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O estado de Minas Gerais é o segundo maior exportador do Brasil. No primeiro semestre de 2013, o 
estado participou com 14,1% das exportações nacionais, ficando apenas atrás de São Paulo. Possui o 
terceiro maior PIB do Brasil, superado apenas pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo uma 
estrutura econômica com grande equilíbrio entre os setores industrial e de serviços. 

Minas Gerais possui uma estruturada e importante indústria de transformação de produtos plásticos, o 
estado é um dos maiores produtores de rocha fosfática para fertilizantes em Araxá, Tapira e Lagamar, 
tendo também uma vigorosa indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.
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Na média, o crescimento do valor adicionado da indústria de transformação do estado de Minas Gerais 
apresentou um crescimento superior ao verificado pelo conjunto da indústria brasileira no período 2011-
2012. O estado tem o segundo polo automobilístico brasileiro - indústria que é importante consumidora de 
produtos plásticos de alto valor agregado, sendo responsável por 24% da produção nacional de veículos. 

Minas Gerais também possui um polo consolidado da indústria de alimentos, sendo o maior produtor de 
leite do país, setores estes que fortalecem em muito o dinamismo do setor de plásticos no estado através da 
integração econômica entre cadeias industriais.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%22onde+estamos%22&source=images&cd=&cad=rja&docid=eV7HUzt9f0z7PM&tbnid=O62P8_53ISZqDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsemfronteiraslog.com.br%2Fpagina%2Ffiliais&ei=TAERUYLmPI7s9ASxgoDAAQ&psig=AFQjCNF6gQivapNBvYWYJizuI4OG1jO3hQ&ust=1360155299892125
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=%22onde+estamos%22&source=images&cd=&cad=rja&docid=eV7HUzt9f0z7PM&tbnid=O62P8_53ISZqDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsemfronteiraslog.com.br%2Fpagina%2Ffiliais&ei=TAERUYLmPI7s9ASxgoDAAQ&psig=AFQjCNF6gQivapNBvYWYJizuI4OG1jO3hQ&ust=1360155299892125


Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor 

Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil

No primeiro semestre de 2013, o estado de Minas Gerais atraiu investimentos da ordem de R$ 9,8 
bilhões, com uma expectativa de geração de 14,2 mil empregos diretos e outros 32 mil indiretos. Entre os 
setores que pretendem investir no estado estão os de energia (biodiesel e etanol), indústria química e 
importantes setores consumidores de produtos plásticos como automobilístico, alimentos, bebidas e 
agronegócio.  Empresas da indústria de transformação de plástico como a Plascar, Electro Plastic, Duro e 
Graham Packaging, estão presentes no estado e investindo e gerando emprego também em outras 
cadeias industriais.

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
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