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A UNIÃO FAZ A FORÇA 
UBERLÂNDIA É A SEGUNDA MAIOR CIDADE

DE MINAS GERAIS EM NÚMEROS DE STARTUPS

Michael Jordan, considerado um dos maiores joga-
dores de basquete de todos os tempos, disse certa 
vez: “O talento vence jogos, mas só o trabalho em 
equipe ganha campeonatos”. A frase sintetiza com 
maestria o movimento que ocorre hoje em nossa 
Uberlândia com o tripé tecnologia, negócios e 
inovação.  Temos um portifólio invejável de talentos. 
Pessoas e empresas que levam o nome de nossa 
cidade Brasil afora com negócios inovadores. De 
acordo com a Associação Brasileira de Startups 
(ABStartups), Uberlândia ocupa o posto de segunda 
maior cidade de Minas Gerais em números de 
startups. Mas destaco aqui a união e o trabalho em 
equipe para o sucesso dessa contínua caminhada. 
O CODEN Uberlândia 2100, desde 2015, reúne 
os apaixonados para planejar a nossa cidade 
com horizonte em 2100. As Câmaras Técnicas de 
Inovação e Integração Tecnológica e também a de 
Atração de Investimentos/ Internacionalização já 
estão avançadas com ações nesse sentido.

A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inova-
ção e Turismo, realizou recentemente o Censo 
da Inovação, pelo o qual foi revelado a grande 
variedade de startups e as principais dificuldades 
por elas encontradas. Outras instituições 
como o I9, Aciub, Sebrae e Fiemg proporcionam 
capacitação, palestras, consultorias e até 
subsídios para empresas que buscam apoio para o 
empreendedorismo e inovação. Em nível acadêmico, 
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a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) atua 
com o desenvolvimento de pesquisa científica e 
instituições de ensino privadas e também possuem 
projetos para fortalecer o empreendedorismo e a 
inovação.  

Mas todas essas iniciativas não atuam de forma 
isolada, muito pelo contrário. A interação entre 
as diversas organizações, entidades e empresas 
ocorrem de forma integrada, formando um Ecos-
sistema de Inovação local, o que fortalece a cultura 
empreendedora, a criatividade e a iniciativa em 
novos projetos de inovação. É possível observar 
também a eclosão de eventos realizados na cidade 
sobre tecnologia, negócios e inovação. Destaque 
para o Congresso Internacional de Tecnologia, 
Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade - 
CITIES, realizado em agosto deste ano. Foram mais 
de 50 palestrantes renomados e cerca de quatro mil 
participantes em dois dias de evento. Os resultados 
já não cabem mais em nossa querida Uberlândia. 
Empresas como a Sankhya, Events, Zup, Landix e 
Cedro Finances já ultrapassaram as fronteiras 
locais. Sem contar outras, como Uberlândia Medical 
Center (UMC), que atende a mais de 100 mil 
pacientes com suspeita de infarto por ano. E, com 
certeza, este é apenas o começo do futuro tão 
sonhado para a nossa cidade. 
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