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“Tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver”.

 (Governador Aécio Neves)

Visão



Melhoria do IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano) 

Missão



Melhorar substancialmente a 
segurança dos mineiros, 
especialmente na região 

metropolitana de Belo Horizonte 

Prover a infra-estrutura 
requerida por Minas Gerais, com 

ênfase na ampliação e 
recuperação da malha rodoviária 

e do saneamento básico

Objetivos prioritários  (10)

1 2

Visão

Opções estratégicas
Reorganizar e modernizar a

 administração
 pública estadual

Promover o desenvolvimento 
econômico e social 

em bases sustentáveis

Recuperar o vigor político 
de Minas Gerais

(...)



Viabilizar novas 
formas de financiamento dos 

empreendimentos, construindo 
um novo marco legal, orientado 

para as parcerias 
público-privadas (PPP)

Objetivos prioritários (10)

9 10
Estabelecer um novo 

modo de operação do Estado, 
saneando as finanças públicas 

e buscando a eficácia da 
máquina pública, por meio de 

um efetivo  “Choque de Gestão” 
 

Visão

Opções estratégicas
Reorganizar e modernizar a

 administração
 pública estadual

Promover o desenvolvimento 
econômico e social 

em bases sustentáveis

Recuperar o vigor político 
de Minas Gerais



Sendo impraticáveis as duas alternativas acima, seja feita a 
alocação de recursos estaduais de modo planejado e sempre 
buscando o desperdício zero. Para tanto, gestão e controle 
intensivos e foco em resultados serão essenciais na fase de 
execução.

Na impossibilidade da primeira alternativa, mediante parcerias 
entre o Governo do Estado e outros agentes públicos e/ou 
privados, com o menor comprometimento possível de recursos 
do Estado

Em primeiro lugar, exclusivamente com recursos e competências 
de terceiros, sejam eles de empresas, de outros níveis de governo
ou de organizações da sociedade civil

Como viabilizar as demandas

1

2

3



Agências de fomento 
(BIRD, BID, IFC, CAF, etc.)

BNDES
Investidores institucionais
OGU
Programas setoriais
Recursos orçamentários

Bases para o financiamento

Recursos internos

Recursos externos

BDMGIN
DI

CODEMIG

PPP



Busca de um novo paradigma

PPP



Gerar credibilidade

Gerar capital institucional

Das definições para a ação

Gerenciar a Governança



PPP - Um conceito em formação no Brasil

Análise do ambiente interno

Mercado de capitais maduro, 
mercado secundário ofertador 

de liquidez e mercado securitário 
 sofisticado.

OUTROS PAÍSES

Construção desses pilares

Razão da importância da 
participação estatal.

BRASIL



 Barreiras estruturais/culturais:

 Lidar com o novo 

 Ideologias políticas 

 Inflexibilidade dos contratos 

Barreiras a serem vencidas



Do que o setor privado precisa?

Institucionalidade legal e regulatória

Segurança jurídica

Retorno econômico e liquidez garantidos

Riscos enquadrados e adequadamente distribuídos



O contrato é a
garantia

Comprometimento 
do fluxo do Fundo

com cada 
operação

Oportunidades 
seletivas

De fato, o que o Estado precisa oferecer

Processo com sólida governança que, 
por conseqüência, gere credibilidade



 adequada distribuição de riscos e de resultados, em função 
da natureza dos projetos e de seu equilíbrio econômico e 
financeiro, de maneira que cada ente assuma os riscos que 
melhor possa manejar

O contrato deve refletir uma relação estável e duradoura 
entre o Estado e o contratado, preferencialmente com o 
uso de moeda local, baseado em uma equação que explicite:

Financiabilidade

3
 equilíbrio financeiro do contrato, através de um marco 
   flexível de interesses para ambas as partes



Mais do que complemento à lei, o instrumento é o 
principal pilar de sustentação do modelo.

As garantias

(Lei Nº 14.868)



A Unidade PPP-MG

Centro de conhecimento PPP

 Consolidação e 
disseminação metodológica

 Assessoramento às esferas 
do governo e setor privado 
Desenvolvimento de 
projetos pilotos

Marco legal, fundo específico

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

DER-MG

SEPLAG

  

Unidade PPP
Áreas de Atuação

• Assuntos Jurídicos
• Políticas
• Projetos

SEMAD
DEFESA SOCIAL

COPASA
outros

Unidades Setoriais



Ativos fixos (patrimônio CODEMIG)

 Ações CEMIG (R$ 88 milhões)

 Royalties

 Outros ativos

Fidejussórias:

 Agências bilaterais e multilaterais (BIRD, BID, CAF, JBIC, 
BEI, BNDES, BB, CEF, BDMG)

Fundo PPP-MG



Projetos-piloto em Minas Gerais

MG-050 CENTRO
ADMINISTRATIVO

SANEAMENTO
BÁSICO

(área carente)

CAMPUS
UEMG 6 PRESÍDIOS



“Minas Gerais está 
se tornando o 

melhor Estado 
Brasileiro para se 

investir e viver.”


