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Objetivos gerais:

▪ Reestruturação produtiva de Minas Gerais, diminuindo a dependência que

a economia tem de commodities, como produtos agrícolas e minério.

▪ A partir da criação dos Territórios de Desenvolvimento, buscar a inserção

do Estado na economia do século XXI, com a implantação de polos de

novos setores como informática, biotecnologia, nanotecnologia, fármacos,

fontes alternativas de energia e outros setores.

Desenvolvimento Produtivo, Competitivo, Sustentável e Inclusivo



Para fundamentar seu planejamento estratégico, a Empresa elaborou um

estudo e análise da economia mineira. Foram rastreados dados como renda

per capita, IDH, PIB per capita, vocações regionais, empregos, entre outros. A

pesquisa sinalizou caminhos para a Companhia contribuir ainda mais para o

desenvolvimento econômico do Estado.

Alguns pontos identificados no trabalho foram os desafios para o

crescimento e desenvolvimento do Estado: as desigualdades regionais

históricas; o dinamismo ainda limitado de sua economia; a alta dependência

da exportação de commodities.

Pesquisa
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Racional Estratégico
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Educação e Cultura



▪ Codemge: anteriormente focada na execução de grandes obras de infraestrutura,

atua no desenvolvimento social e no fomento a novos negócios, como organismo

multifacetado. Eixos estratégicos:

▪ ALTA TECNOLOGIA
▪ INDÚSTRIA CRIATIVA
▪ MINERAÇÃO, ENERGIA E INFRAESTRUTURA

Contextualização

TERRAS RARAS E GRAFENO
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO E GEOFÍSICO
ÁGUAS MINERAIS
ROCHAS ORNAMENTAIS
MATERIAS ESTRATÉGICOS
ENERGIA
AEROESPACIAL E DEFESA

BIOTECNOLOGIA
CIÊNCIAS DA VIDA
INTERNET DAS COISAS
MACHINE TO MACHINE
TELECOMUNICAÇÕES
SEMICONDUTORES
DISTRITOS INDUSTRIAIS

AUDIOVISUAL
GASTRONOMIA
TURISMO
MODA
MÚSICA E ARTES DO ESPETÁCULO 
DESIGN
NOVAS MÍDIAS

▪ Codemig: atua na operação da extração de nióbio.
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Consolidado

Ativo 2017 2014

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 404.352 7.556

Títulos e valores mobiliários 301.390 424.547

Contas a receber 72.983 59.206

Estoques 1.489 -

Dividendos a receber 1.515 -

Impostos e contribuições a recuperar 18.078 8.541

Outros ativos circulantes 279 -

Total do ativo circulante 800.086 499.850

Não circulante

Aplicações financeiras 35.833 -

Impostos e contribuições a recuperar 17.031 14.890

Depósitos judiciais 17.136 83.699

Estoque de imóveis a comercializar 30.495 43.183

Outros ativos financeiros 188.753 191.956

Partes relacionadas 17.992 -

Outros ativos não circulantes - 445

307.240 334.173

Investimentos 146.526 29.709

Imobilizado 1.140.131 1.644.858

(-) Provisão para recuperação do imobilizado - (1.597.273) 

Intangível 15.637 -

1.302.294 77.294

Total do ativo não circulante 1.609.534 411.467

Total do ativo 2.409.620 911.317

Ativo

*Valores expressos 
em milhares de Reais
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Consolidado

Passivo 2017 2014

Circulante

Contas a pagar 271.413 211.610

Empréstimos e financiamentos 116.193 119.010

Tributos a recolher 11.202 3.981

Salários e encargos sociais 13.130 5.023

Dividendos a pagar 3 367

Adiantamentos e cauções recebidas 173 -

Outras contas a pagar 2.393 4.300

Total do passivo circulante 414.507 344.291

Não circulante

Contas a pagar 4.180 -

Empréstimos e financiamentos 217.395 556.155

Adiantamentos e cauções recebidas 84.512 -

Imposto diferido 339 -

Provisão para contingências 23.261 -

Passivo atuarial - 2.101

Dividendos a pagar - 15.900

Outros passivos não circulantes - -

Total do passivo não circulante 329.687 574.156

Total passivo 744.194 918.447

Patrimônio liquido

Capital social 966.915 1.722.925

Reserva de capital 99.513 -

Ajustes de avaliação patrimonial 13.781 -

Reservas de lucro 585.210 -

Outros resultados abrangentes - 439

Prejuízos acumulados - (1.730.494)

Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia 1.665.419 -

Participação dos não controladores 7 -

Total do patrimônio líquido 1.665.426 (7.130)

Total do passivo e patrimônio líquido 2.409.620 911.317

Passivo

*Valores expressos 
em milhares de Reais
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Valores recebidos da Codemig e aportados na Codemig pelo acionista EMG
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Alta Tecnologia – Investimento por setor

R$ 69,5 milhões

R$ 36,8 milhões

R$ 8,7 milhões

R$ 67,1 milhões

R$ 15,7 milhões

R$ 5,2 milhões

R$ 7,2 milhões

Materiais estratégicos

Aeroespacial e Defesa

IoT, M2M, Telecom e Semicondutores

2017 2016 2015

Materiais estratégicos..................................................................
Aeroespacial e Defesa................................................................
IoT, M2M, Telecom e Semicondutores.........................................

*Dados até 31/12/2017.
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Alta Tecnologia - Destaques

▪ Investindo em empresas estratégicas, com aporte de capital - CODEPAR

IAS: Empresa Estratégica de Defesa. Indústria de 
venda de equipamentos de precisão e serviços de 
manutenção aeronáutica.

• Investimento: R$ 27 milhões
• Participação: 15%
• Dividendos: R$ 2 milhões

HELIBRÁS: única fabricante brasileira de helicópteros.
• Investimento: R$ 43 milhões
• Participação: 15,5%
• Dividendos: R$ 2 milhões

VODAFONE: Parceira exclusiva da Vodafone UK, um 
dos maiores grupos de telecomunicação do mundo.

• Investimento: R$ 53 milhões
• Participação: 43%

CBL – COMPANHIA BRASILEIRA DE LÍTIO: Indústria 
produtora de hidróxido e de carbonato de lítio.
• Investimento previsto: R$ 80 milhões
• Participação: 33,3%

10



Alta Tecnologia - Destaques

▪ Investindo por meio de fundos – CODEPAR

FIPs: Fundos de Investimentos em Participações

FIP AEROTEC: empresas com alto potencial de crescimento no setor aeroespacial. Foco também 
em tecnologias de manufatura aditiva e/ ou avançada.

• Empresa Gestora: Confrapar
• Aporte já feito pela Codepar: R$ 23 milhões 
• Compromisso da Codepar: R$ 140 milhões 
• Compromisso da gestora: R$ 14 milhões 
• Status: operacional
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Alta Tecnologia - Destaques

▪ Agronegócio

CAFÉ: subsídios à cadeia produtiva cafeeira. 
• Semana Internacional do Café 2017: de 25 

a 27 de outubro, em Belo Horizonte. Em 
sua 6ª edição, reuniu 17 mil visitantes, 
público recorde, e movimentou R$ 30 
milhões em negócios. Investimento: R$ 3,2 
milhões

• Geoportal do Café: mapeamento das áreas 
de plantio no estado, com inserção de 
dados socioeconômicos e geoespaciais. 
Investimento: R$ 3,8 milhões 

MEGALEITE: principal feira de pecuária leiteira do Brasil. 
• Investimentos na 13ª e 14ª edições do evento:         

R$ 2,7 milhões
• Novo convênio para 2018 e 2019: em dezembro de 

2017, foi assinado um novo convênio, garantindo a 
permanência da Megaleite em Minas Gerais e com a 
previsão de investimento total da Codemig de R$ 3,1 
milhões para os anos de 2018 e 2019.
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Alta Tecnologia - Destaques

▪ Outras iniciativas

SEBRAETEC: prestação de consultoria na área 
tecnológica para micro e pequenas empresas e 
microempreendedores individuais de Minas Gerais. 
A expectativa é atender mais de 15 mil empresas. 

• Parceria: SEBRAE-MG
• Investimento previsto: R$ 16 milhões
• Investimento realizado: R$ 9 milhões

BIOTECH TOWN: ambiente de desenvolvimento e 
aceleração de negócios e empresas em 
biotecnologia com infraestruturas compartilhadas, 
como laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e 
linhas de produção. 

• Parceria: Fundepar
• Investimento previsto: R$ 35 milhões
• Investimento realizado: R$ 5,6 milhões
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Indústria Criativa - Destaques

Investimentos no Audiovisual
Atividade ANO Descrição Valor Valor Ancine
Edital Roteiros 02/2015 2015 18 projetos contemplados R$ 2.475.000,00 

Edital Longa 05/2015 2015 2 projetos contemplados R$ 210.000,00 R$315.000,00

Edital Roteiros 02/2016 2016 16 projetos contemplados R$ 1.600.000,00 

Edital Longa 03/2016 2016 6 projetos contemplados R$ 1.800.355,20 R$2.800.888,00

Edital Olhar Independente 01/17 2017 24 projetos contemplados R$ 928.079,60 R$16.997.000,00

Patrocínio Cinema Sem Fronteiras - 20ª Mostra Tiradentes 2017 Evento realizado em 2017 R$ 500.000,00 

Patrocínio Cinema Sem Fronteiras - 12ª Cinema em Ouro Preto 2017 Evento realizado em 2017 R$ 500.000,00 

Patrocínio Cinema Sem Fronteiras - 11ª Mostra CineBH 2017 Evento realizado em 2017 R$ 500.000,00 

Patrocínio Cinema Sem Fronteiras - 21ª Mostra Tiradentes 2018 Evento realizado em 2018 R$ 500.000,00 

Patrocínio Cinema Sem Fronteiras - 13ª Cinema em Ouro Preto 2018 Evento a ser realizado em 2018 R$ 500.000,00 

Patrocínio Cinema Sem Fronteiras - 12ª Mostra CineBH 2018 Evento a ser realizado em 2018 R$ 500.000,00 

MAX 2016 2016 Evento realizado em 2016 R$ 2.231.143,89* 

MAX 2017 2017 Evento realizado em 2017 R$ 2.124.075,84* 

▪ Audiovisual: Investimento direto – R$ 14,3 milhões | Captação – R$ 20,1 milhões

*A MAX é realizada em conjunto com Fiemg e Sebrae.
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Indústria Criativa - Destaques

▪ Audiovisual
Minas Gerais Audiovisual Expo - MAX
Evento reúne salão de negócios, exibição de filmes e atividades 
de capacitação.

• 2016: 10 mil visitantes | 450 rodadas de negócio 
Expectativa de negócios: R$ 200 milhões    
Investimento: R$ 2,2 milhões*

• 2017: 31 mil visitantes | 450 rodadas de negócio   
Expectativa de negócios: R$ 380 milhões    
Investimento: R$ 2,1 milhões* 

• 2018: 28/08 a 1º/09

*A MAX é realizada em conjunto com Fiemg e Sebrae.
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Indústria Criativa - Destaques

▪ Gastronomia
Editais de fomento a festivais gastronômicos e food trucks: investimentos de R$ 20 
milhões em ações sistemáticas de incentivo à gastronomia, desde 2015.

Mineiraria – Casa da Gastronomia: A Casa busca ser uma vitrine do setor, ação que se 
desdobra em estandes, espaços de aprendizado e atividades como eventos, oficinas, 
cursos, exposições e demonstrações. Captação de recursos de apoiadores: R$ 742 mil. 
Restauração do prédio: R$ 1,4 milhão.
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Patrocínio a projetos e eventos

Desde 2015, o Governo do Estado e a Empresa passaram a lançar editais públicos de seleção, com o 
objetivo de ampliar o acesso, diversificar a economia, descentralizar os investimentos e interiorizar o 
desenvolvimento. Desde então, a Companhia participou de 3 editais do Governo/Segov, investindo mais 
de R$ 3 milhões e beneficiando mais de 100 projetos. Além disso, a própria Empresa lançou 4 
chamamentos públicos de patrocínio, investindo cerca de R$ 3,5 milhões em mais de 300 projetos. 

2018  (previsto) 2017 2016 2015 Total

Agropecuária 120.000,00R$                  142.000,00R$              205.162,20R$              100.000,00R$             567.162,20R$              

Arte e Cultura 333.000,00R$                  461.199,86R$              414.917,19R$              441.931,56R$             1.651.048,61R$           

Audiovisual 28.000,00R$                    65.000,00R$                19.000,00R$                -R$                            112.000,00R$              

Comércio e Indústria 59.000,00R$                    175.000,00R$              348.264,16R$              35.898,00R$               618.162,16R$              

Comunicação -R$                                 -R$                             -R$                             -R$                            -R$                             

Cultura Popular 7.000,00R$                      322.208,08R$              19.000,00R$                185.000,00R$             533.208,08R$              

Gastronomia 145.000,00R$                  249.757,16R$              380.939,63R$              115.000,00R$             890.696,79R$              

Inclusão Social 52.000,00R$                    -R$                             119.000,80R$              -R$                            171.000,80R$              

Inovação e Tecnologia 34.000,00R$                    222.774,81R$              16.298,14R$                -R$                            273.072,95R$              

Mineração 10.000,00R$                    7.079,04R$                  -R$                             -R$                            17.079,04R$                 

Música 106.000,00R$                  340.712,90R$              256.222,00R$              204.918,90R$             907.853,80R$              

Sustentabilidade 89.000,00R$                    47.292,57R$                19.000,00R$                25.000,00R$               180.292,57R$              

Turismo 49.000,00R$                    39.080,00R$                37.000,00R$                -R$                            125.080,00R$              

Outros 68.000,00R$                    321.598,49R$              214.062,00R$              90.000,00R$               693.660,49R$              

TOTAL  R$           1.100.000,00 2.393.702,91R$          2.048.866,12R$          1.197.748,46R$         6.740.317,49R$           

VOLUME DE RECURSOS POR TEMÁTICA (2015 A 2018)
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Indústria Criativa - Destaques

▪ Moda e artesanato
Minas Trend e Prêmio Tendência: apoio ao maior salão de negócios de moda do país 
desde 2015. Realização do Prêmio Empresa Tendência, que incentiva produções de 
diversas regiões do Estado.

Pesquisa Cadeia Produtiva da Moda em Minas Gerais: mais ampla pesquisa sobre o setor 
da moda já feita no Estado (Fundação João Pinheiro).

1º Edital de Fomento ao Artesanato: investimento de R$ 1,8 milhão. Previsão de apoio a 
720 artesões e geração de 1.440 empregos diretos.

Vila do Artesanato: criação e implementação de espaço para divulgação, exposição e 
comercialização de produtos artesanais, em Araxá. Investimento: R$ 3 milhões. 
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Indústria Criativa - Destaques

▪ Turismo/Patrimônio
Plano Estratégico do Turismo de Minas Gerais: elaborado pela Fundação João Pinheiro, 
estabelece diretrizes estratégicas para a política estadual do turismo. 11 meses de estudo 
Investimento: R$ 368 mil.

Portal Minas Gerais: visitas virtuais - visualização em 360 graus de roteiros e 
equipamentos turísticos de Belo Horizonte, São João Del-Rei, Tiradentes, Ouro Preto e 
Diamantina. 

Criação do aplicativo Visite Minas Gerais
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Indústria Criativa - Destaques

▪ Turismo/Patrimônio
Gestão de ativos: três frentes de ação - providenciando obras de reforma, manutenção ou 
melhoria dos ativos; buscando parceiros privados para arrendamento de ativos, concessão 
onerosa ou sociedade em conta de participação; realizando a gestão direta dos 
empreendimentos. A Empresa gere diretamente os seguintes ativos:

• Thermas Antônio Carlos, em Poços de Caldas
• Balneário de Pocinhos do Rio Verde (em parceria com a Prefeitura de Caldas)
• Parque das Águas de Caxambu
• Parque das Águas de Lambari (doação ao município)
• Parque das Águas de Contendas

Expominas: por meio de licitação, em fev/2018, foi selecionado parceiro privado para a 
concessão onerosa do espaço (Nutribom). Minascentro: licitação das obras de intervenção 
do espaço foi lançada em mar/2018. Investimento: R$ 30 milhões. 
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Indústria Criativa - Destaques

▪ Outras iniciativas
P7 Criativo: implantação de um polo de inovação, tecnologia e 
economia criativa na Praça 7, em Belo Horizonte. Revitalização dos 
25 andares do prédio, assinado por Oscar Niemeyer. Investimento: 
R$ 1,2 milhões realizados. Investimento previsto: R$ 57 milhões. 

Distritos Industriais: Programa de Revitalização e Modernização, 
em parceria com a FIEMG e com o SEBRAE-MG. 8.958 km 
percorridos pela equipe | 1.139.325 m² de vias analisadas dentro 
dos distritos | análise de 1.600 processos | 420 empresários 
atendidos | 39 prefeituras atendidas | 4 projetos de lei aprovados | 
inclusão de 177.030 m² de recapeamento no Programa +Asfalto

21



Mineração, Energia e Infraestrutura - Destaques

Desenvolvimento e acompanhamento do projeto 
MGGrafeno, que consiste na implantação da 1ª planta 
piloto do Brasil para a produção de grafeno em escala 
industrial.

▪ Grafeno

• Parcerias: UFMG e Centro de 
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 
(CDTN).

• Investimento previsto: R$ 21,3 milhões (R$ 
11 milhões já foram realizados).

• Status: em andamento – projeto 
selecionado no Edital Inova Mineral do 
BNDES/Finep; 33 profissionais contratados; 
aquisição de equipamentos iniciada; 
produção em escala piloto já em operação 
na UFMG (20 kg/ano).

▪ Terras Raras

• Investimento: R$ 3 milhões na elaboração dos estudos 
técnicos, projeto conceitual, execução e consultoria 
técnica para viabilizar a instalação de laboratório.

• Parcerias: Fundação Certi; UFSC; Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), além de empresas como Brats, 
Imag, CBMM.

• Investimento previsto: R$ 25,5 milhões (obras)

• Status: em andamento – projeto selecionado no Edital 
Inova Mineral do BNDES/Finep; obras civis iniciadas, 
em Lagoa Santa com inauguração prevista para este 
ano; capacidade de produção inicial de 23 ton/ano.

Viabilização do 1º laboratório-fábrica de ligas e ímãs de terras 
raras no Brasil. 
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Mineração, Energia e Infraestrutura 

▪ Mapeamento geológico

Conclusão de 100% do mapeamento geológico do 
território mineiro, marco na produção de 
informações geológicas em Minas Gerais, 
permitindo ampliar o conhecimento sobre o 
potencial mineral do estado e atrair investidores.

Além da diversificação na atuação, a CODEMGE 
continuou a realizar investimentos em obras de 
infraestrutura, em consonância com o fomento do 
desenvolvimento econômico do estado. As obras 
são executadas diretamente ou por meio de 
convênios com prefeituras, outros órgãos do 
Estado ou pela iniciativa privada.

• R$ 10 milhões para o Estradas de Minas

• R$ 9 milhões para o anel viário de Belo Horizonte

• R$ 81 milhões para o Centro de Cultura Itamar Franco

• R$ 142 milhões para outras diversas obras e projetos no estado.

• R$ 56,8 milhões liberados no convênio para obras no trecho 
rodoviário Cordisburgo/Curvelo.

• R$ 56 milhões para construção do Expominas São João del-Rei.

• R$ 57 milhões para o P7 Criativo, com revitalização do edifício Bemge.

• R$ 22,9 milhões para reforma e modernização do Minascentro.

▪ Infraestrutura

• R$ 2,1 milhões para implantação da Vila do Artesanato em Araxá.

• R$ 2,7 milhões para revitalização do Balneário de Pocinhos do Rio Verde.

• R$ 12 milhões para implantação do Museu das Águas em Lambari.

• R$ 10 milhões para revitalização de mercados municipais em 12 cidades.
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Voe Minas Gerais

Projeto de Integração Regional de Minas Gerais – Modal Aéreo, lançado 
em agosto/2016. Inédita no estado, a iniciativa tem foco no atendimento 
das necessidades do interior, importante para estimular os negócios locais, 
desenvolver o turismo, integrar as diversas regiões do estado e facilitar o 
deslocamento de moradores.

▪ Investimento: R$ 21 milhões

▪ 6 mil voos executados

▪ 50% de taxa de ocupação

▪ 21 mil passageiros transportados

▪ R$ 7 milhões em receita com venda de passagens

▪ R$ 6 milhões reinvestidos no estado pela TWO

▪ 12,83% de crescimento médio mensal da receita com 
vendas

▪ 17 municípios contemplados na fase atual
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Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro – Tergip

▪ Desde 1º de março de 2016, o Tergip é gerido pela Empresa, mediante convênio com o DEER. Em seus 45 mil m², circulam 
diariamente 40 mil pessoas, embarcando e desembarcando, média de 7 milhões de passageiros ao ano.

▪ Investimentos: mais de R$ 5,5 milhões em manutenções, reparos e ações, como:

• Revitalização/recuperação de pisos e pavimento

• Pintura das áreas internas e externas

• Substituição de bebedouros danificados e vidros das janelas

• Aquisição e instalação de longarinas (700 assentos) semelhantes às usadas em aeroportos e 10 novos relógios

• Construção do auditório

• Conserto e manutenção permanente de quatro elevadores

• Melhorias nos estacionamentos, com implantação de cancelas automáticas e revitalização da sinalização

• Investimentos no sistema CFTV de segurança e monitoramento eletrônico (202 novas câmeras)

• Reforma completa/modernização dos banheiros públicos, do telhado e das esteiras rolantes

• Acessibilidade: colocação de pisos táteis, bebedouros acessíveis, cadeiras especiais, capacitação da equipe, colocação de guarda-corpo no 
estacionamento e produção de maquete da rodoviária para deficientes visuais (em andamento)

▪ Organização dos serviços – mais de R$ 6 milhões arrecadados com serviços em concessão: uso dos banheiros, lojas, espaço 
publicitário e estacionamento
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Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro – Tergip
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Meio ambiente e sustentabilidade

▪ Plantando o Futuro

Iniciativa do Governo de Minas Gerais que objetiva 
plantar árvores nativas, o que compreende a 
recuperação de nascentes, mata ciliar e áreas 
degradadas.

▪ Contempla os 17 Territórios de Desenvolvimento;

▪ Orçamento total de R$ 7 milhões até 2018;

▪ Captação de recursos: R$ 1 milhão;

▪ 6 ONGs participantes e mais de 100 pessoas 
envolvidas;

▪ Concluído o plantio de mais de 2,5 milhões de 
mudas e a recuperação de mais de 1000 nascentes;

▪ Viabilizou a produção de mais de 4 milhões de 
mudas em 11 viveiros.

A Empresa é proprietária das fontes de águas minerais 
naturais de Araxá, Caxambu, Lambari e Cambuquira. 
Em dezembro/2017, a Companhia realizou, por meio 
de licitação, a seleção de parceiro privado para 
constituição de sociedade em conta de participação 
destinada à exploração do negócio de águas minerais 
das unidades de Caxambu e Cambuquira. O vencedor 
do certame foi o Grupo Máximos.

Também foram realizadas obras de revitalização em 
fontes, parques e balneários do Circuito das Águas, 
além da promoção e da gestão de ativos ligados às 
águas.

▪ Águas minerais
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comunicacao@codemge.com.br


