Medição de 

Água S.A, Lafarge, Nestlé, Novo Nordisk e Vallée S.A se estabelecessem no município.  

 

Concentramos aqui, importantes centros universitários e faculdades, a sede da Universidade Estadual 

de Montes Claros (UNIMONTES), o campi da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), conta também com um vasto número de 

instituições na rede privada de ensino. O segmento tem contribuído para o desempenho do município 

nos indicadores relacionados à educação, e trabalhado como dinamizador do setor terciário e da 

própria economia. 

 

Possuímos uma ampla rede de saúde, dotada de profissionais altamente capacitados e equipamentos 

de primeira geração em modernos hospitais nos setores públicos e privados. A saúde, saneamento e 

energia em crescente aplicação e em boas condições resultam em nosso bom IDH - que está em torno 

0.77%.   

 

Montes Claros é uma cidade próspera que se mantém fiel as suas tradições – culinárias manifestações 

da cultura popular, música, artesanato - presentes na vida de toda a cidade. 
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ECONOMIA  – Montes Claros  

 

A economia do município é diversificada pelas atividades agropecuárias, industriais e de prestação 

de serviços. A predominância maior está concentrada no setor terciário, com seus diversos segmentos 

de comércio e prestação de serviços de toda a natureza, notadamente nas áreas de educação e saúde.  

Em seguida, destaca-se o setor secundário, com seus complexos industriais de grande porte, bem 

como unidades produtivas de pequeno e médio porte. Porém devido às dificuldades de mensuração o 

PIB é um índice que possui defasagens no que diz respeito às cidades brasileiras, o último dado oficial 

em 2012 foi de R$ 5,34 milhões e no período de 2009 a 2012 apresentou taxa média de crescimento 

de 11,51% e participação de 1,3% no PIB de Minas Gerais. A estimativa para o PIB de 2013 de 7,0 

milhões. 

 

 

 

Figura 1. Fonte: IBGE-  Em  Milhões deflacionado a Preço de 2013  

Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 

 

 

 Figura 2. Fonte: IBGE  

Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
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Emprego 

 

Mesmo diante de um cenário nacional de desaceleração da economia, Montes Claros segue se destacando pela 

forma com a qual enfrenta a crise, o relatório elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico tendo 

como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego 

(CAGED/MTE), mostra que no ranking das 10 maiores cidades do estado Montes Claros é a 3° menos afetada 

pela crise, e matem desempenho significativamente melhor quando comparado com Minas Gerais e Brasil, 

como podemos ver no gráfico abaixo: 

 

Figura 4. Fonte: IBGE  

Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 

 

 

Nos últimos seis anos a de variação de postos de trabalho em Montes Claros está acima de Minas e do 

Brasil, o que mostra o crescimento do município e a resistência neste momento de crise, pois seu índice 

-11% está superior a Minas, com -16%, e Brasil, com -17%. 

 

 

Figura 5. Fonte: IBGE  

Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 

 

Variação do Emprego Formal  (2015)

Brasil

Minas

Montes Claros
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O gráfico abaixo é possível observar o total de empregos ativos em Montes Claros do período de 2005 a 

2015, neles o resultado de 2014 foi o mais significativo e mesmo com as dificuldades conjunturais do 

mercado de trabalho no ano de 2015, o desempenho do município neste ano é o segundo melhor da série 

analisada.

 

 

Figura 6. Fonte: IBGE Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED  

Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico  

 

Produção do Campo  

 

Fruto de uma forte tradição regional desde os tempos fundacionais a produção pecuária e de 

plantações nas margens águas do Rio Verde Grande e se mantem até hoje, por isso a produção do 

campo oferece um papel de destaque na economia local, dentre os pontos relevantes desta variada 

produção conforme os levantamentos em 2014, temos: 

 

❏ Produção de Bovinos 133.249 cabeças. 

❏ Produção de Aves 1.743.851 cabeças. 

❏ Produção de Suínos 8.000 cabeças. 

❏ Produção de Equinos 14.543 cabeças.  

❏ Produção da Lavoura Permanente foi 1022 hectares gerando 9.129 toneladas de alimentos.  

❏ Produção da Lavoura Temporária foi 541 hectares gerando 9.179 toneladas de alimentos. 

 

Ressaltando que devido as mudanças climáticas 2014 teve um menor desempenho, tendo em 2013 

um desempenho com produtividade superior principalmente nas lavouras, a Lavoura Permanente 

gerou 11.015 toneladas de alimentos e Lavoura Temporária gerou 11.065 toneladas de alimentos. 
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Servir e Comercializar  

 

Com 7.623 unidades de prestações de serviços e 6.773 estabelecimentos comercias, servir é que aqui 

se faz de melhor em Montes Claros. Polo da região Norte de Minas Gerais e de parte do Vale do 

Jequitinhonha o que resulta em uma área de influência quase 2,0 milhões de habitantes, que torna 

diariamente o comércio local muito movimentado. 

 

Montes Claros abastece, com isso, grande parte das cerca de 150 cidades situadas na sua região de 

abrangência tendo instaladas na cidade as principais redes de lojas e atacadistas do Brasil, inclusive 

dois Shoppings Centers, proporcionando muitas opções de compras em todos os setores. E acaba por 

empregar 60 mil pessoas em empregos formais.  A cidade conta uma moderna rede hoteleira, pois é 

também cidade turística, bem como bares e restaurantes, com culinária regional e grande variedade 

de cardápios.  

 

Parque Industrial Instalado   

 

O Distrito Industrial de Montes Claros conta com unidades produtivas importantes para o cenário 

econômico nacional e mundial. Pelo fato de estar instalado em área próxima à área central da cidade 

e da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; o que propicia condições favoráveis à instalação de 

empresas com perfil bastante diversificado em termos de negócio. Ele dispõe de uma área de 5,2 

milhões de m², contendo uma incubadora de base tecnológica, de responsabilidade da Fundação de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Agropecuária Norte Mineira - FUNDETEC, onde 

estão prontos para publicação 8 editais, para empresas que desejam ser incubadas. 

 

Para atrair mais investimentos, gerar emprego e renda, está sendo estudado pela prefeitura a 

implantação do Distrito Industrial II, com área prevista de 1,5 milhões de m², ação que administração 

colocou grande empenho durante o ano de 2015 e segue como meta de sua estruturação para o ano 

de 2016. 

Novos Empreendimentos Industriais Locais  

 

Na tabela a baixo temos a lista das empresas que tem previsão de instalação para 2016/2017. 

Totalizando mais de R$ 140 milhões em investimentos e gerando aproximadamente 6.500 empregos. 
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Empresa Atividade 
Empregos 

Investimento 
Diretos Indiretos 

3 CAFFI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CAPSULAS 
Produção de Café Encapsulado 100 1.057 R$ 50.000.000,00 

HABITAÇO CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA 

Indústria Metal mecânica de estruturas 

metálicas 
100 60 R$ 5.000.000,00 

ORTHOMONTES COLCHÕES INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO 
Fábrica de Colchões 250 258 R$ 10.000.000,00 

GLOBAL ECO AMBIENTAL LTDA 
Empresa de tratamento de resíduos da 

construção Civil 
50 75 R$ 1.000.000,00 

BELOS MONTES - ALMEIDA & SANTOS 

TRANSPORTE E TURISMO 
Empresa de Transporte de Turismo 50 20 R$ 1.200.000,00 

ISOFORT Fábrica de Isopor E.P. S 70 63 R$ 11.000.000,00 

WW TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. Empresa de logística e distribuição. 52 21 R$ 5.000.000,00 

BIORAMOS BIOMASSA ENERGIA  
Empresa fabricante de briquete oriundo de 

biomassa vegetal para geração de energia. 
54 81 R$ 1.620.000,00 

AeC CENTRO DE CONTATOS S/A Empresa de Call Center Ativo e Receptivo 700 840 R$ 12.200.000,00 

IPÊ ENGENHARIA Empresa de Engenharia e Logística 50 30 R$ 2.000.000,00 

TUKALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Empresa de confecção de uniformes, e 

camisaria em geral. 
60 11 R$ 800.000,00 

AUTOCAR LTDA 
Empresa de serviços e suporte ao Distrito 

Industrial 
70 17 R$ 1.000.000,00 

TURANO ALIMENTOS -ME Indústria alimentícia. 50 161 R$ 500.000,00 

CAMPOS E LOPES TRANSPORTES DE GLP 

LTDA 

Empresa de logística especializada em 

transporte de GLP. 
50 20 R$ 6.000.000,00  

FÁBRICA MINEIRA DE ELETRODOS 

DENVER  
Fábrica de Eletrodos 50 56 R$ 3.300.000,00  

RPC-PACKAGING  Fábrica de embalagens de plástico 50 45 R$ 20.000.000,00 

AGV DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 
Empresa de logística e distribuição de 

alimentos 
90 36 R$ 3.300.000,00 

GELATERIA ANTÁRTICA LTDA Indústria alimentícia fabricante de sorvetes  70 225 R$ 1.050.000,00 

CEPOL CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES Empresa de construção Civil  100 60 R$ 1.641.000,00 

MITRAX PRÉ-FABRICADOS LTDA Fábrica de postes. 50 30 R$ 2.500.000,00 

FRIGORÍFICO DE AVES IRMÃOS BATISTA Frigorífico e abate de aves 120 1.110 R$ 1.200.000,00 

  

Total Emprego 6510 
R$ 

140.311.000,00 

 

 

O município ressalta ter recebido grandes investimentos no Distrito Industrial I: 

 

Em 2014 a Alpargatas começou suas atividades, produzindo sandálias Havaianas. A fábrica ocupa 

um terço da área de 370 mil metros e, conforme o comportamento do mercado pode ser ampliada, 

inicialmente foram contratados 1.500 funcionários podendo chegar à 2.500 empregos diretos. Mais 
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de R$ 279 milhões foram investidos na recente fábrica. A unidade de Montes Claros produz 102 

milhões de pares de sandálias anualmente, o que aumentou a capacidade produtiva da empresa em 

40%. 

 

 

Fachada fábrica da Alpargatas no Distrito I -Montes Claros  

 

A Nestlé está presente em Montes Claros desde 1983, com a unidade responsável pela produção de 

grande parte do Leite Condensado Moça. Recentemente iniciou as atividades da fábrica de cápsulas 

NESCAFÉ Dolce Gusto. A empresa investiu R$ 200 milhões na nova fábrica no Distrito Industrial I, 

tendo agora no país uma tecnologia que era presente apenas na Europa. Além de abastecerem o 

mercado nacional, os produtos da nova fábrica serão exportados para outros países da América Latina. 

 

 

Inauguração de Fábrica de NESCAFÉ Dolce Gusto em Montes Claros 
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O Laboratório Farmacêutico Hipolabor, com investimento de R$ 125 milhões, a expectativa é a de 

que seja inaugurada até o final de 2016.  A unidade do maior fabricante de medicamentos injetáveis 

do país produzirá, além de injetáveis, medicamentos genéricos e vai gerar cerca de 750 empregos 

diretos em Montes Claros, inicialmente, já que o projeto prevê várias etapas. 

De acordo com o Presidente da empresa Renato Alves, Montes Claros foi escolhida para sediar a 

nova fábrica por ser “altamente industrializada, com uma rede de ensino estruturada e estar muito 

bem localizada”. Incentivos fiscais municipais, estaduais e federais também pesaram na escolha, 

ainda segundo o executivo. 

 
Imagens da finalização das obras da Hipolabor  

 

 

A fábrica 3 Caffi (Café Três Corações) está em implantação no Distrito Industrial I, e produzirá em 

Montes Claros café encapsulado da linha “Três”, hoje esse produto é fabricado na Itália e importado 

para o Brasil, a partir de 2017 todo o café encapsulado consumido na América Latina será produzido 

em Montes Claros, pela Três Corações e pela Nestlé, que iniciou suas atividades em escala comercial 

do produto “Dolce Gusto”. 

 

Das empresas aprovadas pelo conselho, destacam-se a Orthomontes, empresa local fabricante de 

colchões que recebeu do município a doação de terreno de 50mil m² para construção da mais moderna 

fábrica de colchões do Brasil. Com esta nova planta a Orthomontes irá distribuir seus produtos para 

todo o país gerando 250 empregos diretos.  
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Reunião de apresentação da proposta da Orthomontes 

 

Outras Indústrias de Destaque em Montes Claro 

 

A Lafarge Holcim presente no Brasil desde 1959, possui 1200 empregados no Brasil. É uma unidade 

industrial que produz o Cimento Montes Claros, líder absoluto no norte de Minas Gerais e 

comercializado também na Bahia, é reconhecido como componente ideal para todos os tipos de obras, 

especialmente as que necessitam maior resistência e durabilidade. 

 

O grupo Coteminas gera aproximadamente 1897 empregos diretos na cidade e tem expandido os seus 

negócios através de aquisições e fusões com outras empresas do setor têxtil. Destaca-se, também, a 

Valleé Nordeste, empresa fabricante de produtos veterinários, que possui em seu quadro 585 

funcionários e está aqui instalada desde 1979. 

 

O Grupo Novo Nordisk, possui aproximadamente 816 funcionários, é o maior fabricante de insulina 

na América Latina. A Novo Nordisk consolidou sua presença no Brasil em 2002, quando comprou o 

laboratório Biobrás em Montes Claros, com investimentos de mais de US$ 200 milhões, o maior já 

realizado pela indústria farmacêutica no Brasil de uma só vez. 

 

Implantada em 2008, encontra-se em funcionamento uma Usina de Biodiesel da Petrobras, com 

investimento da ordem de R$ 80 milhões. Quando atingir operação à plena capacidade, espera-se que 

gere 50 empregos diretos e, aproximadamente, 20 mil empregos na zona rural do Norte de Minas. 
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Como essas e outras atividades indústrias o setor industrial é o segundo maior setor empregado no 

município, com 11.994 postos de trabalho, perdendo para o setor de serviços, 48.567 postos de 

trabalho. Isso fez com que nos últimos seis anos a de variação de postos de trabalho em Montes Claros 

está acima de Minas e do Brasil, o que mostra o crescimento do município e a resistência neste 

momento de crise, pois seu índice -11% está superior a Minas, com -16%, e Brasil, com -17%. 

 

Terminal Aduaneiro  

 

A Prefeitura, em parceria com a Infraero, está intensificando os esforços para a criação de um terminal 

aduaneiro de cargas em Montes Claros. Para tal ação, foi criado um grupo de trabalho composto por 

representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do Gabinete do Prefeito, da 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), da Associação Comercial e Industrial 

de Montes Claros (ACI) e Infraero. As estimativas são que os estudos necessários para a implantação 

do terminal fiquem prontos no primeiro semestre de 2016, e sua instalação iniciada em 2017. 

 

Tanto o terminal de cargas como o novo distrito industrial de Montes Claros fazem parte do Plano 

Diretor do município apresentado em 2015 ao governo estadual. 

 

Os secretários de Estado Tadeu Martins Leite (Sedru) e Altamir Rôso (Sede), e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico 

e Turismo de Montes Claros, Reinaldo Landulfo (esq.) 
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O secretário de Estado Tadeu Martins Leite, Prefeito Ruy Muniz, Secretário Altamir Rôso (Sede), e o secretário municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, Reinaldo Landulfo (esq.) 

 

  Comércio Exterior de Montes Claros  

 

O Ministério da Indústria e Comércio Exterior divulga mensalmente os dados referentes às 

negociações dos Municípios Brasileiros com o mundo. Contudo, valores mostrados nesta seção estão 

em U$ FOB, as iniciais da expressão inglesa Free On Board, quer dizer que a mercadoria já está na 

alfândega livre para ser levada. Contudo, o fechamento balança comercial de Montes Claros do em 

2015 foi de: 319.346.444,00 dólares para exportações e 158.078.893,00 dólares para importações.  

Em 2016 a movimentação até abril de 2016 foi de 74.739.438,00 dólares para exportações e 9.525.634 

dólares para importações. 

 

O comércio exterior de Montes Claros tem crescido em Minas Gerais atualmente ele representa 1,66% 

da quantidade de Importações de Minas Gerais, como o estado tendo a terceira maior balança do 

Brasil, e este mesmo percentual há dez anos era de apenas 0,60%. 

 

Os dez maiores parceiros econômicos de Montes Claros em Exportação são: 1º Dinamarca, 2º 

Argentina, 3ºAustrália, 5º Índia, 6º África Do Sul, 7º Canadá, 8º Estados Unidos, 9ºChina, 10º Peru. 

Já os referentes a Importação são:1º Dinamarca, 2º Suíça, 3º Alemanha, 4º China, 5º Franca, 6º 

México, 7º Itália, 9º Argentina, 10º República Tcheca. A empresa Novo Nordisk na Dinamarca 

mantém  comercialização direta com a empresa aqui localizada.  
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INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  

 

As condições de logística oferecidas pela cidade estão embasadas nos meios de comunicação e de 

transportes existentes na região. Pelo município, que é servido por Rodovias Federais (BR-125, BR-

365) e Estaduais que também permitem a ligação com outras rodovias (BR-040, BR-116), transitam 

diariamente aproximadamente 18.000 veículos.  

 

Cerca de 70% deste movimento é caracterizado pelo transporte de cargas, tendo no município ponto 

de ligação e escoamento da produção entre as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. E para 

o transporte de cargas, o município é servido pela Ferrovia Centro Atlântica – FCA, que liga Montes 

Claros a vários centros do Norte/Nordeste e Sul do país, inclusive ao porto de Vitória-ES, através de 

conexão com Belo Horizonte. O transporte urbano de passageiros, por sua vez, apresenta um fluxo 

mensal de cerca de 2 milhões de pessoas, sua malha municipal de vias é constituída por, 

aproximadamente, 5.500 km de estradas vicinais, que ligam a sede do município aos distritos e 

diversas comunidades rurais. É servida por linhas regulares de ônibus municipais, intermunicipais e 

interestaduais. Segue mapa abaixo: 

Mapa 1  
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Infraestrutura de Transporte Aeroviário 

 

 

O aeroporto de Montes Claros possui uma pista de pouso e decolagem adequada para receber 

aeronaves até o porte do Boeing 737 possuindo também de auxílio à navegação, serviço de 

salvamento e de combate a incêndios. A pista é a segunda maior do Estado de Minas em extensão, 

sendo a primeira a do aeroporto de Confins. 

 

 Sua infraestrutura tem capacidade para receber até 200 passageiros hora, dispondo de sala de 

embarque climatizada e desembarque com esteira de bagagem, bar, restaurante, loja de conveniência, 

cabine telefônica, DAC (serviço de aviação civil), locadora de veículos, serviço de Táxi e ônibus, 

sanitários masculino e feminino e agências de viagens. Atualmente são realizados 8 voos diários para 

Belo Horizonte com conexão para as principais cidades brasileiras, operados pelas Companhias 

Trip/Azul e Gol. Também é realizado um voo diário Montes Claros – Salvador – Montes Claros pela 

Trip/Azul. 

 

MOVIMENTO ANUAL DE PASSAGEIROS – SBMK 

 

 
Figura 7. Fonte: INFRAERO  

Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE MONTES CLAROS  

 
Quadro 1. Fonte: IBGE  

Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
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CONEXÕES AÉREAS BRASIL -2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fonte: IBGE  

Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fonte: IBGE  

Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
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CONEXÕES AÉREAS BRASIL- 2004 

 
 Figura 10. Fonte: IBGE  

 Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
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DESLOCAMENTOS PARA AEROPORTOS- BRASIL – 2007 

 

Figura 11. Fonte: IBGE  

Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
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PRINCIPAIS ATIVIDADES DA REGUIÃO NORTE DE MINAS GERIAS  

 

 

Confecção e Têxtil 

Nº de Empresas - 208 

Nº de Empregados - 6.220 

Massa Salarial - R$ 7.394.316,04 

ICMS - R$ 11.991.547,21 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2014; 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG). 

 

 

Farmacêutico 
Nº de Empresas - 7 

Nº de Empregados - 1.644 

Massa Salarial - R$ 5.520.990,08 

ICMS - R$ 10.376.940,13 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2014; 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG). 

 

 

Ferroligas 

Nº de Empresas - 7 

Nº de Empregados - 915 

Massa Salarial - R$ 2.491.059,25 

ICMS - R$ 46.701.539,66 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2014; 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG). 

 

 

Fundição 

Nº de Empresas - 7 

Nº de Empregados - 581 

Massa Salarial - R$ 1.028.394,65 

ICMS - R$ 3.908,47 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2014; 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG). 
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Laticínios 

Nº de Empresas - 53 

Nº de Empregados - 835 

Massa Salarial - R$ 1.198.363,47 

ICMS - R$ 37.357.438,48 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2014; 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG). 

 

 

 

Cerâmica Vermelha 

Nº de Empresas - 67 

Nº de Empregados - 2.229 

Massa Salarial - R$ 2.115.236 

ICMS - R$ 1.330.606,00 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 

2014; Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG). 
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Comércio Internacional do Norte de Minas Gerais  

Fonte: Alice Web – MERCOSUL-  Trabalho Prof. PERIRA , L. A. G 

 

 
Fonte: Alice Web – MERCOSUL-  Trabalho Prof. PERIRA , L. A. G 
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Total de Exportação das cidades do Norte de Minas – Gerais  

 

 
Figura 2. Alice Web – Mercosul 
Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 

Cidades Exportadoras do Norte De Minas Gerais  

 
Figura 2. Alice Web – Mercosul 
Organização dos Dados: Gerência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
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FONTES DE CONSULTAS 

 

ACI – Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros. 

BNB – Banco do Nordeste do Brasil. 

CAGED – Cadastro Geral de Emprego e Demissão. 

CDL – Câmara de Diretores Lojistas. 

DENIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. 

DER – Departamento de Estradas de Rodagem-MG. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

MCTRANS – Empresa Municipal de Transportes e Trânsito de Montes Claros. 

PMMC – Prefeitura Municipal de Montes Claros. 

SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. 

UNIMONTES – Universidade Estadual de Montes Claros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


