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Contextualização

• O Governo de Minas Gerais instituiu, por
meio do Decreto 47.766, de 26/11/2019, a
Política Estadual de Desestatização – PED,
que tem como objetivos:
– Reordenar a posição estratégica do
Estado na economia, concentrando sua
atuação em atividades de relevante
interesse coletivo e transferindo à
iniciativa privada atividades que podem
ser melhor exploradas pelo setor privado
– Contribuir com a eficiência econômica
do Estado, visando a reestruturação do
setor público e a busca do equilíbrio
fiscal.

• A Codemge constituiu o seu Comitê de
Desinvestimentos,
responsável
pela
implantação da política de desestatização
dentro da Companhia.
• O Estado de Minas Gerais e a Codemge
firmaram, em 23/07/2020, Acordo de
Cooperação Técnica.
• Foi identificada a necessidade de se ter uma
avaliação técnica dos ativos da Codemge
(“valuation”), implicando a contratação de
serviço de assessoria e assistência técnica
do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A - BDMG.

• O BDMG possui:
– entre outras, a finalidade de prestar
serviços de assessoria e assistência
técnica à Administração direta e
indireta do Estado e de Municípios
(art. 4º, Estatuto Social).
– experiência
e
excelência
na
estruturação de projetos de longa
maturação, bem como na consolidação
de mecanismos que garantam boa
governança de políticas públicas.
• O Estado de Minas Gerais e o BDMG
firmaram, em 17/02/2021, Contrato de
Prestação de Serviços de assessoria e
assistência técnica.
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Escopo do trabalho
Preparação

Execução
Consulta de interesse

• Alinhamento com os demais acionistas
e executivos da CBL;

• Materiais Informativos e
Documentos Jurídicos;

Propostas não
vinculantes *

Propostas vinculantes

• Data room;

• Due dilligence;
• Materiais Informativos e
Documentos Jurídicos;

Assinatura e fechamento
• Relatório de estruturação da
operação de desinvestimento;

• Avaliação econômico-financeira;

• Divulgação do processo;

• Materiais Informativos e
Documentos Jurídicos;

• Análise jurídica.

• Pedidos de Esclarecimentos;

• Pedidos de Esclarecimentos;

• Pedidos de Esclarecimentos;

• Apoio na assinatura dos
instrumentos jurídicos de
venda;

• Análise das manifestações de
interesse;

• Análise de propostas não
vinculantes recebidas;

• Análise de propostas
vinculantes recebidas;

• Apoio no fechamento da
operação.

• Relação de potenciais
investidores habilitados.

• Relação de investidores
classificados.

• Negociação das versões finais
dos instrumentos jurídicos;
• Proposta vinculante mais
atrativa.

* Conforme disposto no Capítulo III-A do Regimento Interno de Licitações e Contratos da Codemge, essa etapa poderá ser suprimida.
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Equipe principal do BDMG
Liderança

Coordenação
técnica

Execução

• Otavio Lobão de Mendonca Vianna
• Diretor Executivo
• Responsável pela liderança do projeto,
abrangendo as principais tomadas de decisão e
direcionamentos do projeto

• Alexandre Vasconcelos Aronne
• Assessor
• Responsável pela coordenação técnica das
atividades financeiras e econômicas

• Matheus Campos Tângari
• Assessor
• Execução das atividades
financeiras e econômicas

• Renata Pereira Rodrigues Campos
• Superintendente
• Responsável pela coordenação das atividades
jurídicas

• Alex Gomes Moreira
• Assessor
• Execução das atividades
jurídicas

• Filipe Alves Trajano
• Assessor
• Execução das análises
técnicas do setor de
mineração
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Mercado de Lítio
✓

Mercado mundial de lítio é dominado por 5 grandes players,
que, juntos, possuem aproximadamente 75% de market share

Principais Players
22%

25%

✓

46% da demanda mundial por lítio é originada no segmento de
baterias recarregáveis, com destaque para o mercado de
carros elétricos, que apresenta grande potencial de
crescimento nos próximos anos

Principais Aplicações
Albermale
SQM
Ganfeng

Esse segmento é o principal driver para expansão projetada de
22,6% a.a. na demanda de lítio entre 2020 e 2026

✓

Preço de Lítio e seus componentes apresentaram aumento
expressivo no segundo semestre de 2021 decorrente do
choque de oferta e incremento de demanda
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Evolução do Preço de SPO e Componentes

Consumo Mundial - Toneladas de LCE
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Fontes: Informações da CBL, Australian Government - Resources and Energy Quarterly March 2021,
Mirae Asset - Four Companies Leading the Rise of Lithium & Battery Technology (2020) e Reuters

Graxas e Polímeros

11%

Tianqi

6%

Others

✓

11%
2%
4%

Baterias
Recarregáveis
Cerâmicas e Vidros

298

305

2019

2020

2026

CONFIDENCIAL

Destaques Recentes – Mercado de Lítio

Fontes: https://www.reuters.com/markets/commodities/lithium-supply-crunch-part-ii-this-time-its-real-2022-02-15/
https://www.mining.com/lithium-prices-rise-on-tight-supply-strong-china-demand/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Market-Spotlight/Battery-costs-rise-as-lithium-demand-outstrips-supply
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/energy-transition/121421-commodities-2022-global-lithium-market-toremain-tight-into-2022

