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BDMG EM RESUMO 

Atuar na 

reestruturação 

produtiva 

Atuar em 

projetos de 

desenvolvimento 

regional e social 

Fomentar a 

sustentabilidade 

ambiental 

Ser parceiro nas 

políticas de 

desenvolvimento 

do Estado 

• O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG  (“BDMG”) é uma 

instituição financeira fundada em 1962 e controlada pelo Estado de Minas 

Gerais. 

 

• Sua estratégia de desenvolvimento é focada no apoio às micro, pequenas 

e médias empresas, nos investimentos em infraestrutura e no fomento à 

inovação.  

 

Diretrizes Estratégicas - 2016 



BDMG EM RESUMO – MODELO DE NEGÓCIOS 
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Financiamento ao  

Setor Público 



 

 

 

 

 

 

Setor Público 

Destaque Capital: R$ 700 milhões 

Oferta de Crédito por Edital 

Objetivos principais: 

viabilizar investimentos no maior número de municípios 
mineiros; 

estimular investimentos em saneamento básico e 
ambiental; 

obras de ampliação e tratamento de água e esgoto e 
obras para tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

estabelecer prazos e taxas que permitam a perenização das 
linhas de financiamento. 



O maior volume solicitado se enquadra no “BDMG Urbaniza”: 

• mobilidade de drenagem urbana: R$ 238,8 milhões (69% do total).  

• construção e reforma de prédios públicos municipais: R$ 54,7 milhões (16%) 

• compra de máquinas e equipamentos : R$ 28,9 milhões (8%),  

• tratamento de água, esgotos e resíduos sólidos : R$ 23,1 milhões (7%). 

RESULTADO EDITAL 2015 



Parceria BDMG e AFD 

Em dezembro de 2013 foi assinado 

contrato de empréstimo de € 50 

milhões com a Agência Francesa de 

Desenvolvimento – AFD, com prazo 

de 12 anos.  

 

Os recursos são destinados ao 

financiamento de projetos de 

infraestrutura municipal voltados 

para questões climáticas e para a 

universalização de serviços básicos 

em Minas Gerais. 



 Parceria BDMG - AFD 

Critérios de Elegibilidade Técnica:  

 

No mínimo 60% dos fundos financiarão projetos em que haja co-benefício ambiental, 

especialmente para adaptação ou mitigação de mudanças climáticas nas seguintes 

áreas: 
 

 

o Adaptação de territórios às alterações climáticas: 

 

o Redução de emissão de Gases de Efeito Estufa: 

 

o Otimização da utilização de recursos ambientais: 
 

A parte restante será empregado no financiamento de projetos que promovam o 

acesso a serviços básicos (água e saneamento). 

 
 

 



Operações Estruturadas no BDMG 

 

 
1) FINANCIAMENTOS ESTRUTURADOS 

• Assessoria interna e externa, para a estruturação de financiamentos ao setor 

privado relacionados a projetos de maior porte, em condições não rotineiras 

(FINEM, fiança, debêntures, etc.). 

2) PPP / CONCESSÕES / PROJECT FINANCE 

• Assessoria ao setor público para (a) estruturação de Editais de Licitação de 

contratos de PPP e Concessão, ou para (b) estruturar sociedades com entre 

empresas públicas e privadas. 

• Assessoria ao setor privado para participação em licitações de PPP/Concessão. 

3) MERCADO DE CAPITAIS 

• Assessoria ao setor público para operações no mercado de capitais (debêntures / 

bonds, securitizações, valuation, etc.). 

4) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

• Gestão da carteira de investimentos em FIP’s. 

5) BDMGTEC – PARTICIPAÇÕES DIRETAS 

• Suporte à gestão dos investimentos diretos em empresas. 
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ASSESSORIA NA ESTRUTURAÇÃO DE PPP 

PMI – PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

• Elaboração de Edital de PMI; 

• Seleção de propostas privadas para autorização de estruturação de proposta de edital e 

anexos; 

• Coordenação e “controle de qualidade”, conjuntamente com poder concedente, do 

processo de elaboração e aprovação dos estudos. 

 

ESTRUTURAÇÃO DE EDITAL VIA MODELAGEM 

• Coordenação e integração das atividades de estruturação de edital e suporte durante todo 

o processo licitatório. 

 

• Competências para gestão de projetos com vários atores públicos e times de 

consultoria, conciliando as dimensões política, técnica e financeira, incluindo 

“financiabilidade do projeto”.  

• Modelo financeiro próprio, já adequado ao ICPC-01 (IFRS). 

• Capacidade de mobilização de consultores de 1ª linha nos temas específicos de PPP. 

• Parcerias institucionais consolidadas (Rede PPP, BNDES, IFC, Governo do Estado, etc.) 



PODER CONCEDENTE BDMG 

• Governador, 

Secretário de 

Estado ou 

Presidente 

 

 

• Presidente  

 

• Secretário ou 

Diretor 

 

• Diretor 

 

• Técnicos sêniores 

• Unidade PPP 

• Diretor  

• Gerente Geral 

• Especialista técnico 

• Gerente do Projeto • Gerente do Projeto  

• Analistas 

Comitê Executivo 

Gestão do Projeto 

Coordenação e 

Integração de Estudos 

Controle de Qualidade 

Mercado / Demanda 
Modelagem 

Operacional 

Modelagem 

Econômico-

Financeira 

Modelagem  

Jurídica 
Licitação / Leilão 

GOVERNANÇA TÍPICA DE PROJETO DE MODELAGEM DE PPP 

• Modelo Excel 

• Plano de Negócios 

• Análise regulatória 

• Edital e Minuta de 

Contrato 

• Matriz de riscos 

 

• Requisitos de 

engenharia / 

tecnológicos 

• CAPEX 

• OPEX 

 

• Promoção ao mercado 

• Suporte em Consulta 

Pública e na negociação 

com órgãos de controle 

• Suporte na Licitação 

 

• Levantamentos de 

campo / tráfego 

• Estudos 

demográficos 

• Pesquisa de 

Mercado 

Modelagem 

Comitê de Liderança 

Decisões Políticas 



ASSESSORAMENTO EM CONCESSÕES E PPPS 

Projeto Cliente Objeto Status Investimento 

(R$MM) 

Rede 

Multisserviços 

Prefeitura de 

Belo Horizonte 

Implantação, operação e manutenção da 

Rede de Multisserviços da PBH (voz, dados, 

vídeo e imagem) 

Finalizado 123 

Centro 

Empresarial da 

Gameleira 

Governo do 

Estado de 

Minas Gerais 

Construção, operação e manutenção de 

Centro de Convenções e de Parque de 

Exposições 

Finalizado 406 

COPANOR 
COPASA e 

COPANOR 

Implantação, operação, gerenciamento e 

manutenção de sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário e 

implantação de módulos sanitários, em 356 

localidades da Região Norte de Minas. 

Em andamento 832 

SES Divinópolis COPASA 

Ampliação e  operação parcial do Sistema de 

Esgotamento Sanitário do município de 

Divinópolis. 

Finalizado 339  

BH-TEC BH-TEC 

Implantação e operação instalações dos 

Equipamentos Imobiliários do BH-TEC (207 

mil m2 de área construída). 

Em andamento 609 

BDMG como estruturador das modelagens 



Modelagem nos termos de uma concessão administrativa para a construção, operação 

e manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Município de Divinópolis. 

Objetivos 

• Elevar nível de atendimento de esgoto tratado para mais de 

75%  da população de Divinópolis, até início de 2017. 

• Ampliar o atendimento da coleta e tratamento de esgoto para 

um percentual próximo a 95% da população, até 2022. 

Modelagem 

• Prazo: 26 anos (até dez/2040) 

• Modelo de Remuneração: Parcelas (Disponibilidade + 

Demanda) 

Contexto 

• Contrato Programa entre Município e COPASA 

• Plano Municipal de Saneamento 

• Sistemas de Itapecerica, Pará e Ermida 

• Gestão Comercial e Operação da Rede Coletora 

(COPASA) 

• Habitantes: 200 mil (2011) 

PPP SES Divinópolis 



COORDENADOR DA MODELAGEM 

 CONTRATANTE 

 

 

 

PROJETO 
PPP Administrativa de Expansão do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Divinópolis 

ATUAÇÃO DO BDMG 

Coordenação do projeto de estudos de Viabilidade 

Técnico-Econômica e de Modelagem da Parceria 

Público-Privada, na modalidade de concessão 

administrativa, para ampliação e operação parcial do 

sistema de esgotamento sanitário do município de 

Divinópolis.  

INVESTIMENTO TOTAL 
R$ 339 milhões ao longo de 26 anos, sendo R$ 162,6 

milhões até 2017 (1º fase).  

Consultorias parceiras 
KPMG (modelagem econômico- financeira), Albino 

Advogados Associados (assessoria jurídica) 

Concessionária 
FB Participações (70%), Acciona Brasil e GEL 

Engenharia 

Projeto  
SES DIVINÓPOLIS 



PPP DA ETAPA NORTE DA COPANOR 

 

 
Principais informações 

Municípios da COPANOR II 76 

População Municípios COPANOR II  ~1.21M 

Localidades** COPANOR II 356 

População Urbana COPANOR II 71% 

Área de abrangência 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA MÓDULOS SANITÁRIOS ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

• Ampliação e modernização 

de 120 sistemas 

• Construção de 319 novos 

sistemas 

• Operação e manutenção de 

439 sistemas 

• Ampliação e modernização de 

25 sistemas 

• Construção de 414 novos 

sistemas 

• Operação e manutenção de 

439 sistemas 

• Construção de 2.620 módulos 

sanitários  

COPANOR NORTE (“2”) 

COPANOR NORDESTE (“1”) 



PPP DA ETAPA NORTE DA COPANOR 

CONTRATANTE 

 

 

 

ATUAÇÃO DO 

BDMG 

Coordenação do projeto de estudos de Viabilidade 

Técnico-Econômica  e de Modelagem da Parceria 

Público-Privada. 

OBJETO DA 

PPP 

Implantação, operação, gerenciamento e 

manutenção de sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário e implantação de 

módulos sanitários, em 356 localidades da Região 

Norte de Minas. 

INVESTIMENTO 

TOTAL 
~ R$ 732 milhões (projeto referencial) 

EMPRESAS 

PARCEIRAS 

• Bain (EVTE),  

• Albino Advogados Associados (jurídica),  

• IGA (sistema de georreferenciamento),  

• SANAG (Projeto referencial de engenharia). 

FASE 

 

Modelagem e documentação prontas para a etapa 

de consulta pública; 



Jorge Leonardo Duarte de Oliveira 

Gerente Geral de Operações Estruturadas 

jorgeoliveira@bdmg.mg.gov.br 


