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INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

Constituição 
 

É uma empresa pública constituída por força do art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Estadual, promulgada em 21 de setembro de 1989, e na forma da Lei nº 10.092, de 29 de dezembro 

de 1989. 

 

Natureza Jurídica 
 

Sociedade anônima fechada. 

 

Acionistas 
 

Em 30 de junho de 2018, são acionistas do Banco:  

o Estado de Minas Gerais que detém o controle do Banco, com 89,79% do capital social;  

a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG), com 9,26%; 

a MGI - Minas Gerais Participações, com 0,95%; 

o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais/DER-MG, com participação de 0,01%. 

 

Objeto Social 
 

I - atividades próprias dos bancos de desenvolvimento, nos termos das leis e normas vigentes; 

II - por delegação do Estado de Minas Gerais, gerir recursos dos programas e projetos de interesse do 

desenvolvimento econômico e social do Estado; 

III - estimular atividades de fomento ao desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais; 

IV - prestar serviços de assessoria e assistência técnica à Administração direta e indireta do Estado e dos 

Municípios e às empresas privadas. 

 

Subsidiária (s) 
 

BDMGTEC Participações S.A. 
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ORGANOGRAMA 
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CARGOS E CARREIRAS 
 

Os cargos e carreiras das empresas não são geridos de forma centralizada pela Subsecretaria de Gestão de 

Pessoas da Seplag, não constando no SISAP, portanto estas informações poderão ser tratadas nas reuniões 

setoriais. 
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*Informações retiradas a partir do monitoramento das ações de acompanhamento intensivo por meio do  
MG Planeja. 
 

METAS E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO 

Meta: 144 - Promoção de linhas de crédito para o desenvolvimento de Minas Gerais 
 

Eixo(s) Estratégico(s): Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico  
 

Ação: 309 - Promoção de linhas de crédito no montante total de 
bilhões para o desenvolvimento de Minas Gerais 

Status: 

 

 

Em andamento 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL ÓRGÃO(S) CORRESPONSÁVEL(IS)  

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - 
BDMG 

- 

DESCRIÇÃO  

A ação expressa o valor total desembolsado pelo BDMG em todas as linhas de financiamento, com o intuito de promover o 
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, atendendo empresas de todos os portes e segmentos, pessoas físicas e a 
administração pública municipal. 
Para maiores informações acesse www.bdmg.com.br. 
Dada a indefinição prévia acerca de onde estarão os clientes do BDMG, não foi possível territorializar o planejamento desta 
ação. Dessa forma, a regionalização dos desembolsos será feita conforme a execução. 
 

 

T IPO  DE A ÇÃO 

Serviço / Benefício 
PRODUTO:  Volume de recursos desembolsados em linhas de crédito para o 

desenvolvimento de Minas Gerais 

UNIDADE DE MEDI DA:  Reais 
 
 

 EXECUÇÃO FÍSICA Tipo de entrega: Cumulativo 
 

Físico 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Executado R$1.985.374.919,93 R$1.470.305.622,71 R$1.147.544.403,28 R$859.721.408,92 R$5.462.946.354,84 
  

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Orçamentário 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Executado R$1.985.374.919,93 R$1.470.305.622,71 R$1.147.544.403,28 R$859.721.408,92 R$5.462.946.354,84 

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de 
execução orçamentária/financeira. 
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*Informações retiradas a partir do monitoramento das ações de acompanhamento intensivo por meio do  
MG Planeja. 
 

Meta: 144 -  Promoção de linhas de crédito para o desenvolvimento de Minas Gerais 
 

Eixo(s) Estratégico(s): Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico  
 

Ação: 312 - Destinação de linhas de crédito para micro e pequenas 
empresas localizadas em municípios com baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Status: 

 

 

Em andamento 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL ÓRGÃO(S) CORRESPONSÁVEL(IS)  

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - 
BDMG 

- 

DESCRIÇÃO  

O BDMG tem como compromisso o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais e isso significa fortalecer a economia 
das regiões, contribuindo para a geração de novos empregos e para a redução das desigualdades entre os municípios 
mineiros.  
Para tanto, o BDMG possui uma linha de crédito exclusiva, destinada a micro e pequenas empresas, cuja matriz está 
localizada em municípios com o IDH abaixo da média dos IDH-M do Estado. A ação, portanto, expressa o montante liberado 
nessa linha de crédito. 
Quem pode ter acesso a essa linha de crédito: micro e pequenas empresas cuja matriz esteja localizada em municípios com 
o IDH abaixo da média dos IDH-M do Estado. Para maiores informações acesse: www.bdmg.com.br. 
Dada a indefinição prévia acerca de onde estarão os clientes do BDMG, não foi possível territorializar o planejamento desta 
ação. Dessa forma, a regionalização dos desembolsos será feita conforme a execução. 
 

 

T IPO  DE A ÇÃO 

Serviço / Benefício 

PRODUTO:  Volume de recursos desembolsados em linhas de crédito para micro e 
pequenas empresas localizadas em municípios com baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

UNIDADE DE MEDI DA:  Reais 
 
 

 EXECUÇÃO FÍSICA Tipo de entrega: Cumulativo 
 

Físico 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Executado R$19.438.087,90 R$17.124.964,43 R$13.698.596,00 R$9.881.527,00 R$60.143.175,33 
  

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Orçamentário 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Executado  R$19.438.087,90 R$17.124.964,43 R$13.698.596,00 R$9.881.527,00 R$60.143.175,33 

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de 
execução orçamentária/financeira. 
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*Informações retiradas a partir do monitoramento das ações de acompanhamento intensivo por meio do  
MG Planeja. 
 

Meta: 144 -  Promoção de linhas de crédito para o desenvolvimento de Minas Gerais 
 

Eixo(s) Estratégico(s): Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico  
 

Ação: 313 - Destinação de linhas de crédito para o 
desenvolvimento social de Minas Gerais 

Status: 

 

 

Em andamento 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL ÓRGÃO(S) CORRESPONSÁVEL(IS)  

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - 
BDMG 

- 

DESCRIÇÃO  

A ação expressa o valor total desembolsado pelo BDMG em financiamentos que objetivam a ampliação de serviços sociais 
básicos, como educação, saúde, cultura e segurança, por meio das operações efetuadas para municípios, pessoa física, 
micro e pequenas empresas, produtos de caráter social e operações enquadradas como sociais.  
Para maiores informações acesse: www.bdmg.com.br. 
Dada a indefinição prévia acerca de onde estarão os clientes do BDMG, não foi possível territorializar o planejamento desta 
ação. Dessa forma, a regionalização dos desembolsos será feita conforme a execução. 
 

 

T IPO  DE A ÇÃO 

Serviço / Benefício 
PRODUTO:  Volume de recursos desembolsados em linhas de crédito para o 

desenvolvimento social de Minas Gerais 

UNIDADE DE MEDI DA:  Reais 
 
 

 EXECUÇÃO FÍSICA Tipo de entrega: Cumulativo 
 

Físico 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Executado R$287.143.241,83 R$266.582.924,97 R$291.982.829,12 R$232.767.085,89 R$1.078.476.081,81 
  

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Orçamentário 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Executado  R$287.143.241,83 R$266.582.924,97 R$291.982.829,12 R$232.767.085,89 R$1.078.476.081,81 

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de 
execução orçamentária/financeira. 
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*Informações retiradas a partir do monitoramento das ações de acompanhamento intensivo por meio do  
MG Planeja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta: 144 -  Promoção de linhas de crédito para o desenvolvimento de Minas Gerais 
 

Eixo(s) Estratégico(s): Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico  
 

Ação: 314 - Financiamento de projetos de inovação Status: 

 

 

Em andamento 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL ÓRGÃO(S) CORRESPONSÁVEL(IS)  

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - 
BDMG 

- 

DESCRIÇÃO  

A ação irá aportar recursos financeiros em projetos de inovação, por meio do lançamentos de editais e de captação da 
Gerência de Inovação do BDMG. Consideram-se projetos de inovação aqueles que promovam o desenvolvimento de setores 
de alta tecnologia e o aumento da competitividade das empresas mineiras.  
O produto desta ação será contabilizado a partir do somatório do número de liberações efetivadas em contratos novos de 
produtos específicos de inovação. 
Quem pode ter acesso a essa linha de crédito: empresas de todos os portes e segmentos, respeitando as condições de cada 
linha de financiamento. Para maiores informações acesse: www.bdmg.com.br. 
Dada a indefinição prévia acerca de onde estarão os clientes do BDMG, não foi possível territorializar o planejamento desta 
ação. Dessa forma, a regionalização dos desembolsos para apoio aos projetos será feita conforme a execução. 
 

 

T IPO  DE A ÇÃO 

Serviço / Benefício 
PRODUTO:  Projeto(s) de inovação financiado(s) 

UNIDADE DE MEDI DA:  Unidade 
 
 

 EXECUÇÃO FÍSICA Tipo de entrega: Cumulativo 
 

Físico 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Executado 44 41 40 20 145 
  

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Obs: Informação orçamentária não acompanhada ou não disponibilizada durante o processo de monitoramento. 

 



 TRANSIÇÃO DE GOVERNO – RELATÓRIOS SETORIAIS  

 

 
 
 

 
 

 

 

PROGRAMAS E AÇÕES RELEVANTES 
 

CONTEXTO  

 

Até 2014, a atuação do BDMG era baseada na busca do volume de recursos desembolsados e do número de 

clientes. A partir de 2015, a atuação do BDMG foi no sentido de resgatar seu papel estratégico de ator central 

no desenvolvimento de Minas.  

 

Uma série de medidas foram implementadas com o objetivo de apoiar projetos que signifiquem a melhoria da 

competitividade de Minas Gerais e da sua reestruturação produtiva, que dialoguem efetivamente com as 

orientações estratégicas do Governo para o desenvolvimento do Estado. 

 

Com esse propósito, foram definidos direcionadores de atuação de curto, médio e longo prazos nas seguintes 

áreas: Sustentabilidade, Agro, Inovação e Desenvolvimento Regional e Social.  

 

Como resultado, o BDMG injetou, entre 2015 e 1ºsem/2018, R$ 5,1 bilhões na economia mineira, gerando R$ 

212,92 milhões em ICMS e 101 mil empregos estimulados. Desse montante, 59% (R$3,2 bilhões), foram 

direcionados a pelo menos um dos programas: Agro, Inovação, Sustentabilidade ou Desenvolvimento Regional 

e Social. 

 

PROGRAMAS RELEVANTES 

 

Programa inovação  

 

O Programa Inovação do BDMG busca promover a inovação no setor produtivo mineiro e viabilizar a criação e 

o acesso ao mercado de crédito a empresas de base tecnológica, bem como financiar projetos inovadores com 

resultados transformadores de longo prazo, em condições compatíveis com os requisitos do segmento. Seguem, 

abaixo, algumas das ações e resultados que se destacam no âmbito do Programa de Inovação. 

 R$ 172,6 milhões em financiamentos à inovação, entre 2015 e out/2018, considerando os recursos da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

 Participação em 08 Fundos de Investimento em Participações (FIPs), os quais promoveram a viabilização 

de projetos de empresas com alto potencial de inovação, que não encontram nos produtos de crédito 

tradicionais condições ideais para desenvolverem suas atividades. Entre 2015 e 2018, sete empresas 

mineiras foram contempladas, e o total aportado chegou a R$ 12 milhões. 

 Lançamento do Fundo Seed4Science, que realizará investimentos em empresas de base tecnológica 

oriundas de universidades e centros de pesquisa mineiros. 

 Participação, via BDMGTEC, no valor de R$ 32 milhões na Biomm, fabricante de insulina, e no valor de 

R$ 56,2 milhões na Unitec Semicondutores. 

 Parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), em 2017, com ênfase 

em projetos de inovação industrial. 

 Lançamento da Trilha Mineira da Inovação, uma plataforma em parceria com o Sebrae, a Codemig, a 

FAPEMIG, a FIEMG e com outras Instituições para facilitar a interação e a integração dos atores de 

inovação, identificando as fases de pesquisa, tecnologia e inovação, bem como simplificando a busca 

por parceiros em cada fase. 

 Participação no Centro de Referência em Inovação (CRI) de Minas Gerais: um fórum de 

compartilhamento de práticas, discussões e interação entre agentes envolvidos no cenário de inovação. 

 Lançamento do Hub de Inovação do Banco, denominado Hubble, o qual consiste em um ambiente para 

conexão entre instituições e startups para soluções tecnológicas com vistas à geração de negócio. 
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Sustentabilidade ambiental 

 

O Programa Sustentabilidade Ambiental do BDMG consolida-se por meio do financiamento a concessionárias 

de serviço público de saneamento básico, aos municípios mineiros e a empresas que apresentam projetos de 

eficiência energética, energia renovável, manejo de resíduos, conservação de florestas, agricultura sustentável 

e de mobilidade urbana. Alguns dos resultados desse Programa estão dispostos abaixo. 

 Lançamento do BDMG Crédito Verde – Programa de Apoio a Projetos Sustentáveis. 

 R$ 570 milhões em financiamentos verdes, desembolsados entre 2015 e 2018. 

 Financiamento de táxis híbridos para as empresas permissionárias da BHTrans que circulam na praça de 

Belo Horizonte, com o desembolso de R$ 8,3 milhões. Esses veículos são movidos a gasolina e a energia 

elétrica, reduzindo, assim, o consumo de combustíveis e a emissão de poluentes na atmosfera. 

 Novo produto de energia fotovoltaica para micro e pequenas empresas (MPEs), o BDMG Solar 

Fotovoltaico. 

 Estruturação da modelagem do projeto de concessão de serviços públicos para implementação de 

sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos nos municípios integrantes do Consórcio 

Regional de Saneamento Básico (CONSANE). 

 Lançamento, em 2018, do Edital para Projetos de Iluminação Pública em municípios via PPP. 

 Lançamento do Prêmio Hackathon BDMG Verde na FINIT 2017. 

 

Programa de desenvolvimento regional e social 

 

O Programa Regional e Social reflete o papel do BDMG como estruturador de iniciativas e gerador de 

oportunidades para micro e pequenas empresas, bem como impulsionador de investimentos em infraestrutura 

e no desenvolvimento de municípios, especialmente em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), onde se busca promover o dinamismo dessas economias. A seguir estão elencados pontos de destaque, 

no apoio do BDMG a estas micro e pequenas empresas. 

 

 R$ 741 milhões financiados para 13.808 micro e pequenas empresas entre 2015 e 2018. 

 Lançamento do produto BDMG Geraminas Social, para municípios de baixo IDH, com taxas e prazos 

diferenciados. Com o objetivo de contribuir para a redução das desigualdades, em dois anos, foram 

desembolsados R$ 29 milhões pelo Banco. 

 Lançamento do Produto Minas Criativa para atendimento ao setor cultural e artístico mineiro, com 

desembolso de R$ 2,7 milhões entre 2016 e 2018. 

 Lançamento do Produto Geraminas Fidelidade para MPEs com bom histórico com o BDMG, com 

desembolso de R$ 129,5 milhões desde o lançamento, no final de 2016. 

 Lançamento do produto Empreendedoras de Minas, com taxas diferenciadas e com o objetivo de apoiar 

as micro e pequenas empresas controladas por mulheres, bem como incentivar o surgimento de novas 

empreendedoras. Desde o lançamento deste produto em março de 2018, foram desembolsados R$ 19,8 

milhões. 

 Lançamento do BDMG Digital: novo site e a nova plataforma, trazendo mais facilidade de navegação e 

de acesso às informações sobre os produtos do BDMG. 

 Renovação do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), facilitando o acesso ao crédito 

pelas empresas, com segurança, contribuindo para o aquecimento da economia. 

 Lançamento do produto BDMG Solidário para atendimento a micro e pequenas empresas situadas em 

municípios em estado de emergência ou calamidade, reconhecidos pela Defesa Civil. 
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Apoio a municípios 

 

 Desembolso de R$ 506 milhões para 342 municípios, para obras de construção, reforma e ampliação de 

prédios públicos, abastecimento de água e esgoto, resíduos sólidos, mobilidade e drenagem urbana, 

bem como para aquisição de máquinas e equipamentos, entre 2015 e 2018.  

 Lançamento do Produto BDMG Municípios Mineradores, voltado para a promoção da geração de renda, 

empregos e arrecadação tributária nas cidades que dependem dos recursos da mineração. 

 

Parceria com a Fundação Renova 

 

 Disponibilização de R$ 390 milhões para projetos de saneamento e gestão de resíduos sólidos para o 

setor público. 

 Disponibilização de R$ 30 milhões em capital de giro para empresas localizadas na região impactada 

pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, resultando no lançamento do produto 

Desenvolve Rio Doce.  

 Lançamento do Fundo Diversifica Mariana, em parceria com a Fundação Renova, o INDI e a Prefeitura 

de Mariana. Com um aporte de R$ 55 milhões da Fundação Renova para equalização de taxas de juros, 

o Fundo objetiva atrair empresas dos mais diversos segmentos da economia para a cidade de Mariana 

e contribuir para diminuição de sua dependência da atividade minerária. 

 

Saúde 

 

 Lançamento do Programa de Financiamento a Hospitais Filantrópicos, permitindo a reestruturação 

financeira dessas instituições: foram desembolsados R$ 58,3 milhões de recursos do BNDES Saúde entre 

2016 e 2017, atendendo a seis instituições habilitadas.  

 Desembolso de R$ 228,5 milhões em financiamentos que objetivam a ampliação de serviços sociais de 

educação e saúde, entre 2015 e 2018. 

 

Programa Agro 

 

O Programa Agro do BDMG resgata o apoio do Banco à atividade que ocupa lugar de grande relevância na 

composição do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais. Além de atender a demanda por crédito desse 

segmento, busca-se contribuir para uma política de desenvolvimento econômico sustentável, considerando o 

alto potencial de impacto ambiental das atividades relacionadas ao agronegócio. 

 Desembolso de R$ 1,26 bilhões para o setor Agro, entre 2015 e 2018. 

 Desembolso de R$ 427 milhões, via Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ), para apoio a 

empresas e cooperativas do setor cafeeiro, entre 2015 e 2018. 

 Lançamento de edital para o credenciamento de Correspondentes Bancários para o segmento de crédito 

rural. 

 Emissão de R$ 351 milhões de LCA – Letra de Crédito do Agronegócio, entre 2015 e 2018. 

 

 

COLEGIADOS E GRUPOS 
 

O BDMG integra os seguintes órgãos, conselhos ou grupos: 

 

 Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais; 

 ABBC - Associação Brasileira de Bancos; 

 ABDE – Associação Brasileira de Desenvolvimento; 

 Conselho de Administração do Parque Tecnológico de Belo Horizonte - BH-TEC; 
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 Conselho Curador da Fundação João Pinheiro; 

 Conselho Integrado de Desenvolvimento (COIND); 

 Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de BH (CODECOM); 

 Fundo Garantidor de Crédito (FGC); 

 Fundo de Desenvolvimento Metropolitano (FDM); 

 Grupo Coordenador do Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais - FEQ; 

 Grupo Coordenador do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES; 

 Fundação Rural Mineira; 

 Grupo Coordenador do Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes – FUNTRANS; 

 Grupo Coordenador do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO; 

 Conselho da Minas Gerais Participações S/A (MGI); 

 Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (PRODEMGE); 

 Conselho Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/MG; 

 Conselho e Diretoria do Instituto Mineiro de Mercado de Capitais – IMMC; 

 Grupo de Coordenação de Política Pública de Concessões de Estradas de Minas Gerais da Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP; 

 Fórum Mineiro de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FOPEMIMPE); 

 Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

 Conselho de Monitoramento da Plataforma DataViva; 

 Instituto de Desenvolvimento de Mercado de Capitais - IDMC 

 Grupo Coordenador do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais -

FAHMENG/PROMORAR. 

 Comitê Pro-Inovação/PROPTEC da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – 

FAPEMIG; 

 Comitê do Programa Inovacred da FINEP. 

 

AVANÇOS NOS MARCOS INSTITUCIONAIS E REGULATÓRIOS 
 

Parceria Público-Privada (PPP)  

 

 O BDMG tornou-se oficialmente estruturador de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessor para a 

Administração Estadual, por meio do Decreto nº 47.155/2017. 

 

Gestão de riscos e garantias 

 

 Implementação do Comitê de Riscos e de Capital, órgão colegiado vinculado diretamente ao Conselho 

de Administração, que tem como principais atribuições: propor políticas, estratégias e limites de 

gerenciamento de riscos e de capital, bem como avaliar o apetite por riscos e estratégias para a gestão 

do Banco. 

 Implementação da Gestão de Riscos de Crédito, que estabelece o desenvolvimento, a implementação e 

o monitoramento de novos métodos com a perspectiva de, simultaneamente, elevar a aprovação de 

clientes e reduzir a inadimplência observada. Como resultado, a inadimplência observada para os perfis 

de risco criados está muito próxima da prevista e observa-se queda permanente da inadimplência das 

operações originadas após essa revisão. Houve, ainda, como destaque, o desenvolvimento de métodos 

para acompanhamento da qualidade creditícia das operações e da apuração do risco de concentração. 

 Implementação de novos indicadores de risco de liquidez de curto, médio e longo prazos, que utilizam 

metodologia capaz de capturar, de forma mais aderente, os movimentos de fluxo de caixa. 
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 Desenvolvimento de novas metodologias de risco de mercado para o gerenciamento de risco de taxa de 

juros da carteira bancária. As abordagens utilizadas seguiram os métodos Economic Value of Equity 

(EVE), para o valor econômico, e Net Interest Income (NII), para a intermediação financeira. 

 Atualização da política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT), 

visando a melhorias nas ações relacionadas ao cadastro de clientes, ao acompanhamento da evolução 

patrimonial dos funcionários e à análise prévia de novos produtos. 

 Implantação da nova Política de Garantias, Avaliação e Venda de Bens, cuja diretriz foi promover o 

equilíbrio entre segurança financeira e viabilização de negócios, alinhando a prática comercial com a 

sustentabilidade financeira. 

 

Captação de recursos 

 

 Autorização do Banco Central para emissão de LCA - Letra de Crédito do Agronegócio. 

 Estabelecimento de novas estratégias para fortalecer parcerias com organismos multilaterais e para 

garantir o acesso ao mercado externo de capitais, tendo em vista as alterações na legislação promovidas 

pelo Conselho Monetário Nacional. 

 

Transparência 

 

 Publicação da primeira política de patrocínios do BDMG, que visa conferir segurança e transparência a 

este processo. Além de estar alinhado às melhores práticas, o texto está adequado ao que estabelece a 

Lei 13.303/2016, a Lei das Estatais. 

 

Responsabilidade socioambiental 

 

 Implantação da política de responsabilidade socioambiental (PRSA) do BDMG, instrumento de gestão 

que formaliza a estratégia de sustentabilidade do Banco e reforça seu compromisso pela busca do 

desenvolvimento sustentável da economia mineira. A PRSA contém princípios e diretrizes que 

consideram, de forma integrada, as dimensões econômica, social e ambiental nas atividades 

operacionais e no relacionamento do BDMG com outras instituições e com seus clientes. 

 Implantação do Gerenciamento de Risco Socioambiental do BDMG, em conformidade com as exigências 

da Resolução 4.327/2014 do Banco Central, com objetivo de identificar, mensurar, mitigar e monitorar 

os riscos, diretos e indiretos, relacionados a questões sociais e ambientais dos processos, produtos e 

negócios do Banco. 

 Adesão ao Programa de Pró-Equidade de Gênero e Raça, instituído pela Secretaria Nacional de Política 

para as Mulheres, do Governo Federal e coordenada pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 

Participação Social e Cidadania (SEDPAC), em Minas Gerais. 

 

AGENDA DOS PRIMEIROS 100 DIAS DE 2019 
 

Desenvolvimento de Minas Gerais 

 

 Desembolsar R$ 265 milhões em financiamentos a empresas de Minas Gerais, sendo 80% alocado para 

os Programas Agro, Inovação, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Regional e Social. 

 

Inovação 

 

 Consolidação do Hub de Inovação do BDMG – Hubble: voltado para proporcionar conexões para 

intercâmbio de experiências e ideias, no intuito de criar, empreender e gerar novas soluções para Minas 

Gerais. 
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Sustentabilidade Ambiental 

 

 Captação de Títulos Verdes para concessão de projetos de sustentabilidade ambiental. 

 Dar continuidade aos Projetos de PPP de Iluminação Pública: 

o Consórcio Cimvalpi (37 municípios do Vale do Piranga);  

o Consórcio Cidersu (14 municípios do Sul de Minas);  

o Município de Vespasiano;  

o Município de Santa Luzia. 

 

PPPs e Concessões 

 

 Na área de saneamento, o Banco atua em projetos de PPP da COPASA e possui um projeto suspenso, 

com oportunidade de rápida retomada, referente ao tratamento de esgoto em 27 municípios das 

regiões Mata e Sul. 

 Na área de educação, o BDMG pode dar continuidade à modelagem do projeto de PPP de 128 escolas 

estaduais, com implementação faseada. 

 Na área de segurança existem oportunidades de novos contratos para construção, operação e 

financiamento de unidades prisionais: 

o PPP Presídios Governo do Estado - contrato de PPP para construção e operação de 5 unidades 

presidiárias, no complexo Ribeirão da Neves. Atualmente, 3 presídios foram construídos e estão 

em funcionamento. Há a possibilidade de financiamento de mais 2 presídios, em negociação 

com o Banco. 

o Divisa Segura: uso de tecnologia para serviços de fiscalização e vigilância – fiscal, sanitária, e no 

âmbito da segurança pública. Órgãos envolvidos nessa iniciativa: SEF, SETOP, SEPLAG, Polícia 

Civil, Polícia Militar, Detran, IMA e Prodemge. 

 Na área de turismo, o BDMG atua como estruturador e tem a oportunidade de dar continuidade aos 

projetos de relicitação da Concessão/PPP da Rota Lund; da concessão do Centro de Convenções da 

Fapemig e da concessão para novo teleférico em Poços de Caldas. 

 

 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
 

Desenvolvimento Regional e Social 

 

 Apoiar a manutenção e a geração de empregos, bem como apoiar o crescimento das empresas mineiras 

por meio do financiamento às MPEs, com ampla rede de correspondentes bancários e acesso digital ao 

crédito. 

 Apoiar a população dos municípios de Minas Gerais e o desenvolvimento da infraestrutura municipal 

por meio de financiamentos a projetos de prédios públicos, saneamento, mobilidade urbana, iluminação 

pública e aquisição de máquinas e equipamentos.  

 Atender municípios e empresas localizados em áreas em estado de emergência ou calamidade. 

 Dar continuidade à parceria com a Fundação Renova para a concessão de financiamento à empresas e 

municípios afetados pelo desastre ambiental de Mariana. 

Agro 

 

 Dar continuidade à aplicação de recursos nas principais cadeias do agronegócio mineiro, utilizando o 

limite aprovado do Funcafé e os recursos captados via LCA. 

 Apoiar projetos sustentáveis da agricultura familiar e da economia solidária, dando sequência à parceria 

firmada com a startup mineira Moeda Seeds. 
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Sustentabilidade Ambiental 

 

 Dar continuidade a financiamentos de projetos de energias limpas e sustentáveis para o setor privado e 

para cidades que querem inovar. 

 Atuar em projetos de mobilidade urbana, saneamento e sustentabilidade ambiental. 

 

Inovação 

 

 Dar continuidade à atuação na promoção da inovação no setor produtivo mineiro e na viabilização de 

empresas de base tecnológica e seu acesso ao mercado, por meio de financiamentos e participações, 

direta e indireta. 

 

PPPs e Concessões 

 

Com a expertise que o BDMG possui, o Banco pode estruturar PPPs de segurança, saúde, educação, logística e 

turismo, bem como assessorar o Estado na concessão de serviços públicos e em mercado de capitais. 

 Na área da saúde, o BDMG tem a oportunidade de modelagem de PPP ou parceria com hospitais 

filantrópicos e entidades privadas, bem como possui potencial para realização de PPP, privatização, 

Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), de fabricação de medicamentos junto a FUNED. 

 Na parte de investimentos em logística, o BDMG possui a oportunidade de atuar em PPP para CEASA e 

para a região do Jaíba. O Banco também diagnosticou carências de Portos Secos em Minas Gerais. 

 

Ambiente de negócios, crédito e desburocratização 

 

 Atuar para diminuir a burocracia ao empreendedor: redução do tempo de abertura de empresas 

(digitalização e experiência BDMG Web). 

 Fortalecer o ecossistema de ambiente de negócios em Minas Gerais, para favorecer à atração de 

investimentos no Estado, junto a outras instituições, como a FAPEMIG, a JUCEMG, o INDI, a CODEMIG, 

a CEMIG, a GASMIG e a COPASA. 

 Dar continuidade à atuação em projetos de investimento de médias e grandes empresas capazes de 

dinamizar a economia. 

 

Captação e Gestão de Recursos para Minas Gerais 

 

 Dar continuidade à captação de recursos e à diversificação do funding para apoiar novos projetos e 

financiamentos, com uma atuação autossustentável e ampliando parcerias com instituições de 

financiamento privadas e multilaterais. 

 Auxiliar o Estado nas captações com os órgãos internacionais, com a expertise que o BDMG possui. 

 Atuar como banco liquidante, sendo fonte de geração de novas receitas. 

 Apoiar o Governo na venda de ativos do Estado. 

 

 
 

 

  


