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1. ABRANGÊNCIA 

Os princípios básicos e os procedimentos aqui ·estabelecidos aplicam-se à CODEMGE e suas 
subsidiárias, especialmente 'a CODEMIG Participações (CODEPiR). Sendo criadas novas 
subsidiárÍas as mesmas deverão observar a respectiva normativa. 

2. FINALIDADE 

Esta norma visa estabelecer os procedimentos para seleção, avaliação e aprovação das 
oportunidades de investimento identificadas pela CODEMGE, bem,como o acompanhamento 
de resultados operaciànais, financeiros e socioambientais até o respectivo desinvestimento. 

1 • . 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Esta nornia po;sui os seguintes fundamentos legais: 

a) Lei Estadual nº 19.965, de 26 de dezembro de 2011, que autoriza a CODEMGE a 
participar de empresas privadas por meio de subsidiárias, nos termos do inciso Ili, do 
art. 14, da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989; e, em concordância com o 

' ' ' 

inciso XX,.do artigo 37, d.a Constituição Federal de 1988; 

b} Lei Federal nº 13.303, de 30. de junho de 2016, que dlspõe ~obre o estatuto jurídico da 
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e _dos Municípios, cujo artigo 28, li, §4º traz 
. disposições a respeito de "oportunidades de negócio"; 

c) Decreto nº 47.154, de 27 de março de 2017, que regulamenta a aplicação da -Lei nº 
13.303/2016 no âmbito do Estado de.Minas Gerais, cujo art. 9º estabelece a obrigação 
para a empresa estatal quanto à elaboração de política de participações societária.s 
que contenha práticas de governança e controle proporcionais· à' relevância, à 
materialidade e aos riscos do negócio do qual participe, além de outras disposições; e 

. ' . { ' - . 

d) Regulame~to Interno de Licitações e Contratos da CODEMGE, que dispõe· sobre 
"oportunida_des de negóçio" em seu art. 143, dentre outras di~posições. 

e) Constituição do Es~atjo de Minas Gerais, art. 13, que elenca os princípios aos quais 
estão submetidas as atividades da administração pública dos Poderes do Est

1

ado e a de 
entidade 

f) Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro del976, que dispõe sobre as Sociedades por 
Ações, 

' f J ' 

g) Lei Federal nº 6.385, de 07 de dezembro de ~976, que dispões sobre o mercado de 
valores mobiliários e cria-a· Comissão de Valores Mobiliários. · 
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4. DEFINIÇÕES. 

· 4.1. Alienação: transferência de um Ativo para terceiros, podendo ser para pessoas físicas 
, ou jurídicas. · ' 

4.2. Capital Votante: parcela do capital social de um~ s·ociedade composta por ações 

or.dinárias (ações que dão direito a voto na_ Sociedade). 
. . ; . ' . 

4.3. Controlada: empresa onpe o investidor possui os seguintes atributos: a) poder sobre . 
a investida; b) exposição a,·ou direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu 

envolyimento com a inveitida~ e c) capacidade de
1
utilizar seu poder sobre a i~vestid~ 

para afetar o valdr de se~~ retornps. · · · 

4.4. Fun~o d.e Investimento: aplicação financeira que reúne recursos de um conjunto de 

investidores (coiista.s), com o objetivá debbter lucro com a compra e venda de títulos 

e valores mobiliários, de cotas de outros fundos ou de bens imobiliários, no Brasil e 
no exterior. 

4.5. Desinvestimento: retirar investimento de uma empresa, vendendo uma part~ ou o 

total de sua participação acionária. 

4.6. Emissão Primária de Valores IY!obiliáriós: emissã'o de títulos e. valores m~biliários por 

empresas ou pelo governo para captação de recursos diretamente de investidores. 
: • .: • ~ ' • - 1 

• 1 

4.7. Investimento: recursos aplicados na aquisição de ações/quotas de uma empresa. 
,' ' 1 , ' 

4.8. Subsi,diária Integral:. empresa cuf a totalidade das ações .pertença direta , ou' 

indiretamente a único ado nista s_ociedade brasileira. 

4.9. Valores Mobiliários: são considerados valores mobiliários todos os itens litados nos 

-- incisos r ao vm do a,:t:igo ?-º da Lei nº 6.385(76. 

4.10. Write-off:'procedimento contábil de dar baixa. de um ativo, podendo ser parcial ou. 
total. 

5. DOS PROCEDIMENTOS .\ 
1. 

' 5.1. Direcionamento. Estratégico 

â) A CODEMGE fica autorizada a realizar inv~stimentos estratégicos em atividades, setores 

e empresas que tenham grande potencial de assegurar de forma perene :e 
ambientalmente sustentável o aumento da renda e do bem-estar social e humano de 

· · t~dos os mineiros, em conformidade com as a_t,r.ibuiçõés especificadas em seu estatuto. 

b) São ~onsiderados estratégi~os para fins de inyestimento os seguintes segmentos: 

1. Mineração; 
, li. Metalurgia; 

111. Energia; 
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IV. Aeroespacial; 
V. Defesa e Segurança; 

VI. Biotecnologia e Ciências da Vida; 
VII., Medicamentos e Produtos do Complexo da Saúde·; 

Vlll 1 Tecnologiá da Informação; 
IX. Ciência e Sistemas da Computação e Software; 

X. Telecomunkações; 
XI. Novos Materiais; 

XII. Eletroeletrônica; 
XHI. Semicondutores; 
XIV. Sustentabilidade e Meio ambiente; 
XV. Infraestrutura e Logística; 

XVI. Automotivo; 
XVII. Mobilidade Urbana; 

XVIII. Inovação e Base Te~nológica; 
XIX. Óleo e Gás; 

· XX. Químico; 
XXI. Indústria criativa, Esporte eTurismo. 

1 • 

Implantação:.. Revisão: 

01/12/2015 30/06/2018 

c) O rol de segmentos estratégicos não é exaustivo, de moão que.investimentos em outros 
segmentos considerados estratégicos para Estado de· .Minas Gerais poderão ser 
analisados mediante apresentação de justificativa e fundamentação do, racional 
estratégico. 

. ' 

d) A atuação da C:ODEMGE em projetos de_ investimentos ·deverá refletir sua ·m-issão 
empresarial dé comprometimento com o crescimento econômico sustentável de Minas 
Gerais, assegurado através do desenvolvimento de soluções integradas e in-ovadbras, em 
parceria com o setor privado. 

5.2. Critér.ios de seleção e avaliação de oportunidades 

a) A, empresa interessada em fazer parte da carteira de investimentos da CODEMGE, 
diretamente ou indiretamente (via suas subsidiárias/controladas), observando o 
direcionamento estratégico _da Companhia, deverá estrutura~ plano de negócios,' 
conforme modelo disponibilizado e et1viar para avaliação da Gerência de GestãO de 
Projetos - GEPRO. 

b) A CODEMGE fará awaliação e seleção de .oportunidades de investimento que esteja.m 1 

relacionadas aos segmentos estratégico~ tratados no item 5.l.b desta norma, desde que 
tamb~m se encaixem. nos seguintes eixos de atuação estabelecidos pelo Governo do 
Estado de Minas G~rais a saber: -

1. Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico; 

li. Infraestrutura e Logística; 
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Ili. . S~úde e Proteção Social; 

IV. ·· Segurança Pública; 

V. . . Educação e Cultura. 

c) As oportunidades de investimento· serão classificadas de acordo com os seguintes eixos 
_ estrat_égicos definidàs pela CODEMGE: 

a) Energia, Mineração e Metalurgia; 
b) Indústria de Alt~ Tecnologia; 

· · c) , Indústria Criativa. 
d) Após 'él classificação da oportunidade de investimento~ a CODEMGE- utilizará os .critérios 

abaixo para seleçãq e avaliação.dos investimentos: 

1. Geração de empregos qualificados; 
li. Geração de empregos;' 

Ili.· Tempo para realizar investimento; 
IV. Tem.po para gerar resultados; 

V. Diversifi~ação da economia; - 1 

,VI. Redúção d_e diferenças regionais; 
VII. Tam~nho do Mercado; 

·. VIII. 'Diferenciakompetitivo; 
IX. Modelo de negócio; 
X. Estratêgia de saída; , 

XL Potencial de geração de receita; 
XII. Margem; 

XIII... Qualidaâe da estimativa de,atratividade do mercado; 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. -

XVII 1. 

Qualidade da atratividade financeira; 
Lacuna de tecnologia;. 
Lacuna de produto; . 

' - 1 -

Equipe detentora do conhecimento dà negócio com contatos necessári9s; 
.Equipemultidisciplihar com capacidade de gestão. 

e)' ~dicionalmente, são requisitos indispensáveis para 'a aprovação de investimentos em 
empresas e que ser~o avaliados por meio de análise do plano de negócios: 

1. ·· Que a participação conjunta dos entes d~ Admiriistração Pública na empresa-alvo 
seja. de, no máximo; 49,99% (quarenta e nove vírgula noventa e nove por cento) 

. . 
do capital votante; · 

. ' ' 

11'. Que a empresa-alvo tenha sede em Minas-:Gerais, ou que transfira sua sede para 
Minas Gerais previamente à, realização do investimento, exceto no caso de· 
atuação via fundos em que, excepcionalmente, poderão ser aceitos investimentos 
em empresas-alvo q~e nãó tenh~ri1 sed~ ~m Minas Gerais, mas qúe sejam_ de 
atuação relevante no Estado; 
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Ili. Que ~ capital seja investido' pieferencialfoente na empresa via emissão~primária 
de valores mobiliáriÕsi passando a integrar o caixa da empresa para cumprimento 
de seu plano de negócios; 

--1v. Que a CODÉMGE indique, obrigatoriamente, no mínimo um membro do Conselho 
de Administração e do Conselho Fiscal da empresa-alvo; 

V. Que a CODEMGE tenhá dir~ito de voto afirmativo er.n questões consideradas 

relevantes; 

VI. Que exista alto . alinham.ento da empresa-alvo aos eixos estratégicos de 
desenvoivimento do Governo do E~tado de Minas Gerais e ao plano estratégico_ da 
·coDEMGE; . 

VII. Que a ém_presa investida seja constituída como uma sodedade e anônima, ou que· 
seja convertida nesta forma jurídica previa.mente à realização do investimento; 

VIII. Que a empresa-alvo tenha um pla~o de negócios atrativo, que será valorizado -
preferencialmente . pela metodologia do, Fluxo de Caixa·_ Descontado (FCD), 
amplamente aceita pelo meréado para operações de fusões e aquisições ou por · 
análise _técnica que _ avàliará o potencial fomento do investimento no 
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais; 

IX. QÚe as premissas do plano de negócios sejam aceitas e validadas pela CODEMGE; 
1 

X. · Que existam alternativas para desinvestimento. 

f) As oportunidades de.investimentos analisadas nos termos desta norma que apresentem. . . . 
alinhamento com o direcionamento estratégico da CODEMGE serão submetidas à 
apn;:>va_ção da Diretoria, que r_ecomendará ou não_ a aprovação tio investimento pelo. 
Conselho de_ Administração. A competência para decisão final de .aprovação de 

.investimentos.é do. Cons.elho de Administração. 

g) Todas as análises das propostas dé, investimento serão .documentadas pela GEPRO, 
sendo as recomendações positivas apresentadas ao Conselho de. Administração para 
deliberação final. As propostas 11ão recomendadas _serão rejeitadas .díretam'ente pela 
Diretoria responsável. · 

' . 

h) As propostas de investimento serão incluídas na pauta da mais próxima Reunião do 
Conselho de Administração. Excepcionalmente, quando o fator tempo se mostrar crítico 

' 'para a concretização da operação, o Diretor Presidente da CODEMGE p~derá convocar 
·uma Re~nião Extraordinária. do Conse_lho de ,Administração para a· aprovação do 

- investimento. 

i) Ao Conselho de Administração será apresentado material de suporte ao investimento 
contendo os principais e mais relevantes aspectos da operação submetida à aprovação. 

j) O Conselho de Administração poder.a: 
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, 1. Aprnvar integralmente a operação de investÍ~ento; . . 
.11. ~provar a oper.ação com ressalvas, que serão tratadas antes da efetivação do 

investii:nento; · 1. 

Ili., Reprovar a operação de investimento. · 

(. 

k) A regularidade fiscal da· empresa deverá ser comprovada antes dà formalização do 
ínvestimenfo. · 

5.3. Tipos possíveis de investimentos 

. Para realização de investimentos estratégicos, a CODEMGE poderá, de forma direta e/ou 
por meio de subsidiárias integrais atuar da seguinte forma: 

I'. Participar em empreendimento econômico com empresas estatais ou privadas, 
.mediante parceria e/ou participação societária, conforme autorização da Lei 
Estadual nQ 19.965/2011, nos·termos do.inciso Ili, do art. 14, da Constituição do 
Estado de Minas Gerais de 1989, em concordância com o inciso XX, do art. 37, da 
Çonstitúi_ção Federal da República de 1988 e com a Leí nQ 13.303/2016 e Decreto 

·. Esfadual nQ 47.154/2017; · , 

11. Participar em instituições financeiras e adquirir quotas de fundos · de 
investimentos, leg~lmente constituídos;· destinados ao fom~nto de setores 
considerados estratégicos; · · 

\ 

, . Ili. Reali'zar operações de crédito e financiamento por meio de. instrumentos.de dívida 
conversíveis ou não em partici'pa_ção societária; 

IV. _Adquirir, sübscrever, integral,izar, permutar e/ou al_ienar valores mobiliários 
emitidos, preferencialmente em caráter primário, por empresas_ públicas ou· 
privadas qúe. apresentem projetos aderentes aos objeti~~s. estratégicos da 

,, 1: \ : , 1 • 

CODEMGE e que séja_m aprovados nos termos desta norma. 

V.· A CODEMI_G Participaçõe;.(CQDEPAR), ~ubsidiária integral da_ CODEMGE, será o 
veículo preferencial de participação em projetos de investimento de interesse da 
CODEMGE. 

VI. A participação da CODEMGE, suas subsidiárias e outros entes da _Administração 
Pública no _,,capital votante das· empresas-alvo investidas diretamente estará 
limitada a 49,99% (quarenta e nove virgula noventé;I e nove por cento); -

' 
VII. \ Nos investimentos realizados em funpos não hàverá limitação para o n.úrnero de 

quotas a serem àdquiridas pela CODEMGE, suas subsidiárias e outros entes da 
Administração Pública, sendo que o limite da participação do fundo nas empresas
alvo seguirá o disposto nà Regulamento do próprio fundo. 
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5.4. Formalizaç~o dos investimentos aprovados 
1 • -, ' 

. a) Uma vez aprovada a operação pelo Conselho de Administração, ficam as Diret
1

orias da 
CODEMGE, · na forma do Estatuto Social da Companhia, autorizadas a formalizar os 
.documentos definitivos de investimento, bem como a transferir os recursos na forma 
aprovada. 

b) Consideram-se documento·s de~initivos: 

1. Compromissos de Investimentos; 
li. Boletins de Subscrição de Valores Mobiliários; 
Ili. Acordos de Acionistas; 
IV. Outros documentos eventualmente necessários à .correta formalização do 

investimento. 
c) Desde que não impliquem em responsabilidade financeira, para CODEMGE, ficam as 

Diretorias autorizadas, ainda que antes da aprovação da operação pelo Conselho de 
Administração, a formalizar todos os documentos. necessários à ánális~ do investim_ento, 
incluindo, mas não sé lim.itando a: · ' 

· 1. Acordos de ConfidenciaÍidàde; 
li. Memorandos' de Entendimento; 

Ili. Ofertas e.propostas indicativas de investimento;· 
. ' \ 

d) Para cada análise. de investime~tb, independentemerite de sua concrétização ou não, 
será elaborado Lim dossiê contendo todos 6s.document9s da operação. O referido do?siê 
será arquivado, pelo menos, eletronicamente na sede da CODEMGE. 

5.5. Góvernança corporativa das investidas 

a) As empresas investidas deverão aplicar ~s melhores práticas de governança corporativa 
e garantir que tais práticas sejam adotadas pelas empresas de que participe, de forma a 
contribuir para o alcance de suas metas e~trátégicas e· para a criação de valor,. tendo 
como princípios transparência e ética com responsabilidade corporativa. 

b) Caberá ao Diretor Presidente da CODEMGE, ou ·da CODEMIG Participações (CODEPAR'), 
. conforme o caso, indk:ar os representantes da CODEMGE nos órgãos de governança 
corporativa das empresas investidas. · Os referidos representàntes serão indicados 

. considerando excll,!sivamente as co.mpetências técnicas e profissionats necessárias para 
o' exercído de suas fu □ções nesses órgãos, -

c) Na hipótese de os administradores da CODEMGE · e de suas subsidiárias ac,umularem 
cargos de administra.ção em qualquer das empresas investidas, fica vedada a acumulação 
de remuneração. Nesse caso, o administrador deverá 'optar por uma das remunerações, 
renunciando expressamente à outra. · 
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5.6. G,estão dos Investimentos 

a) A CODEMGE acompanhará periodicamente os resultados operacionais, financeiros e 
quando couber ós resultados -socioambientais dos investimentos nas empresas 
investidas, reportando a situação dos investimentos nas Reuniões' de Diretoria e do 
Conselho de Administração da CODEMGE. _ 

• 1 

5. 7. Desinvestimento 

a) São formas de desinve,stimento para os investimento_s d_o,portfólio d~ CODEMGE: 
. . . 

1 1. Alienação paracompradores estratégicos, como empresas do mesmo setor;. 
li. Alienação para im/estidóre,s financeiros, GOmo fundos de investimento; 

· Ili. Abertura-de capital da Elmpresa investida em bolsa de valores; 
IV. Baixa por perda (write-off) do investimento. · 

b) As baixas por perda somente i>oderão ser submetidas à apreciação depois de esgotadas 
todas as possibilidades de recuperação do investimento, e apenas serãó realizadas caso 
representem risco provável de materialização de c9ntingências contra a CODEMGE é ou 
suas subsidiárias. 

c) Compete ao Conselho de Administração aprovar as operações de desinvestimento, 
conforme a exist~ncia de recomendação positiva pór parte da' Diretoria. · 

d.) Ao Conselho de Administração será apresentado , material de . suporte ao 
desinvestimento, contendo os principais e. mais reJevantes _ aspectps da operação 

submetida à ai:irovação. 

e) Uma vez aprovado o desinvestimento pelo Conselho. de Administração, ficam as 
Diretorias da CODEMGE, na forma do Estatut(? Social da Companhia, autorizadas a 
formalizar todos os documentos definitivos da operação: O retorno dos investimentos 

._ , será incorporado ao caixa da CODEMGE
1 

ou da CODEMIG Participações, conforme, o caso, 
e será utilizado em novos investim_entos estratégicos. 

6. COMPETÊ~CIAS 

6.1. Empresa-Alvo 

a) Avaliar todas as condições e requisitos estipulados. para participação da seleção e 
avaliação de oportunidades de investimento oferecida pela CODEMGE; 

b) Elaborar o Plano de Negócio, com. as principais informações conforme modelo 
disponibiÍizado pela Companhia que servirá de bas_e · para avaliação do' potencial 
inve~timento por parte da CODEMGE; 
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c)' Providenciar de forma tempestiva, conforme orientações da Gerência dé Gestão de' 
Prnjetos, · todos os documentos -necessáriós à análise . do investimento, conforme 

especificado no item 5.3.b.; e 

d) Adotar as melhores prática~ de Governança Corporativa adotadàs pelo mercado em 
conformidade cóm o Instituto Brasi'leiro de Govemança Corporativa.- ' 

6.2. Gerência de Gestão de Projetos 
( 

a) Orientar a empresa-alvo quanto a elaboração do Plano de Negócio e demais dúvidas 
sobre o processo; 

b) Receber as propostas de investimento 'e avaliar conforme critérios e metodologia 
\ ' ., - -

estabelecidos a viabilidade econômico financeira frente ao posicionamento estratégico 
da CODEMGE; 

·, 

c) Apre~entar para a Diretoria as oportunidades de investimentos analisadas que 
apresentem alinharnento ·com o direcionamento estratégico da CODEMGE; e 

, . , 

d) Elaborar dossiê com toda a documentação da empresa-c:1lvo, ainda que o investime_ntp 
, não seja concreU'Zado. 

- 6.3. Gerência de Gestão e Participações · 

_ a) Monitor1=1r os resultados-patrimoniais e de desempenho das Companhias Investidas;~ 

b) _Elaborar periodicamente relatórios de acompanhamento das Companhias Investidas 
1 -

para a Diretoria. 

6.4. Diretor de Fomento à Indústria de Alta Tecnologia 

a) -Avaliár a análise apres~ntada pela Gerência de Gestão de Projétos e recomendar ou não 
a proposta de investimento para o Conselho de Adniinistr_ação; 

b) Formalizar no d<:>ssiê da_ empresa alvo, os motivos para rejei_ção da proposta de 
· investimentos; 

c) Apresentar ao Conselho de Administráção as , propostas de in\lestimento com 
recomendação positiva. 

6.5. Diretor Presidente da OODEMGE ou CODEPAR 

a) Convocar Reunião Extraordinária do Conselho de Adminisfração para a aprovação ou não 
de investimento, quando ~ fat~r tempo se _mostrar críticq para a toncretizaçã

1
0 da 

operação; 
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b) Indicar os representantes da CODEMGE nos órgãos de governança corporativa das. 

empresàs investidas. Os referidos representantes serão indicados .considerando 
exclusivam·ente as competências técnicas e profissionais necessárias para o exercício _de 

suas funções nesses 6rgãos. 

6.7. Conselho de Administração 

a) Avaliar as propostas de investimento e desinvestimento apresentadas pela Diretoria de 

Fomento à Indústria de Alta Tecnologia; 

b)· Aprovar ou não as empresas que receberão os investimentos,. 

c) Aprovar ou não as operações de desinvestimento, · 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A entrada· em vigor desta norma de procedimento lica• condidonada à aprovação da· Câmara de 
Coordenação de Empresas Estatais, conforme previsto no Decreto nº 46.639/14~ 

' . ' , 

8. APROVAÇÃO 

Esta norm~ entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

r 
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