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INSTITUCIONAL

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) é
uma instituição financeira fundada em 1962 e controlada
pelo Estado de Minas Gerais, com o objetivo de promover
o desenvolvimento econômico, financeiro e social do
estado.
Há mais de 57 anos, o BDMG participa ativamente do
desenvolvimento de Minas Gerais. Suas ações estão
distribuídas por todo o território do estado e apoiam
diversos setores da economia - indústria, agricultura,
agronegócio, comércio e serviços. Além desses setores, o
BDMG financia projetos de infraestrutura e urbanização nas
cidades de Minas Gerais.
Opera com captações domésticas e internacionais, recursos
próprios e repasses do BNDES, Funcafé, Finep entre outros.
É também o agente financeiro dos Fundos de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

INSTITUCIONAL

R$ 5,6 bilhões

21.440

Carteira de Crédito¹

Total de clientes¹

R$ 1,30 bilhão
Desembolsado em 2019,
gerando os seguintes impactos³:

87%
Presença no Estado
de Minas Gerais (738
municípios com pelo
menos 1 cliente)

22.677 empregos
estimulados
R$ 974,6 milhões de impacto
na produção mineira
R$ 44,2 milhões em ICMS

¹ Desembolsados em 2019
² Posição de dezembro de 2019
³ Valores estimados
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TRAJETÓRIA EM SUSTENTABILIDADE

Inventário de emissão de gases
de efeito estufa – Selo Ouro de
acordo com o GHG Protocol

Captação BEI de €100 milhões
para projetos de energia
renovável e eficiência energética

Publicação anual do
relatório socioambiental

2013

2014

2015

Captação EUR 50 MM
com AFD para projetos
de saneamento e
mudanças climáticas

2016

BDMG Taxis
Híbridos e BDMG
Solar

2017

2018

Cooperação BID Framework
ODS, calculadora de emissões
e ferramentas de M&A
2019

Certificação do framework
verde com emissão de
second opinion

Enquadramento
das operações –
“etiqueta verde”

BDMG
Sustentabilidade

Política de Responsabilidade
Socioambiental (PRSA)

Certificação carteira
verde BDMG – EQAO
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ESTRATÉGIA ODS

Ampliar os investimentos sustentáveis para Minas Gerais
Identificar novos investimentos que acelerarão o progresso em direção às metas da
Agenda 2030. Isso inclui a criação de estratégias, produtos financeiros e captação de
recursos que se concentram nos aspectos e metas dos ODS.

Alinhar e vincular as operações do BDMG com a Agenda 2030
Seguir no desenvolvimento de metodologias para vincular operações aos ODS e aprimorar
os sistemas de monitoramento e avaliação de como os projetos e programas financiados
apoiarão as metas dos ODS

Potencial das parcerias, cooperações técnicas e inovações financeiras
Outra frente essencial para caminhar para uma estratégia mais sustentável é formalizar
novas parcerias, cooperações técnicas e buscar novos conhecimento de como as
instituições de fomento se adaptam à Agenda global
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METODOLOGIA

2 abordagens para vincular a carteira BDMG aos ODS:
EX-POST





Classificação da carteira do BDMG vinculada
aos ODS
Identificação de categorias elegíveis
Emissão de títulos

EX-ANTE





Revisão do processo de seleção de projetos
Sistema de classificação em tipologias para que as operações sejam
classificadas no momento da “entrada” – estrutura de enquadramento
Inclusão de indicadores de impacto nas operações com marcações
Análise socioambiental
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METODOLOGIA EX-POST

13

DOS 17
ODS

36

DAS 169
METAS



Produtos financeiros 



Finalidade dos
financiamentos

CNAE



Porte do beneficiário



IDH do município

FRAMEWORK ODS

Social

Sustentabilidade
Energia
renovável

Saúde

Geração de
emprego – MPE

Educação

Inclusão de
gênero

Eficiência
energética

Recuperação
econômica após
desastres

Saneamento

Urbanização
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Agro
sustentável

Transporte
Produção e
consumo
responsável

EXEMPLOS

MUNICÍPIOS MINEIROS
SANEAMENTO

URBANIZAÇÃO

R$ 86,3 milhões

R$ 436,3 milhões saldo

projetos de saneamento
em carteira

de projetos de mobilidade
urbana e urbanização

MOBILIDADE URBANA

ECOSSISTEMAS

R$ 26 milhões

R$ 49,9 milhões

BRT em Belo Horizonte e
Região Metropolitana

Limpeza da Lagoa
da Pampulha
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437 municípios
com contratos
ativos em 2019

OK
EXEMPLOS

SAÚDE E EDUCAÇÃO

SAÚDE
R$ 164 milhões

EDUCAÇÃO
R$ 84,9 milhões

HOSPITAL METROPOLITANO
R$ 52,7 milhões saldo em carteira

INOVA BH PPP
R$ 67 milhões saldo da construção

do Hospital Metropolitano

de 37 unidades de ensino (UMEIs) com
capacidade para atender 19.000
crianças

HOSPITAIS PRIVADOS
R$ 41,7 milhões carteira de
hospitais privados: construção de
um novo hospital e manutenção
de outras unidades.
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EXEMPLOS

ENERGIAS RENOVÁVEIS

ENERGIA SOLAR
R$ 63 milhões
Carteira fotovoltaica em 2019

68%
das operações na região
norte de Minas Gerais

+45,8 GWh/ano

Municípios com
projetos ativos de
energias renováveis

Equivalente ao consumo
médio anual de 23.800
famílias brasileiras

BIOCOMBUSTÍVEIS

HIDRELÉTRICAS

Saldo das 9 maiores empresas
do setor sucroalcooleiro em
carteira em 2019

R$ 19,3 milhões
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Portfólio de hidrelétricas

EXEMPLOS

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
E GÊNERO
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

EMPREENDEDORAS DE MINAS
Produto lançado em março de 2018,
com objetivo de reforçar a inclusão de
gênero de micro e pequenas
empreendedoras

R$ 42 milhões
Saldo em 2019

1.736 empreendedoras
atendidas em 287
municípios

R$ 1,5 bilhão desembolsados
entre 2012 e 2019

18% das liberações de recursos
+600.000

+49.000

Acessos em 2019
(+54% 2018)

Média de acessos
mensal em 2019

realizadas no BDMG Digital
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METODOLOGIA EX-ANTE

Novo Enquadramento
Base ODS e indicadores de impacto

Enquadramento

Categoria

Sustentabilidade

Energia renovável

Social

Saúde

Subcategoria

Geração de
eletricidade

Atenção primária

Projeto

Energia solar

Centro de Saúde, Unidade
Básica de Saúde (UBS)...

Indicador

 Geração de energia (MWh)
 Redução de emissão CO2
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 População atendida

NÃO EXAUSTIVO

OPORTUNIDADES E DESAFIOS



Uma vez que o financiamento passa a ser entendido como um elemento chave
do desenvolvimento sustentável, os bancos de desenvolvimento e instituições de
fomento detêm um papel crucial: o de direcionar recursos novos e adicionais
para áreas prioritárias identificadas nos ODS



Inovar nos instrumentos financeiros e desenvolver novos produtos integrados à
Agenda 2030



Definir metas institucionais e priorizar quais ODS perseguir



Avançar nos sistemas de monitoramento e avaliação – benefícios potenciais,
resultados e impactos dos financiamentos



Progredir em metodologias para enquadramento e classificação – inexistência de
método padronizado



Cultura organizacional – ir além do acompanhamento físico-financeiro dos
financiamentos
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