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 A economia mineira é um retrato da economia brasileira 
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A análise econômica de Minas Gerais contemplou 5 dimensões 

Produção 

1 

Emprego 

2 

Balança comercial 

3 

Visão territorial 

5 

Análise setorial 

4 

Principais conclusões 

FONTE: análise da equipe 

▪ Apesar de crescimento superior à média do país em 2000-13, perfil de crescimento mineiro é volátil 
devido à crescente dependência de commodities cíclicas 

▪ PIB per capita do Estado e crescimento está entre economias maduras e emergentes 
▪ Embora setor terciário represente ~62% da economia, setores de maior crescimento recente são 

extrativa e construção civil 

▪ Administração pública, indústria de transformação e comércio respondem por 54% das vagas de 
emprego do Estado 

▪ Apesar de ter boas instituições de ensino, Minas Gerais é o maior “exportador” de mão-de-obra 
qualificada para outros estados do Brasil 

▪ Exportações cresceram de ~80% entre 2000-08, porém tendência arrefeceu desde 2008 
▪ Entre 2000 e 2013, pauta de exportações passou por severo processo de concentração tanto 

em produtos como destinos 
– Representatividade de minérios saltou de 20% para 43% neste período 
– China se consolidou como principal destino, saltando de 10% para 30% do valor exportado 

▪ Nas indústrias de transformação, MG supera média nacional de produtividade apenas em 30% delas 
▪ Em comparação com São Paulo, Minas Gerais concentra empregos no início da cadeia de valor; 

São Paulo emprega mais sobretudo em atividades manufatureiras 
▪ Setores dinamizadores (ex: TIC e atividades científicas) são pouco representativos no Estado 

▪ Apesar de fortalecimento do extrativismo mineral e enfraquecimento da indústria de 
transformação, economia do Estado vem se concentrando na RMBH 

▪ Há grandes diferenças territoriais 
– 6 territórios mais desenvolvidos concentram 72% do PIB e 58% da população 
– 6 territórios menos desenvolvidos concentram 6% do PIB e 14% da população 

▪ Distribuição da atividade econômica está correlacionada a disponibilidade de recursos naturais e de 
capital humano por região 
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Perfil de PIB per capita e crescimento de MG são muito 
próximos à media do Brasil 
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 Minas Gerais foi 
o Estado que 
mais avançou 
em PIB per 
capita dentre as 
5 principais 
economias do 
país 
 

 Estados com 
maior avanço 
do PIB per 
capita no 
período têm 
economia ligada 
às commodities 
agrícolas ou 
minerais 

FONTE: IBGE; análise da Equipe 

Médias Brasil 

1. Produção 

Estados 
maduros 

Efeito transferência 
de renda 

Efeito agri e 
commodities 
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Embora setor terciário represente ~62% da economia, setores 
de maior crescimento recente são extrativa e construção civil 

Representatividade dos setores na economia de Minas Gerais 

Representatividade dos setores, % 
PIB MG, R$ B de 2010 
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20131  2008 

Construção Civil 
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100% 

Indústria de transformação 

Indústria extrativa 

Prod. e dist. de energia,  
água e saneamento 

FONTE: IBGE, RAIS; análise da equipe 

 Nos últimos 10 anos, a 
distribuição do PIB 
mineiro entre setores da 
economia mudou 
pouco: 

 Primário: reduziu de 
8% para 5% 

 Secundário: cresceu 
de 32% para 34% 

 Terciário: cresceu de 
61% para 62% 

 
 Representatividade 

emergente da indústria 
extrativa tem como 
principal causa-raiz o 
aumento do preço 
internacional do minério 
de ferro no período 
 

 Setores tradicionais, 
agropecuária e indústria 
de transformação, 
perderam 
conjuntamente 30% da 
participação no período 
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2% 

6% 
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XX% TACC 

xx PIB MG 

259 334 393 

1 Metodologia do IBGE usada 2013 sofreu alteração em relação aos anos anteriores 

Primário 

Secundário 
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Agropecuária e extrativismo são geradores de PIB porém não o 
são de massa salarial 

Contribuição dos setores para a economia de Minas Gerais 

%, 2013 
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Prod. e dist. de energia,  
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Indústria de transformação1  

100% 

Comércio 

Massa salarial 

4 

2 

Empregos 

2 

1 

R$ 393 B Total 5,1 M R$ 92 B 

FONTE: IBGE; RAIS; análise da equipe 

 Setores primário e 
secundário não são 
fortes geradores de 
empregos e massa 
salarial  
 

 Administração pública 
concentra 25% da massa 
salarial apesar de estar 
atrelada a apenas 15% 
do PIB 
 

 Comparação entre 
empregos e massa 
salarial de agropecuária, 
indústria extrativista e 
comércio indica que 
esses são os setores 
com menores 
remunerações 

1 Inclui metalurgia, alimentícia e bebidas, automobilística, produtos químicos, derivados de petróleo, minerais não metálicos, metálicos, dentre outros 
2 Inclui transporte, alimentação e alojamento, atividades de ensino, atividades imobiliárias, serviços de manutenção e reparo, dentre outros 

Primário 

Secundário 

Terciário 

Setor 

1. Produção 
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% 

Renda mensal média (2013), R$ de 2010 

Setores com maior produtividade, como financeiro e TIC, ainda 
são pouco representativos em Minas Gerais 

Atividades financeiras 

Serv. de saneamento e energia 

TIC 

Transporte 

Comércio 

Serv. de 
alimentação e 
alojamento 

Ind. de transformação 

Renda média geral MG 
R$ 1.455 

Indústrias extrativas 

Administração 
pública 

Atividades 
administrativas 

Construção 
Agropecuária 

2. Emprego 

Emprego e renda no Estado de Minas Gerais em 2013 

FONTE: IBGE; RAIS; análise da equipe 

Administração pública, indústria de transformação e comércio concentram 54% das vagas 
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Massa salarial da indústria extrativa de MG cresceu à taxa 10 
p.p. maior que a estadual entre 2010-13 

FONTE: RAIS; análise da equipe 

Massa salarial anual, R$ B de 2010 

Remuneração média anual, R$ milhares de 2010 
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...e MG enfrenta alguns desafios para o desenvolvimento da 
sua economia 

Dinamismo 
econômico limitado 

Desigualdades 
regionais 
significativas 

Alta dependência 
de exportações de 
commodities 
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Existem diferenças regionais significativas, temos uma São 
Paulo e um Maranhão no Estado 
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Norte 

Noroeste 

Triângulo norte 

Triângulo sul 

Central 

Médio e Baixo 
Jequitinhonha 

Vale do  
Rio Doce 

Metropolitana 

Caparaó 

Mata 

Oeste 

Sudoeste Vertentes 

Sul 

Vale do  
Aço 

Alto  
Jequiti- 
nhonha 

Mucuri 

Alto desenvolvimento 

Médio-baixo desenvolvimento 

FONTE: Anexo Estatístico (FJP); Relatório "Identidades dos territórios de desenvolvimento de MG" (SEBRAE-MG); IBGE;  

População:  
PIB: 
Renda per capita:  
IDHRM: 

2,4M 
R$ 43 bilhões 
R$1.093 
0,687 

População:  
PIB: 
Renda per capita:  
IDHRM: 

12,1M 
R$ 351 bilhões 
R$1.473 
0,745 

Médio desenvolvimento 

Baixo desenvolvimento 

População:  
PIB: 
Renda per capita:  
IDHRM: 

2,9M 
R$29 bilhões 
R$800 
0,620 

População:  
PIB: 
Renda per capita:  
IDHRM: 

3,4M 
R$ 63 bilhões 
R$1.112 
0,701 

O que leva a realidades bem distintas no Estado... 
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Estágio de desenvolvimento tem reflexo em PIB e renda média 
dos grupos 

FONTE: Anexo Estatístico (FJP); Relatório “Identidades dos territórios de desenvolvimento de Minas Gerais” (SEBRAE-MG); 
IBGE; análise da equipe 
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Médio-
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desenvolvi-
mento 
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Dados de 2013 
Percentual do total de MG (%) 
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0,701 
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Territórios 
População 
Milhões hab. 

PIB 
R$ bilhões 

Renda per capita 
R$/mês 

Representantes  
na ALMG 
unidades 

Estágio de 
desenvolvi-
mento 

Estado de 
referência 

Índice renda (IDHM) 
Índice entre 0-1 

Renda 

Espírito 
Santo 

Roraima 

Maranhão 

Tocantins 

6. Visão territorial 
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Estágio de desenvolvimento tem estreita relação com abrangência 
das vocações setoriais 

FONTE: PCIR (FIEMG); RAIS; análise da equipe 

Alto desenvolvimento 

Médio desenvolvimento 

Médio-baixo desenvolvimento 

Baixo desenvolvimento 

Territórios mais relevantes no setor 

Setores mais relevantes no território1  

1 Campos em vermelho também indicam setores  
dentre mais relevantes do território 
2 Vocação relacionada com reservas de nióbio e terras raras  
de Araxá (Triângulo Sul) e de ouro em Paracatu (Noroeste) 
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Carnes 

Adubos e corretivos agrícolas 
Sucroenergético 

Rochas ornamentais 
Mineração de metálicos não-ferrosos2 

Cerâmica não-refratária 

Confecção e têxtil 
Móveis 

Bebidas não-alcoólicas 

Mineração de metálicos ferrosos 
Siderurgia 
Ferroligas 
Produção de ferro-gusa 
Fundição 

Metalmecânico 
Automotivo  
Eletroeletrônico 
Biotecnologia 

TI 

Poucas vocações, voltadas 
para atividade tradicionais 

Mais vocações do que em territórios menos 
desenvolvidos, porém majoritariamente 
tradicionais 

Muitas vocações com grande 
participação de manufatura 
avançada e TI 

Estágio de desenvolvimento dos 17 territórios mineiros 

Laticínios 

Calçados e bolsas 

Aguardente 

Fruticultura 
Produção florestal 

Turismo 
Serviços de engenharia 

Manutenção e reparação de aeronaves 

Agrone-
gócio 

Extrativa 

Manu-
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Cadeia 
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Manu-
fatura 
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6. Visão territorial 
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MG é menos produtiva do que média nacional em 15 
das 22 indústrias de transformação 

MG é maior Estado do País com população de média e 
alta qualificação vivendo fora do Estado natal - 2,6 
milhões de pessoas 

Setores dinamizadores1 da economia são pouco 
representativos, ocupando 48 postos de trabalho a 
cada mil versus 58 na média brasileira 

1 ex: informação e comunicação e atividades científicas 

Título O dinamismo da economia mineira é limitado 
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Indústria 
Comparação Minas versus Brasil,  
% 

Produtividade de MG,  
R$ mil/ unidade de mão-de-obra/ano 

Produtividade nas indústrias de transformação (2013), R$ mil de 2010 

FONTE: IBGE; análise da equipe 

MG é menos produtiva do que média nacional em 15 das 22 
indústrias de transformação 
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Extração de mineração metálica 

Transporte (exceto auto) 

Metalurgia 
Produtos de madeira 
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141
67
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31
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35

86
140
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145

69
100
110

80

239
61

185

940 

Principais indústrias em agregação de valor absoluta em MG 

4. Análise setorial 

Em que medida a baixa produtividade de alguns setores é causada por mix de produtos 
manufaturados em Minas Gerais (ex. farmacêutico em relação a genéricos)? 
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MG parece ser menos competitiva e/ou desenvolvida nas 
indústrias de manufatura 

Alimentícia 

Metalúrgico 

Produtos minerais não-
metálicos 

Química 

Papel e celulose 

Produtos de metal 

Farmacêutica 

Têxtil 

Coque, derivados de 
petróleo e biocombustível 

Automotivo 

Maiores setores da 
economia de MG 
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Força em extrativismo 
desloca força de 
trabalho mineira para 
início da cadeia de valor 

São Paulo tem maior 
representatividade na 
transformação do que 
Minas Gerais 

Maior paridade da 
distribuição das vagas 
nessas cadeias 

Diferença de representatividade na cadeia – MG versus SP (2013), Pontos percentuais 

FONTE: RAIS; CNAE; análise da equipe 

Comercialização Transformação Extrativista1  

Cadeia de valor 

5. Cadeias de valor 

1 Para indústrias automobilística e química, trata-se de fornecedores de insumos; para a indústria farmacêutica, não se tem caracterização de partes 
anteriores à transformação na cadeia de valor 
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-65 
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Comparativamente a SP, remunerações são tipicamente mais 
baixas em MG, sobretudo em indústrias não-minerais  
Comparação entre média salarial de MG e SP (2013), % 

Alimentícia 

Metalúrgica 

Automotiva 

Coque, derivados de 
petróleo e biocombustíveis 

Produtos de mineração 
não metálicos 

Produtos de metal 

Têxtil 

Papel e celulose 

Química 

Farmacêutica 

Setores 
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50
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-47 
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-62 
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Minerais 

Não-
minerais 

Tipos de 
produtos 

3
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4

11

13

39

45

8

10

39
Nas indústrias 
minerais, Minas 
é competitiva 
versus São 
Paulo no início 
da cadeia de 
valor  

Nas indústrias 
não-minerais, 
maiores lacunas 
estão em 
atividades 
manufatureiras 

Apesar de não 
apresentar 
maiores lacunas, 
atividades de 
comercialização 
são menos 
competitivas em 
Minas em todos 
os casos, a pelo 
menos 25% 

FONTE: RAIS; CNAE; análise da equipe 

PIB em MG 
2013, R$ B Extrativista¹ Transformação Comercialização 

Cadeia de valor 

5. Cadeias de valor 

1 Para indústrias automobilística e química, trata-se de fornecedores de insumos; para a indústria farmacêutica, não se tem caracterização de partes 
anteriores à transformação na cadeia de valor 
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Representatividade dos setores na economia (2013) 
Número de vagas no setor/ 1.000 vagas na economia do Estado/país  

MG emprega menos do que SP e média brasileira 
nos setores mais dinâmicos 

Total dos setores 
dinamizadores 

Setores Minas Gerais São Paulo 

xxx 

13
25

18 

48 74 

FONTE: RAIS; CNAE; análise da equipe 

Média Brasil 

14
25

18 

22 26

22 

Composição 

Informação e 
comunicação 

 Telecomunicações 
 Atividades dos serviços de tecnologia da informação 
 Atividades de prestação de serviços da informação 
 Edição e edição integrada à impressão 
 Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de 

programas de televisão; gravação de som e edição de música 
 Atividades de radio e televisão 

Atividades 
financeiras de 
seguros e 
serviços 
relacionados 

 Atividades de serviços financeiros 
 Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de 

saúde 
 Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, 

previdência complementar e planos de saúde 

Atividades 
profissionais, 
científicas e 
técnicas 

 Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria 
 Ativ. de sedes de empresas e consultoria em gestão empresarial 
 Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas 
 Pesquisa e desenvolvimento científico 
 Publicidade e pesquisa de mercado 
 Atividades veterinárias 
 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 

4. Análise setorial 
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MG sofre com a maior migração absoluta entre todos os 
estados enquanto SP é quem mais recebe  

FONTE: PNAD, “Migração Interestadual e Forma de Capital Humano no Brasil” – Paloma Santana Moreira Pais 
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1. População com mais de 4 anos de estudo 

Minas tem uma perda 
de ~1,7MM de 
pessoas de media a 
alta qualificação, 
enquanto São Paulo 
tem um ganho de 
~4,6MM 
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...para a China, destino 
de 30% do valor 
exportado em 2013 

Máquinas 

20% 

Outros artigos 
manufaturados 

Químicos 

3% 

26% 

35% 

100% 

Minérios¹ 

22% 

7% 

2009 2004 

Agropecuária 

22% 

5% 

25% 

3% 

36% 

3% 
3% 

14% 

3% 
19% 

2013 

11% 

43% 

Metais 

Representatividade das indústrias na pauta de exportações 
 

MG sofreu concentração severa da pauta de exportações 
tornando-se forte dependente da exportação de minérios...  

Total de exportações  
US$ B de 2010 

16 21 22 
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Nos últimos 10 anos, a diversificação geográfica das 
exportações reduziu, com aumento de participação da China 

FONTE: SECEX; análise da equipe 

3. Balança comercial 

42
33 34

7

8

5

6
5

4
6

6

6
7

19

7
9

10

29 30

5

5
5Itália 

Alemanha 

2009 2004 

3 
3 

3 

2 

3 

China 

EUA 

Países Baixos 

Grã-Bretanha 

Argentina 

Japão 

Outros 

100% 

2014 

24 

TACC XX% 

13 

3 

11 
18 

9 

Representatividade dos países destinos na pauta de exportações, % 

6 

20 
4 
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 No entanto, o Estado possui vantagens competitivas 
intrínsecas que podem ser alavancadas 

Capital humano diferenciado 

 Estado com maior concentração de matrículas em ciência 
e tecnologia (13%) 

 2º Estado com mais instituições de ensino superior entre 
as 100 melhores do país 

MG possui ativos minerais únicos, dentre eles ferro, 
lítio, terras raras etc e cerca de 56% das reservas 
mundiais de nióbio 

MG tem um potencial relevante no agronegócio 

 2º maior rebanho do País 

 1º primeiro em produção leiteira 

 Maior produtor e exportador brasileiro de café 
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MG se destaca pela qualidade do ensino, sobretudo em ciências 
e tecnologia; no entanto, falha em reter seus talentos  

FONTE: IBGE; PNAD; CAPES; Plataforma Sucupira; análise da equipe  

Vantagem comparativa Desvantagem comparativa 

Competitividade normalizada entre grupo exemplificado1 

1 Sudeste, Sul, e Distrito Federal 

Retenção da mão de 
obra qualificada 

Analfabetos 

Concentração de matrículas 
em ciências  
e tecnologia 

IES no ranking de  
top 100 

Acima de 15 anos de  
estudo 

ES 

ES 

ES 

ES 

ES 

PR 

PR 

PR 

PR 

PR 

RJ 

RJ 

RJ 

RJ 

RJ 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

DF 

DF 

DF 

DF 

DF 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

SC 

SC 

SC 

SC 

Penetração do ensino 
superior 

ES PR RJ 

SP 

DF 
RS 

SC 

SC 

Nota CAPES das instituições 
de mestrado e doutorado 

SP ES RJ RS DF SC PR 

3. Capital humano 
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Concentração em MG 
% total Brasil 

MG é o quarto Estado do país em número de mestrandos e 
doutorandos 

FONTE: IBGE; CAPES; CNPq; INPI; análise da equipe  

1 Sudeste, Sul, e Distrito Federal 

Número de matrículas 
% total Brasil 

Proporção em MG 
% total Brasil 

3. Capital humano 

Acima de 10% 

% da população brasileira 

5

8

8

9

9

10

12

12

15

Multi 

C. da saúde 

C. sociais 

C. humanas 

Letras e arte 

C. exatas 

C. biológicas 

Engenharia 

C. agrária 

9

9

9

9

10

10

11

12

C. da saúde 

C. humanas 

C. sociais 

C. biológicas 

C. exatas 

Engenharia 

Letras e arte 

C. agrária 

2

3

4

8

11

12

24

10

PR 

ES 

RS 

RJ 

MG 

SP 

DF 

SC 

10 

22 

6 

8 

5 

3 

1 

2 
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Além de bem avaliado, Ensino Superior do Estado é o mais 
focado em ciências e tecnologia do país 

FONTE: RUF 2015, IBGE; análise da equipe 

Ensino 
Superior 

Ensino 
Superior – 
Cursos de 
Ciências 
Naturais e 
Tecnologia 

361

378

519

631

PR 

RS 

RJ 

MG 

SP 1.654 

Matrículas (mil) 

Matrículas (mil) 

59

89

122

443

192

RS 

PR 

RJ 

MG 

SP 

% do total 
Brasil 

% do total 
Brasil 

Número de universidades entre 
100 primeiras de ranking Folha 

% do total de vagas do Estado 

10

12

9

20

13

22

23

24

27

30

23 

9 

7 

5 

5 

30 

13 

8 

6 

6 
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Total de patentes depositadas 2015 

Embora muito atrás de São Paulo, Minas é o segundo Estado 
em patentes depositadas no país  

FONTE: INPI; análise da equipe  

1 Sudeste, Sul, e Distrito Federal 

2

2

2

2

2

3

7

8

9

9

10

ES 

DF 

CE 

BA 

GO 

PE 

SP 

RJ 

SC 

PR 

RS 

MG 

38 

3. Capital humano 

Proporção em MG 
% total Brasil 

Apesar de formar uma 
quantidade de alunos 
de ciências agrária e 
engenharia acima da 
sua proporção 
populacional, Minas 
não replica esse 
incremento na 
produção de patentes 
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Quatro culturas representam 83% da área colhida e 76% do valor 
produzido no Estado em 2014 

FONTE: Agrianual; análise da equipe 

1 

20 

5 

9 

40 0 

7 

8 

3 

2 

90 80 

10 

6 

4 

0 

60 

Valor 2014  
R$ bi 

Área colhida 2014 
% 

Café 

Cana-de-
açucar 

Soja 
Milho 

Batata-
inglesa 

Feijão 

1. Ativos naturais 

Café, cana-de-açúcar, soja e milha somam ~R$20 B em produção e representam 76% do total do Estado 

-0,7% 10,8% 1,3% -0,4% 

7,9% 18,7% 7,8% 6,0% 

TACC de hectares entre 
2004 a 2014 

TACC do valor produzido 
entre 2004 e 2014 
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Como é a economia que gostaríamos de ter em Minas Gerais? 
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Com crescimento orientado para inclusão social e redução das desigualdades regionais Uma economia dinâmica, conectada e de alcance amplo que exporte conhecimento e tecnologia em escala global Capaz de reorientar o uso de recursos naturais e reinventar  suas vocações setoriais tradicionais com propostas de valor contemporâneas e inovadoras 
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FIEMG O governo de MG está construindo uma plataforma robusta, 
integrada e sustentável de fomento ao  desenvolvimento 
econômico no Estado 
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Cada um dos atores se complementam em seus papéis 

Instituição 

Principais objetivos relacionados ao desenvolvimento econômico 

Articulação 

Representação 
de classe 

Recursos Financeiros 

Investimento Financiamento 
Atração de 
Investimentos 

Necessidades 
das empresas1  

Infraestrutura 
Capacitação de 
rec. Humanos e 
pesquisa 

Apoio 

Política 
tributária 

1 Licenciamentos, alvarás, informações territoriais, pesquisas, conexão com outros entes do ecossistema entre outros 

A CODEMIG atua em uma parte dos 
objetivos ligados ao fomento do 
desenvolvimento econômico 



32 | 

As entrevistas com atores do ecossistema revelaram 4 temas 
relacionados ao ecossistema mineiro 

FONTE: entrevistas; análise da equipe 

Tema 

Atuação em 
“silos” 

Sobreposição 
de funções 

Falta de 
mecanismos 
de 
coordenação/
governança 

Falta de visão 
estratégica 
de longo 
prazo 

Resumo 

▪ Cada órgão atual em silos, sem 
comunicarem-se entre si (ex. 
desenvolvem projetos paralelos) 

▪ As mesmas funções são desempenhadas 
por mais de um órgão, gerando 
duplicidade (ex. ofertas de treinamento e 
capacitação) 

▪ Ausência de mecanismos de governança 
dificultam articulação e atuação conjunta 
em iniciativas 

▪ Órgãos estão muito sujeitos a mudanças 
de governo (troca de gestão, prioridades) 
dificultando desempenho das funções de 
Estado 

Citações 

▪ “Cada um quer ter o seu projeto. É mais 
fácil do que trabalhar junto” 

▪ “As universidades não são parte ativa do 
ecossistema” 

▪ “CODEMIG, BDMGPAR e Secretaria da 
fazenda fazem investimentos em 

empresas” 

▪ “Os órgãos participam das conversas e 
discussões, porém há uma 
descoordenação na hora da ação” 

▪ “É preciso liderança (champions) que 
criem o alinhamento necessário” 

▪ “O maior risco é o político, pois tende a 
prejudicar a visão de longo prazo” 

▪ “Sistema é ineficiente porque não tem 
visão nem articulação” 
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Foi definida nova aspiração para o braço de investimentos da 
CODEMIG 

▪ Acelerar desenvolvimento econômico de Minas 
Gerais com foco:  
– Longo prazo 
– Oportunidades com elevado efeito 

multiplicador 
– Na redução das desigualdades regionais 

▪ Alcançar autossuficiência econômica 
independente das receitas do nióbio 

Escopo de atuação 
Princípios de 
investimento 

Estrutura de suporte 

▪ Foco em criar e desenvolver 
empresas mineiras no segmento 
intermediário, ou que venham para 
MG 

▪ Atuação em conjunto com fundos/ 
empresas privados 

▪ Em investimentos 
preferencialmente indiretos em 
venture capital e private equity 

▪ Via equity e outros instrumentos 
financeiros híbridos 

▪ Monitoramento ativo do 
desempenho das empresas 
investidas  

▪ Priorizar  investimentos que 
alavanquem 
– Vantagens competitivas 
– Aumento do alcance da 

economia mineira (fora do 
Estado e fora do país) 

– Aumento da competitividade 
(emprego e produtividade) 

▪ Ofertar serviços de apoio 
às empresas para 
impulsionar seu crescimento 

▪ Investir em oportunidades que  
– Complementem o fluxo de 

capital privado 
– Alavanquem capacidade de 

originação e estruturação de 
transações complexas da 
CODEMIG 

▪ Em setores  
– Em que já existe ou há 

potencial de vantagens 
competitivas 

– Inovadores e tradicionais 
▪ Com foco em oportunidades 

estruturantes, que acelerem o 
desenvolvimento e 
produtividade 

▪ Sem direcionamento geográfico 
pré-definido dentro do Estado 

▪ Suporte às empresas via 
oferta de serviços direta ou 
indiretamente 

▪ Em parceria com outros 
integrantes do ecossistema 
(ex. BDMG) e/ou outros 
atores 

Considera as condições de contorno pré-definidas 

Man- 
dato 

Objetivo 
estratégico 

Arquétipo 
(pontos-chave 

identificados em cada 
pilar) 
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 A CODEMIG tem um papel fundamental como 
orquestradora nesse ecossistema... 

Injeção de capital para promover o crescimento 
acelerado de empresas mineiras tanto na economia 
tradicional como em setores inovadores 

Canalização em investimentos de impacto 
social que busquem reduzir as desigualdades 
regionais e de renda 

Disponibilização de serviços de apoio a 
empreendedores e empresários para transformar 
boas ideias em modelos de negócio robustos 

A CODEMIG  
buscará investir R$ 1 bilhão  

em empresas 
mineiras nos 

próximos  
4 anos e  R$ 8,5 bilhões  
até 2030 
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...com aspirações ambiciosas para promover impacto transformador no longo prazo 
Aumento do PIB potencial em R$13 bilhões até 2030 

Geração de 700 mil empregos no período de 2015 a 2030, o 

equivalente a R$ 8 bilhões em massa salarial 

Investimentos per capita ~2x maiores nos territórios 
menos desenvolvidos em relação aos territórios mais 
desenvolvidos do Estado 

Atração de R$ 1,6 bilhões em investimentos privados para 
impulsionar a economia mineira 
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No período 2015E-2030, CODEMIG ampliaria evolução orgânica 
de Minas Gerais em emprego, massa salarial e PIB  

FONTE: RAIS; análise da equipe 

10,2 
12,5  

+0,7 

11,8  

+1,6 

92 +8 
124 132 

+32 

529 542 
+13 393 

+136 

MG com 
CODEMIG 
2030E2 

MG (2015E) MG sem 
CODEMIG 
2030E1 

CODEMIG pode ter 
impacto relevante em MG  

 ~700 mil novos 
empregos (30% do 
aumento) 

 ~R$ 8B em aumento 
de massa salarial 
(20% do aumento) 

 ~R$ 13B em 
crescimento de PIB 
(9% do crescimento) 

Emprego 
M 

Massa 
salarial 
R$ B 

1 Considerando taxas  de crescimento anuais: emprego = 1%; massa salarial = 2%; PIB = 2%; Participacao em emprego pode estar sobrestimada em 
função de ganhos estimados de produtividade que podem não se concretizar 

2 Considerando reinvestimento a cada 10 anos e rendimento real de 10% a.a. 

xx xx Impacto CODEMIG (2030) Crescimento MG (2015E-2030) 

CONSIDERANDO  
REINVESTIMENTO 

PIB 
R$ B 
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Impacto potencial per capita nos territórios em termos de 
empregos, massa salarial e PIB 

Impacto em 2030 em emprego, massa salarial e PIB por território (cenário de distribuição  
dos investimentos proporcional à população e ponderado pelo inverso da renda¹)  

FONTE: análise da equipe 

Alto 

Médio 

Médio-baixo 

Estágio de 
desenvolvimento 

Empregos adicionais 
Vagas per capita 

Massa salarial adicional 
R$ per capita 

PIB adicional 
R$ per capita 

0,03 

0,03 

0,02 

Mucuri 

Vale do Rio Doce 

0,02 

Oeste 

0,04 

Alto Jequitinhonha 

Norte 

Vertentes 0,02 

Vale do Aço 

Sudoeste 

0,01 

Noroeste 

Central 0,03 

0,03 

Médio e Baixo Jequitinhonha 

0,03 

0,02 

0,02 

Caparaó 0,02 

Metropolitano 

0,02 

Sul 0,01 

Triângulo Sul 

Triângulo Norte 0,01 

0,01 

Mata 

Baixo 

Territórios 

179 

253 

145 

345 

364 

252 

335 

266 

182 

253 

316 

296 

253 

225 

191 

165 

165 

376 

307 

328 

309 

332 

328 

236 

307 

248 

328 

506 

450 

453 

453 

348 

350 

329 

1 Uma vez definido o montante a ser investido em cada território, divide-se investimentos igualmente entre oportunidades daquele território 

CONSIDERANDO REINVESTIMENTOS 
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A atuação da CODEMIG está fundamentada em setores 
selecionados a partir de 3 lentes... 

Impacto 
econômico 

Vocação 
territorial 

Capacidade 
de atuação da 
CODEMIG 

Setores 
estratégicos 
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2 fontes foram utilizadas para construir um universo amplo de 
oportunidades para avaliação 
 Oportunidades em setores 

tradicionais 
 
Escopo 
 Oportunidades mapeadas em 

setores já consolidados em MG e de 
participação significativa para 
economia mineira 

 Oportunidades complementares de 
participação limitada na economia 
mineira 

 
Características 
▪ Impacto para o Estado no 

curto/médio prazo 
▪ Negócios existentes no País 
▪ Menor incerteza 
 
Metodologia de seleção 
▪ Seleção quantitativa baseada nos 

objetivos da CODEMIG (ex. 
aumentar massa salarial) 

 
 
 

Universo de 
oportunidades 

avaliados 

Oportunidades inovadoras 
 

Escopo 
 Oportunidades de “negócios do 

futuro” com potencial disruptivo 
 

Características 
▪ Impacto transformacional para o 

Estado no longo prazo 
▪ Atração/criação de negócios no 

Estado 
▪ Risco elevado 
▪ Em geral, competitivas e foco de 

investimento de diversas nações 
 

Metodologia de seleção 
▪ Busca e análise baseada em 

megatendências mundiais e 
implicações para o Brasil e Minas 
Gerais 

 
 
 

1 empresários, membros do governo, instituições mineiras (ex. INDI, BDMG) e membros da academia 

Verificação de oportunidades potenciais por 
meio de entrevistas junto a atores inseridos no 
contexto mineiro1 e fundos de fomento 

detalhado a seguir 
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643 oportunidades tradicionais foram mapeadas, das quais 92 
em setores consolidados 

56

12

8

7

2

2

1

2

3

8

Construção civil 

Indústrias de transformação 
restantes 

Outros1  

Comércio 

Indústria Alimentícia 

Pecuária de corte e leite 

Café 

Indústria Automobilística 

Indústria Metalúrgica 

Extrativismo Mineral 3,1 

1,0 

0,9 

2,6 

17,5 

2,8 

7,6 

85,4 

12,1 

2,6 

C
on

so
lid

ad
as

 
C

om
pl

em
en

ta
re

s 

 Foram classificados 
como consolidados 
em MG aqueles 
setores que 
representam mais 
de 10% dos setores 
primários e 
secundários da 
economia mineira 
 

 As 643 
oportunidades 
foram divididas em:  
− 92 oportunidades 

foram mapeadas 
em setores 
consolidados 

− 551 
oportunidades 
foram mapeadas 
em setores 
complementares 

FONTE: RAIS; IBGE; análise da equipe 

1 inclui setor público; setores de serviços 

Setor 
PIB 
2013, % 

Massa salarial 
2013, R$ B/ ano 



41 | 

Foram priorizadas 8 oportunidades em setores tradicionais 

FONTE: IHS; RAIS; IBGE; Secex; análise da equipe 

Oportunidades analisadas 

1. Cadeia do Leite 
2. Pesquisa e Desenvolvimento em ciências 

físicas e da vida 
3. Cadeia do café 
4. Manutenção e reparação de aeronaves 
5. Mineração de metais preciosos e terras raras 
6. Serviços de engenharia 
7. Desenvolvimento e licenciamento de 

softwares 
8. Fabricação de produtos farmoquimicos 
9. Fabricação de peças para veículos 

automotores 
10. Cadeia de suprimentos de energia elétrica 
11. Atividades laboratoriais 
12. Fabricação de aparelhos de medida, teste e 

controle 
13. Turismo 
14. Fabricação de aguardentes e outras bebidas 

destiladas 
15. Fabricação de amidos e óleo de milho 
16. Instalação de máquinas e equipamentos 

industriais 
17. Transporte aéreo de passageiros 
18. Fabricação de alimentos para animais 
19. Fabricação de locomotivas, vagões e outros 

materiais rodantes 
20. Gestão de espaços culturais e esportivos 
21. Fabricação de aeronaves 
22. Fabricação máquinas e equipamentos para 

uso na extração mineral 
23. Cadeia do Trigo 
24. Extração de petróleo e gás natural 

convencional 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,0 

1,1 

0,8 

1,3 

0,9 

0,7 

1,6 

1,5 

1,4 

1,2 

0,4 

0,2 

0,5 

0,3 

0,6 

23 

Capacidade de atuação CODEMIG 

24 

13 

21 

20 

1 

4 

19 

15 
11 

10 9 

22 

7 

Impacto 

3 

17 

14 

12 

5 

6 

2 

18 
16 

8 

Resultados, premissas e parâmetros foram validados com representantes setoriais 
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Oportunidades analisadas 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1,25 

1,55 

1,50 

1,40 

1,35 

1,45 

1,30 

1,15 

1,20 

1,05 

1,10 

Impacto 

8 

6 

6’ 

11 

9 
10 

12 

Capacidade de atuação CODEMIG 

11’ 

7 

5 

1 

4 3 

2 

Foram priorizadas 4 oportunidades inovadoras  

1. Internet das coisas 

2. Genômica da próxima geração 

3. Automação de trabalhos especializados 

4. Materiais avançados 

5. Robótica avançada 

6. Veículos autônomos, semiautônomos e 
mobilidade urbana 

7. Tecnologia em nuvem 

8. Internet móvel 

9. Impressão 3D 

10. Armazenamento de energia 

11. Exploração avançada de óleo e gás 

12. Energia renováveis 

Deslocamento dependente 
da avaliação das reservas da 
Bacia de São Francisco e 
resolução de entraves 
regulatórios 

Resultados, premissas e parâmetros foram validados com representantes setoriais 

FONTE: IHS; MGI; análise da equipe 

Deslocamento 
dependente de 
iniciativas de estimulo a 
demanda e aumento da 
oferta de tecnologias 
análogas   
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... Que direcionam a CODEMIG a orquestrar oportunidades 
tanto em setores tradicionais como inovadores 

▪ Minérios de metais preciosos 
e terras raras 

▪ Rochas ornamentais 

▪ Serviços de engenharia 

▪ Biotecnologia / ciências da vida 
▪ Fabricação de medicamentos 
▪ Mapeamento genético 

▪ Desenvolvimento de softwares 
▪ Internet das coisas 
▪ Automação de trabalhados 

especializados 

▪ Café 
▪ Leite 

Setores 
de foco 
regional 

Setores tradicionais Setores inovadores 

▪ Aeroespacial 

▪ Florestas Plantadas 
▪ Sucroenergético 
▪ Pecuária 
▪ Fruticultura 

 

▪ Calçados e bolsas 
▪ Confecção / têxtil 
 

▪ Cerâmica não refratária 

Setores 
estraté-
gicos 

▪ Materiais avançados 
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FONTE: Anexo Estatístico (FJP); Relatório "Identidades dos territórios de desenvolvimento de MG" 

(SEBRAE-MG); IBGE;  

Alto desenvolvimento 

Médio-baixo desenvolvimento 

Médio desenvolvimento 

Baixo desenvolvimento 

As vocações  territoriais foram insumo importante para 
determinar alocação setorial de máximo impacto 

Norte 

Noroeste 

Triângulo norte 

Triângulo sul 

Central 

Médio e Baixo 
Jequitinhonha 

Vale do  
Rio Doce 

Metropolitana 

Caparaó 

Mata 

Oeste 

Sudoeste Vertentes 

Sul 

Vale do  
Aço 

Alto  
Jequitinhonha Mucuri 

Setores 

Extração de minérios de 
metais preciosos e terras raras 
Fabricação de laticínios 
Fabricação de produtos à base 
de café 
TI 
 Desenvolvimento de 

programas 
 Internet das coisas 

Ciências da vida 
 Biotecnologia 
 Fabricação de medicamentos 
 Mapeamento genético 

Serviços de engenharia 
Eletroeletrônica 
 Robótica avançada 
 Automação de trabalhos 

especializados 
Manut. e reparação de aeron. 

Produção florestal 
Sucroenergético 
Fruticultura 
Carnes 
Cerâmica não-refratária 
Rochas ornamentais 
Confecção e têxtil 
Calçados e bolsas 
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Exemplo - Sul Agronegócio 

Principais oportunidades Pré-requisitos para 
explorar oportunidades 

▪ Café 

▪ Leite 

▪ Confecção e têxtil 

▪ Automotivo 

▪ Biotecnologia 

▪ Maior produtividade 
e profissionalização 
dos produtores 
rurais 

▪ Maior retenção de 
profissionais com 
alta qualificação 

▪ Maior investimento 
em integração 
universidade-
indústria 

▪ Formação de 
clusters de 
biotecnologia e 
fortalecimento da 
APL de 
eletroeletrônicos de 
Santa Rita do 
Sapucaí 

Impacto 

▪ Eletroeletrônicos 

▪ Turismo 

▪ Serviços de 
engenharia 

▪ Outras potenciais (7) 

Manufatura avançada Serviços de engenharia 

Foram detalhadas oportunidades para todas os territórios 

Sul 

Emprego  
(mil vagas)      

+32 

1.160 972 

+156 

1.1281  

xx xx Impacto  
CODEMIG (2030) 

Crescimento MG  
(2015-2030) 

Massa salarial 
(R$ B/ano)   

10,7 15,0 

+0,6 

14,41  

+3,7 

MG (2030) sem 
CODEMIG 

73,1 

PIB (R$ B)      +1,2 

71,91  

+20,5 

MG (2030) com 
CODEMIG 

51,4 

MG (2015) 

1 Considerando taxas  de crescimento anuais: emprego = 1%; massa salarial = 2%; PIB = 2% 
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Fundos de 
aceleração do 
crescimento 
mineiro 

Fundos de 
inovação 
mineira - VC 

Fundos de 
impacto 
social 

 Empresas de porte 
intermediário 

 Injeção de capital para 
crescimento, horizonte 
de retorno de ~8 anos 

 Empresas em estágio 
embrionário, crescimento 
acelerado mas com maior 
mortalidade 

 Necessidade de gestores 
especializados 

 Empresas cujo retorno é 
medido sob a ótica 
financeira e social 

Fundos geridos 
por gestores 
privados 

Oportunidades estratégicas 

Renda 

PIB 

Empregos 

Atuação via fundos e 
gestores terceirizados traz 
inúmeros benefícios, 
destacando-se 

 Atração de capital privado 

 Agilidade na tomada de 
decisão 

 Maior transparência, 
eficiência e perenidade no 
uso do capital 

 Foco no longo prazo, como  
política de Estado, não 
sujeito a trocas de rumo de 
curto prazo 

Efeito 
multiplicador 
elevado em 

Atuação primordialmente via fundos de investimento trará 
diversas vantagens para o Estado 
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A opção por instrumentos indiretos parece mais adequada para 
a CODEMIG em função da eficiência tributária, boas práticas de 
governança  e agilidade na tomada de decisão 

▪ Independente de serem utilizados instrumentos diretos ou indiretos, o processo de investimento 
realizado é o mesmo: originar, selecionar e monitorar investimentos 

▪ Instrumentos indiretos são mais atrativos para adoção da CODEMIG porque possuem os 
seguintes benefícios em comparação aos instrumentos diretos 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Ressalta-se que é possível reproduzir a estrutura de um instrumento direto (holding de 
empresas) por meio de um instrumento indireto (fundo de participações) de gestão própria  

FONTE: Análise da equipe 

Eficiência Tributária: 15% de impostos sobre ganhos de capital (versos 34% sobre lucro 
real); possibilidade de reinvestir desinvestimentos sem incidência de impostos 

 

 

Melhores práticas de governança  na seleção e monitoramento dos investimentos 

Maior agilidade na tomada de decisão (p.e. aprovações e deliberação nos conselhos 
de administração das empresas investidas) 
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FIPs possuem mais aderência ao arquétipo da atuação sugerido 
para o braço de investimentos da CODEMIG  

FONTE: Análise da equipe 

Aderência à 
atuação da 
CODEMIG Considerações 

FIM  
(Fundo de Investimento 
Multimercado) 

 Poucas oportunidades de atuação no 
segmento intermediário no território mineiro 

 Poucas oportunidades de atuação em PE e 
VC 

FIP  
(Fundo de Investimento em 
Participações)  

 Permite explorar os diversos instrumentos 
de equity diretos mapeados (ações 
preferenciais, ações ordinárias, debentures 
conversíveis, bônus de subscrição e ações 
preferenciais conversíveis) 

FIDC  
(Fundo de Inv. em Direitos 
Creditórios) 

 Não permite atuação via equity 

FII  
(Fundo de Investimento 
Imobiliário) 

 Não permite atuar nos setores inovadores 
e tradicionais 

Veículo prioritariamente 
recomendado 

Baixa aderência Alta aderência 



49 | 

Ambas as opções tem pontos positivos, mas estes aparentam 
prevalecer na gestão terceirizada 

Porque optar pela gestão terceirizada? Porque optar pela gestão própria? 

Desafios: (i) dificuldade de atrair talentos e 
institucionalizar cultura e competências de 
investimento e monitoramento ativo; (ii) potenciais 
interferências políticas 

Desafio: Alinhar interesses de gestores terceirizados 
para endereçar desigualdades regionais do Estado 
atendendo integralmente mandato da CODEMIG 

▪ Execução e desempenho das atividades de 
gestão de investimentos 

– Facilidade para atração de talentos 

– Alavancagem das competências do gestor nas 
atividades de investimento 

▪ Riscos de atuação do governo 

– Redução de interferências políticas 

– Baixa responsabilização potencial do ente 
público  

▪ Relacionamento com o empresariado local 

– Preferência das empresas-alvo por essa 
modalidade de gestão 

▪ Legado para o Estado 

– Desenvolvimento da indústria de Private Equity 

▪ Consistência com o mandato da CODEMIG 

– Atração de capital privado 

A 

E 

B 

C 

D 

▪ Execução e desempenho das atividades de 
gestão de investimentos 

– Controle sobre atividades de investimentos 

▪ Relacionamento com o empresariado local 

– Maior proximidade com empreendedores  
locais 

▪ Legado para o Estado 

– Desenvolvimento de competências da Equipe 
do Estado 

▪ Consistência com o mandato da CODEMIG 

– Endereçamento desigualdades regionais 

– Realização do potencial integral da 
CODEMIG no papel de originadora e 
orquestradora 

 

 

 

A 

E 

C 

D 

FONTE: Análise da equipe 
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Para buscar maximizar seu impacto, a CODEMIG pode focar 
atuação em VC/PE e em investimentos com retorno financeiro 

FONTE: análise da equipe 

Primordialmente 
financeiro 

Primordialme
nte 
Social 

Dual 
(Financeiro + Social) 

Estágio de investimentos 

Venture capital Capital aberto 

R
et

or
no

 E
sp

er
ad

o 

Pré-
semente Private Equity 

Principal espectro de 
atuação da CODEMIG 

CONCEITUAL 

Semente 
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Um potencial arranjo inicial de fundos que pode orientar a 
CODEMIG é composto por 4-5 fundos 
Veículo de 
Investimento 

FIPs Multi-setorial 
Mineiro - PE 

FIPs de Inovação 
Mineira - VC 

FIPs de Impacto Social 
Mineiro 

Descrição 

 Fundos de Investimento em 
Participações em empresas 
mineiras consolidadas com 
enfoque multissetorial 

 Fundos de Investimento em 
Participações em empresas 
mineiras focadas em 
inovação e tecnologia via 
potencialização e aceleração 
de startups com grande 
potencial de crescimento 

 Fundos de Investimento em 
Participações em empresas 
que atuam nos diversos 
setores da economia mineira 
buscando retornos de impacto 
social significativos 

Implicações para a CODEMIG 

▪ Fundos de PE podem ser segmentados por setor em função 
da comprovação de massa crítica em determinado setor 

▪ Foco em setores tradicionais demanda menos conhecimento 
técnico/tecnológico do que setores inovadores, porém 
experiência do gestor continua sendo importante 

▪ Necessidades das empresas deste porte são diferentes das 
empresas de VC 

▪ Investimentos em VC tem prazo de maturação maior do que 
PE (~8 anos e ~10 anos respectivamente) 

▪ Dinâmica de alto risco exige maior pulverização dos 
investimentos (alto número de investimentos de valor menor) 

▪ Setores inovadores demandam conhecimento técnico 
específico, principalmente Ciências da Vida de Tecnologia da 
Informação 

▪ Gestores com conhecimento, experiência e rede de 
relacionamentos no setor podem ter impacto significativo no 
desempenho dos fundos 

▪ Caso haja indícios de massa crítica por setor, fundos com 
focos setoriais são mais recomendados 

▪ Foco multi-setorial é necessário para aumentar escopo de 
atuação e alcance de massa crítica mínima 

FONTE: Análise da equipe 

FIP de Tecnologia 
da Informação 

FIP de Inovação 1 ou 3 fundos em função 
da massa crítica 

R$ 200-300M/fundo 

R$ 60-100M/fundo 

R$ 60-150M/fundo 

Tamanho típico 

FIP de Ciências da 
vida 
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Em função do tamanho mínimo de fundos e capacidade de 
investimento, a CODEMIG pode ter ~8 fundos nos primeiros 4 anos

FONTE: CODEMIG; análise da equipe 

Estimativa de fluxo de caixa acumulado da CODEMIG (final de 2015 a 2019) 
R$ milhões 

▪ Considerando... 

– Período de investimentos 
típico em fundos (4 anos) 

– Capacidade anual de 
geração de caixa da 
CODEMIG neste período 

– Caixa final em 2015 de R$ 
500M 

– Distribuição de R$ 140M de 
dividendos em 2016 e R$ 
120 nos anos seguintes 

– Aportes de capital no Banco 
de investimento e FIP 
Aerotec de R$ 290M 

▪ ... A CODEMIG teria capacidade 
líquida de investimentos de R$ 
1.083M em 4 anos (equivalente 
a ~R$ 270M por ano) 

1 Considera tamanho típico de fundo de PE de R$ 200-300M, de VC de R$ 60-150M e de impacto social de R$ 60-100M 

Premissas 

2016 2017 2018 2019 
Caixa início do período     

500      
331      

554      
802  

Fluxo de caixa livre    
311     

342     
368     

402  
Dividendos a pagar ao 
Estado     

(140)     
(120)     

(120)     
(120) 

Fluxo de caixa para 
investimentos     

671      
554      

802      
1,083  

Investimento no Banco 
de Investimentos     

(150) 
Investimento FIP Aerotec     

(140) 
Investimento em FIDC     

(50)       
Caixa final do período     

331      
554      

802      
1.083  

Capacidade para ~8 fundos considerando 1 fundo de R$ 300M e os fundos restantes de R$ 100M1 
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Potencial configuração inicial de fundos de investimentos para CODEMIG 
Tamanho dos fundos, R$ M 

Potencial configuração inicial da CODEMIG dependerá da 
capacidade de investimentos 

FONTE: CODEMIG; análise da equipe 

1 Considera outros fundos potenciais e novos investimentos da CODEMIG 
2 Não inclui investimentos no FIP Aerotec, FIDC e Banco de Investimento 

1.250 
(75% CODEMIG) 

Outros 
investimentos 
da CODEMIG1 

FIP VC 2 

60-150 

FIP PE - 
multi-setorial 

Recursos a 
serem alocados2 

60-150 

1.000 
(100% CODEMIG) 

380-800 

? 

FIP VC 1 

? 

200-400 

60-100 

FIP VC 3 

Capacidade estimada de investimentos em 4 anos (início 2016 a final de 2019) 

Levando em conta as aspirações da CODEMIG, a configuração e o dimensionamento de fundos pode variar em função de 

 Balanceamento adequado do portfólio de fundos (alocação de recursos entre fundos de PE e VC) baseado no perfil 
de risco retorno desejado 

 Massa crítica de oportunidades disponíveis / orquestradas que influenciam (1) se fundos terão foco setorial ou multi-
setorial e (2) estágio de investimento (PE ou VC) 

SIMULAÇÃO 

Exemplos potenciais: ciências da vida, 
Tecnologia da Informação e Impacto Social 
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Um fundo de PE tradicional com capital levantado no Brasil tem 
potencial típico de tamanho de R$200- 300 milhões 

Política de Investimento 

▪ Objetivo: Promover 
desenvolvimento 
econômico no território 
mineiro por meio de 
investimentos em 
participações de 
empresas instaladas no 
Estado que preservem 
capital e renda 
 

Especificidades do fundo 

▪ Tamanho alvo do fundo: R$200-300 milhões (70% destinados a aportes em novas 
empresas e 30% a aportes subsequentes nas investidas) 

▪ Concentração do capital em uma empresa investida: 10-20% do capital comprometido 

▪ Número esperado de empresas investidas por fundo: 5-10  

▪ Período de Investimento/Desinvestimento: 4 (+1) +4 (+1) 

▪ Taxa de administração: 2-3% sobre o capital comprometido (no período de 
investimento); 2-3% sobre capital investido, subtraindo desinvestimentos (no período de 
desinvestimento) 

▪ Taxa de performance: 20% sobre rendimentos acima da [inflação + 6-8%] 

Composição do Capital Comprometido 
do Fundo 

Percentual 

Especificidades das empresas 
investidas 

▪ Participação societária alvo nas 
empresas investidas: 15-49,99% das 
ações ordinárias 

▪ Múltiplo-alvo antes do dinheiro pago 
na investida: 1-3x Receita Líquida 

▪ Faixa de faturamento: R$20-340 
milhões 

▪ Valor médio investido por empresa: 
R$20-R$60 milhões 
 

1520

GP 

3 

10 

CODEMIG 

77 

Investidores 
terceiros 

80 

FONTE: Análise da Equipe 

SIMULAÇÃO INICIAL  
DE TAMANHO E CARACTERÍSTICAS 
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Política de Investimento 

▪ Objetivo: Promover 
desenvolvimento 
econômico no território 
mineiro por meio de 
investimentos em 
venture capital, 
destravando a geração 
de valor em 
oportunidades atrativas 
com acesso escasso a 
capital 
 

Especificidades do fundo 
 

▪ Tamanho alvo do fundo: R$60-150 milhões (70% destinados a aportes em novas 
empresas e 30% a aportes subsequentes nas investidas) 

▪ Representatividade de cada uma das empresas investidas no fundo: 5-20% do 
capital comprometido 

▪ Número esperado de empresas investidas por fundo: 5-20  
▪ Período de Investimento/Desinvestimento: 5 (+1) + 5 (+1) 
▪ Taxa de administração: 2-3% sobre o capital comprometido (no período de 

investimento); 2-3% sobre capital investido, subtraindo desinvestimentos (no período de 
desinvestimento) 

▪ Taxa de performance: 20% sobre rendimentos acima de [inflação + 6-8%] 
 

Composição do Capital Comprometido 
do Fundo 

Percentual 

Especificidades das empresas 
investidas 

▪  Participação-alvo do fundo nas 
empresas investidas: 15-49,99% das 
ações ordinárias 

▪ Múltiplo-alvo antes do dinheiro pago 
na investida: 2-4x Receita Líquida 

▪ Receita média das empresas 
investidas: R$3-100 milhões 

▪ Ticket médio por investida: R$3-R$30 
milhões 
 

1520

GP 

3 

10 

CODEMIG 

77 

Investidores 
terceiros 

80 

FONTE: Análise da Equipe 

Um fundo de VC com capital levantado no Brasil tem potencial típico de 
tamanho de R$60-150 milhões SIMULAÇÃO INICIAL  

DE TAMANHO E CARACTERÍSTICAS 
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Política de Investimento 

▪ Objetivo: Promover 
desenvolvimento 
econômico no território 
mineiro por meio de 
investimentos em 
participações de 
empresas capazes de 
gerar retorno financeiro 
em conjunto a retornos 
de impacto e 
externalidades sociais 
positivas 

Especificidades do fundo 
 

▪ Tamanho alvo do fundo: R$60-100 milhões (70% destinados a aportes em novas 
empresas e 30% a aportes subsequentes nas investidas) 

▪ Representatividade de cada uma das empresas investidas no fundo: 5-20% do 
capital comprometido 

▪ Número esperado de empresas investidas por fundo: 5-20  
▪ Período de Investimento/Desinvestimento: 5 (+1) + 5 (+1) 
▪ Taxa de administração: 2-3% sobre o capital comprometido (no período de 

investimento); 2-3% sobre capital investido, subtraindo desinvestimentos (no período de 
desinvestimento) 

▪ Taxa de performance: 10% sobre rendimentos acima de [inflação + 4-6%] + 10% sobre 
métricas de impacto social pré-definidas, quando atingida a taxa piso financeira 
 

Composição do Capital Comprometido 
do Fundo 

Percentual 

Especificidades das empresas 
investidas 

▪  Participação-alvo do fundo nas 
empresas investidas: 15-49,99% das 
ações ordinárias 

▪ Múltiplo-alvo antes do dinheiro pago 
na investida: 1-3x Receita Líquida 

▪ Receita média das empresas 
investidas: R$3-80 milhões 

▪ Ticket médio por investida: R$3-R$20 
milhões 
 

1520

GP 

1 

10 

CODEMIG 

79 

Investidores 
terceiros 

84 

FONTE: Análise da Equipe 

Um FIP de impacto social com capital levantado no Brasil tem potencial 
para tamanho típico de R$60-100 milhões SIMULAÇÃO INICIAL  

DE TAMANHO E CARACTERÍSTICAS 
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Empresas de Minas Gerais por faixa de faturamento (em milhares) e foco de atuação da CODEMIG 

Bases de dados indicam haver cerca de 7 mil empresas em MG 
de porte médio, segmento mais aderente ao mandato do braço de 
investimentos da CODEMIG 

FONTE: SERASA; análise da equipe 

11 

R$20M a R$80M 

4 
27 

R$1M a R$3M 

275 

Menor que R$ 1M 

3 
322 

R$80M a R$340M Total 

3 

Maior que R$340M R$3M a R$20M 

 Alto grau de informalidade e 
reduzida governança 

 Alto nível de informalidade e baixa governança 
 Acesso restrito a crédito e capital (passagem pela curva 

do “vale da morte1”) 
 Alinhamento com foco estabelecido no objetivo 

estratégico da CODEMIG  

 Facilidade de 
acesso a crédito 
e capital 

Foco de atuação da CODEMIG 

 Há em Minas Gerais 7 mil empresas cujo faturamento é alinhado com o mandato da CODEMIG em termos de foco de atuação 
 CODEMIG deve focar investimentos em empresas com faturamento de R$ 20-340M 
 Alternativamente, a CODEMIG pode atuar em faixa de faturamento do R$ 3M-20M no caso de empresas de setores inovadores com 

alto potencial de desenvolvimento 

Número de empresas (mil) 

Micro  
empresas 

Pequenas 
empresas 

VC VC/ PE PE Grandes 
empresas 

Faixa alternativa para 
investimentos em empresas em 
setores inovadores com alto 
potencial de desenvolvimento 
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Formas típicas de estruturas organizacionais podem ser 
analisadas para adoção pela CODEPAR 

FONTE: Entrevistas com BNDESPAR; análise da equipe 

Possíveis estruturas organizacionais a serem consideradas pela CODEPAR 

Diretoria 

Investimento 
direto 

Acompa-
nhamento 

Operações  
(jurídico) 

  
Orq. de 
oportunidades 

Acompa-
nhamento 

Estruturas 
organiza-
cionais 
consideradas 

Conside-
rações 

▪ Estrutura alinhada com 
objetivos da CODEMIG 
(investimentos indiretos) 

▪ Alinhamento entre 
orquestração e 
acompanhamento 

▪ Potencial para baixa 
utilização da área de 
operações (jurídico) 

▪ Fragmentação desnecessária em função da 
orientação da orquestração para investimentos 
indiretos 

▪ Potencial para desalinhamento de interesses 
entre orquestração e acompanhamento 

▪ Estrutura alinhada com objetivos 
da CODEMIG (investimentos 
indiretos) 

▪ Alinhamento entre orquestração 
e acompanhamento 

▪ Maior eficiência no uso da 
estrutura jurídica 

Estrutura potencial para CODEPAR 

Investimento 
indireto 

Diretoria 

Investimento 
direto 

Acompa-
nhamento 

Operações  
(jurídico) 

  

Acompa-
nhamento 

Investimento 
indireto 

Orq. de 
oportunidades 

Diretoria 

Investimento 
direto 

Acompa-
nhamento 

  
Orq. de 
oportunidades 

Acompa-
nhamento 

Investimento 
indireto 

Operações  
(jurídico) 

Operações  
(jurídico) 
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2 Selecionar 
gestores de 
fundos 

3 1 

▪ Governança 

▪ Estratégia e 
gestão 

Facilitar Orquestrar Indicar 
consultorias, 
conselheiros, 
auditorias, 
especialistas 
 

4 

▪ Conexão entre 
empresas e 
outros agentes 
do ecossistema 
mineiro de 
desenvolvimento 
econômico 

▪ Networking de 
empreendedores 

▪ Eventos para 
compartilhament
o de melhores 
práticas e troca 
de experiências 

A CODEMIG complementará sua atuação desempenhando 
diferentes papéis de apoio a empresas mineiras 

▪ Plano de negócios 

▪ Finanças e Controle 

▪ Marketing e vendas 

▪ Produtividade 

▪ Recrutamento  

▪ Operações 

Exemplos de serviços 
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Após identificar as implicações para os tipos de serviço de 
apoio e as restrições internas, foram definidos suportes que 
podem ser oferecidos 

3 

Selecionar 2 1 

Baixa Alta 

▪ Plano de negócios 

▪ Estratégia e gestão 

Capacidade de implementação pela CODEMIG 

Menor 

Maior 

Criticidade 
para fase inicial 
das empresas1  

Facilitar 

Orquestrar 

Indicar 

4 

Gestores de 
fundos 

Conselheiros 

Consultorias/ 
auditorias 

Canal Exemplos de serviços 

▪ Finanças e Controle 

▪ Operações  

▪ Seleção e coaching 

▪ Governança 

▪ Conectar empresas e 
outros agentes do 
ecossistema mineiro 
de desenvolvimento 
econômico 

CODEMIG 

Canal Exemplos de serviços 

▪ Networking de 
empreendedores 

▪ Melhores práticas 

▪ Troca de experiências 

CODEMIG 

Canal Exemplos de serviços 

▪ Recrutamento e gestão 
de pessoas 

▪ Marketing e vendas 

▪ Produtividade 

Parceiros do 
ecossistema 

Especialistas 
certificados 

Canal Exemplos de serviços 

▪ Temas técnicos 

▪ Temas diversos 

X Detalhado adiante 

Canais indiretos Canal direto 

FONTE: Análise da equipe 

1 Variável não indica maior ou menor relevância das atividades para sucesso dos negócios 



Resumindo... Resumindo... A CODEMIG buscará atuar como orquestradora nessa plataforma, fazendo uso de instrumentos estruturados para conduzir empresas mineiras a trajetórias de crescimento  De modo bastante similar ao Brasil, MG enfrenta grandes desafios para promover o desenvolvimento econômico de longo prazo No entanto, o Estado pode usar suas vantagens competitivas para desenvolver plataforma robusta para alavancar o seu progresso A integração dos diversos agentes do ecossistema é fundamental para obter êxito nesse plano ambicioso de transformação econômica e social 



OBRIGADO! 
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ANEXOS 
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8 tendências com impacto potencial relevante para MG foram 
identificadas a partir de mega-tendências globais 
Mega-tendências Tendências primárias 

Testando os 
limites da 
Terra 

Proliferação 
da tecnologia 
e do 
conhecimento 

Mudanças 
demográficas ▪ População urbana será de 4,2 bilhões em 2020; 80% estarão em mercados emergentes 

▪ Mais de 1 bilhão de novos consumidores entrarão no mercado global 

Novos consumidores 
urbanos nas mega-cidades 
emergentes 

2 

▪ Em 2050, 30% da população brasileira estará com mais de 60 anos (~64 milhões de 
pessoas); crescimento de 3,1% ao ano  impulsionará crescimento das ciências da vida 

Envelhecimento 
populacional 

1 

▪ As atividades do setor público irão "inchar" e os ganhos de produtividade serão 
fundamentais; governos têm adotado cada vez mais técnicas empresariais de gestão 
baseada em dados 

Setor público 
sobrecarregado 

4 

▪ Até 2030, serão necessários US$ 57T para construção de portos, usinas de energia, 
rodovias e outros ativos de infraestrutura 

▪ Aumentar produtividade da infraestrutura existente e tecnologias digitais serão essenciais 

Congestão da infraestrutura 6 

▪ Enquanto PIB dobra a cada 12 anos, tráfego de dados está dobrando em menos de 3 anos 
▪ Número de dispositivos máquina-máquina aumentaram 300% nos últimos 5 anos 

Aumento dos fluxos globais 
(pessoas, capital e dados) 

7 

A próxima revolução 
agrícola 

5.1 

▪ 45% das maiores empresas na Fortune 500 estarão baseadas em mercados emergentes 
(versus 27% atualmente) 

Migração dos centros 
econômicos para mercados 
emergentes 

3 

▪ Déficit de trabalhadores qualificados globalmente; sobreoferta de trabalhadores 
subqualificados 

▪ US $5-7T  em impacto econômico potencial até 2025 devido à automação de trabalhos 
intensivos em conhecimento 

Demanda versus oferta de 
trabalho 

8 

Aceleração das 
economias “verdes”, 
“circulares” 

5.2 

▪ Espera-se que o consumo de recursos (energia, materiais, alimentos e água) aumente 30% 
até 2020; 90% do aumento da demanda virá de mercados emergentes 

▪ Pelo menos US$ 1T de investimentos são necessários para atender demanda futura 

Revolução dos recursos: 
atendendo a demanda por 
energia, materiais, 
alimentos e água 

5 

Relevantes para Brasil e MG 

FONTE: Análise da equipe 
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O processo sugerido para o braço de investimento da CODEMIG 
é composto por 6 macroprocessos 

Diligência e 
lançamento  
de fundos 

Encerra-
mento de 

fundos 
(post-

mortem) 

Definição de veículos de 
investimento e seleção de 

gestores 

Aprendizado  
e Melhoria  
Contínua 

Monitoramento  
de 

desempenho 
Orquestração  
de oportuni- 
dades 

A 

B 

C 

E 

D 

FONTE: Análise da equipe 

▪ O processo de investimento 
sugerido para a CODEMIG tem 
um macroprocesso adicional ao 
processo de investimento típico 
–  a orquestração de 
oportunidades – dada a 
habilidade singular da 
companhia de realizar essas 
atividades 

▪ A orquestração de oportunidades 
complementa o processo de 
investimentos para FIPs geridos 
por terceiros, tendo em vista que 
possibilita expandir o números 
de oportunidade de 
investimento ao qual os 
gestores têm acesso no território 
mineiro 

Processo de Investimento sugerido 

F 
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O braço de investimentos da CODEMIG contará com uma 
governança composta por 5 órgãos 

Decisões-chave do processo de investimentos Orgãos de tomada de decisão 

FONTE: Análise da equipe 

Comitê de  
Orquestração 

Fóruns de 
 Integração com 

ecossistema 

Conselhos Consultivos  
dos fundos investidos 

 Definir estratégia do portfólio de investimentos (p.e. veículos 
de investimento a serem lançados) 

 Aprovar gestores qualificados para os fundos em que a 
CODEMIG atuará como investidor âncora e monitorá-los 

 Selecionar comissão julgadora (caso aplicável) 

 Identificar e orquestrar oportunidades de investimento com 
alto potencial de geração de valor 

 Aconselhar e apoiar a tomada de decisões de gestores 
contratados 

 Acompanhar execução da estratégia de investimento 
proposta e teses de investimento 

 Atuar nas prioridades e entraves para realização de 
investimentos no Estado 

Comitê de  
Investimen-

tos 

Conselho de 
Admistra-

ção da 
CODEMIG 
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Em função do tamanho mínimo de fundos e capacidade de 
investimento, a CODEMIG pode ter ~8 fundos nos primeiros 4 
anos 

FONTE: CODEMIG; análise da equipe 

Estimativa de fluxo de caixa acumulado da CODEMIG (final de 2015 a 2019) 
R$ milhões 

▪ Considerando... 

– Período de investimentos 
típico em fundos (4 anos) 

– Capacidade anual de 
geração de caixa da 
CODEMIG neste período 

– Caixa final em 2015 de R$ 
500M 

– Distribuição de R$ 140M de 
dividendos em 2016 e R$ 
120 nos anos seguintes 

– Aportes de capital no Banco 
de investimento e FIP 
Aerotec de R$ 290M 

▪ ... A CODEMIG teria capacidade 
líquida de investimentos de R$ 
1.083M em 4 anos (equivalente 
a ~R$ 270M por ano) 

1 Considera tamanho típico de fundo de PE de R$ 200-300M, de VC de R$ 60-150M e de impacto social de R$ 60-100M 

Premissas 

2016 2017 2018 2019 
Caixa início do período     

500      
331      

554      
802  

Fluxo de caixa livre     
311      

342      
368      

402  
Dividendos a pagar     

(140)     
(120)     

(120)     
(120) 

Fluxo de caixa para 
investimentos     

671      
554      

802      
1,083  

Investimento no Banco 
de Investimentos     

(150) 
Investimento FIP Aerotec     

(140) 
Investimento em FIDC     

(50)       
Caixa final do período     

331      
554      

802      
1.083  

Capacidade para ~8 fundos considerando 1 fundo de R$ 300M e os fundos restantes de R$ 100M1 



69 | 

Dois eixos de priorização aplicados conjuntamente permitiram identificar 
as oportunidades de maior impacto e benefício de atuação da CODEMIG 

FONTE: análise da equipe 

Benefício da atuação da CODEMIG 

▪ Criticidade de Capital 
– Escassez de fontes alternativas de capital 
– Intensidade de investimento necessário na oportunidade 

▪ Factibilidade de Investimento 
– Existência de empresas em MG 
– Existência de empresas no Sul e Sudeste do País 
– Capacidade de atração de empresas estrangeiras 

▪ Necessidade de orquestrador 
– Potencial de atuação do governo como consumidor para alcance 

de demanda crítica 
– Grau de organização e/ou conexão entre os elos da cadeia de 

valor 

Critérios para  
posicionamento na matriz 

Ondas de priorização Impacto econômico em MG 

▪ Benefício econômico 
– Crescimento projetado 
– Massa salarial 
– Geração de empregos 
– Multiplicador de agregação de valor 
– Produtividade 

▪ Competitividade 
– Existência de vantagens comparativas 

em MG em função de patrimônio do 
Estado ou custo de produção 

Eixo y 

Eixo x 

RECORDATÓRIO - VIDE PRODUTO 10 


