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Premiados os vencedores do 24º Prêmio 
Minas - Desempenho Empresarial 
Melhores e Maiores - MercadoComum - 2022

MercadoComum – Publicação Na-
cional de Economia, Finanças e Negócios 
premiou os vencedores do XXIV PRÊ-
MIO MINAS – DESEMPENHO EMPRE-
SARIAL – MELHORES E MAIORES EM-

PRESAS -MERCADOCOMUM - 2022, 
considerado o “Oscar da Economia 
de Minas Gerais”. A solenidade de pre-
miação ocorreu às 19 horas do dia 28 
de novembro, no Centro de Convenções 

da Associação Médica de Minas Gerais, 
à Avenida João Pinheiro, 161 – Centro 
– Belo Horizonte – MG., seguida de um 
Coquetel de Confraternização para um 
público estimado em 700 participantes.
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O objetivo da premiação é ho-
menagear as empresas que mais se 
destacaram em Minas Gerais duran-
te os anos de 2021/2022, em função 
de suas atividades operacionais, de-
sempenho econômico e resultados 
em geral.

As empresas agraciadas foram 
definidas através de um processo 
eminentemente técnico que teve, 
como sustentação e fundamentação, 
as informações e dados relativos ao 
estudo intitulado XXVI Ranking de 
Empresas Mineiras, o qual, será di-
vulgado em edição especial impressa 
de MERCADOCOMUM, a circular em 
dezembro próximo, juntamente com 
o registro da premiação e das empre-
sas vencedoras.

As empresas participantes deste 
XXVI Ranking de Empresas Mineiras 
possuem sede em Minas Gerais e ti-
veram os seus balanços e demons-
trações de resultados publicados até 
o dia 31 de agosto último – além da-
quelas que os encaminharam, nesse 
período, à Redação de MERCADOCO-
MUM para estudo e análise.

O XXVI Ranking de Minas Gerais 
conterá os seguintes dados:

• As 500 Maiores Empresas de 
Minas por Ordem Alfabética; 

• As 250 Maiores Empresas de 
Minas por Setor Econômico; 

• As 250 Maiores Empresas 
de Minas por Receita 
Operacional Líquida; 

• As 100 Maiores Empresas  
de Minas por Lucro Líquido; 

• As 100 Maiores Empresas 
de Minas por Patrimônio 
Líquido; 

• As 100 Maiores Empresas  
de Minas por Ativos Totais; 

• As 100 Maiores Empresas  
de Minas por Crescimento  
de Receitas 

• As 60 Maiores Empresas  
de Minas por Retorno  
do Patrimônio Líquido 

As 50 Maiores Empresas  
de Minas em Ebitda 

• As 50 Maiores Empresas  
de Minas em Rentabilidade 
do Patrimônio Líquido 

• As 50 Maiores Empresas  
de Minas por Prejuízo 

• As 25 Maiores Empresas 
Holding e de Investimento  
de Minas

Cabe destacar que, para a realização 
deste XXVI Ranking, foram analisados 
quase 2.000 balanços e demonstrações 
de lucros e perdas – sendo consideradas 
aptas e classificadas 550 empresas – to-
talizando as mesmas uma Receita Opera-
cional Líquida de aproximadamente R$ 
567,34 bilhões – o que correspondente 
a cerca de 71% do PIB - Produto Interno 
Bruto de Minas Gerais do ano de 2021.

A escolha das empresas premia-
das é definida, fundamentalmente, 
por sua efetiva contribuição à econo-
mia e ao desenvolvimento de Minas 
Gerais, considerando também outros 
elementos tais como: agregação de 
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valor; inovação e absorção tecnoló-
gica; expansão de vendas; integração 
nacional e internacional; governança 
corporativa; competitividade e produ-
tividade; geração de riqueza; transpa-
rência; liquidez; geração de renda e de 
emprego; contribuição de impostos; 
EBITDA; sustentabilidade; respeito ao 
consumidor; “compliance” visão de fu-
turo e integração junto à sociedade da 
qual participa e integra.

As variáveis mais relevantes que 
determinam a escolha das empresas 
vencedoras são: equilíbrio econômico 
financeiro; lucratividade e crescimen-
to da receita operacional; governança 
corporativa; transparência e respeito 
ao consumidor.

São as seguintes as categorias a 
serem homenageadas neste “Oscar da 
Economia Mineira de 2022”:

•  MELHORES E MAIORES - 
EMPRESAS EXCELÊNCIA  
DE MINAS GERAIS  

•  PERSONALIDADE 
EMPRESARIAL DO ANO  

•  TRADIÇÃO E PERPETUIDADE 
•  EMPRESA DO ANO DE  

MINAS GERAIS

A escolha dos agraciados das 
Categorias Personalidade Empre-
sarial do Ano de Minas Gerais e 
da Empresa Destaque do Ano é re-
alizada por uma Comissão Especial, 
composta por todos os agraciados 
dos anos anteriores com o mesmo 
título; pelos membros do Conselho 
Editorial e Consultivo de MERCADO-
COMUM; pelos presidentes das prin-
cipais entidades de classe empresa-
rial do Estado e por consulta, direta 
e seletiva, a leitores da publicação. 
Nestas categorias, somente uma úni-
ca pessoa física e uma empresa são 
homenageadas. 
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RAZÕES QUE JUSTIFICARAM A ESCOLHA  
DA  ARCELORMITTAL BRASIL 
como “Empresa Destaque do Ano de Minas Gerais - 2022”

XXIV PRÊMIO MINAS – DESEMPENHO EMPRESARIAL 
MELHORES E MAIORES- MERCADOCOMUM – 2022

01 – PERSONALIDADE EMPRESARIAL DO ANO DE MINAS GERAIS:

02 – EMPRESA DESTAQUE DO ANO DE MINAS GERAIS:

JEFFERSON DE PAULA
PRESIDENTE DA ARCELORMITTAL BRASIL S.A.,  
CEO AÇOS LONGOS E MINERAÇÃO LATAM

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Categorias vencedoras homenageadas neste 
“Oscar da Economia Mineira de 2022”:

Membro do Comitê Executivo do Grupo ArcelorMittal, 
ele atua na indústria do aço há mais de 36 anos. Está no 
grupo desde 1991, tendo ocupado várias posições executi-
vas no Brasil, na Argentina, nas Américas e na Europa. 

Como atuação externa ao grupo ArcelorMittal, Jeffer-
son é atualmente vice-presidente da diretoria e membro do 
conselho estratégico da Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (FIEMG), Presidente do Conselho Diretor do 
Instituto Aço Brasil e membro do Conselho Executivo da As-
sociação Latino-Americana do Aço (ALACERO).

Graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universida-
de Federal Fluminense (Brasil), tem formação executiva em 

escolas de negócios como a Fundação Dom Cabral (Brasil),  
Universidad Austral - IAE School of Business (Argentina), 
Insead (França) e Kellog School of Management, Northwes-
tern University (EUA).

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
1º - ArcelorMittal Brasil S.A.     R$ 57.183,76

2º - FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda R$ 49.548,70

3º - Usiminas – Usinas Sid. de M.Gerais S.A R$ 28.347,01

LUCRO LÍQUIDO
1º - ArcelorMittal Brasil S.A. R$ 12.841,59

2º - Usiminas – Usinas Sid. de M.Gerais S.A. R$ 9.070,52

3º - Anglo American Min. Ferro Brasil S.A. R$ 8.550,60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1º - Anglo American Min. Ferro Brasil S.A.   R$ 30.677,07

2º - Usiminas – Usinas Sid. de M. Gerais S.A. R$ 21.749,34

3º - ArcelorMittal Brasil S.A. R$ 19.843,72

ATIVOS TOTAIS
1º - ArcelorMittal Brasil S.A. R$ 55.460,95

2º - FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil S.A. R$ 45.150,69

3º - Anglo American Min. Ferro Brasil S.A. R$ 40.624,86

  

EBITIDA
1º - ArcelorMittal Brasil S.A. R$ 20.574,10

2º - Anglo American Min. Ferro Brasil S.A. R$ 16.531,00

3º - Usiminas – Usinas Sid. de M.Gerais S.A. R$ 12.473,20
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03 – TRADIÇÃO E PERPETUIDADE:

• SEBRAE MINAS 50 ANOS

• TORA TRANSPORTES 50 ANOS

• BDMG 60 ANOS

• USIMINAS 60 ANOS

• CEMIG 70 ANOS

• HOSPITAL FELÍCIO ROCHO 70 ANOS

• RÁDIO ITATIAIA 70 ANOS

• DIÁRIO DO COMÉRCIO 90 ANOS

• ARCELORMITTAL BRASIL  100 ANOS

• CEDRO E CACHOEIRA 150 ANOS

AGRONEGÓCIO
• BEM BRASIL Alimentos S.A.
• CCPRMG - Coop. Central Produtores 

Rurais M. Gerais Ltda.
• COOXUPÉ – Coop. Reg. Caf.  

Guaxupé Ltda.
• Laticínios PORTO ALEGRE  

Indústria e Com. S.A.
• SANTA JULIANA Bioenergia Ltda.
• SERRA BONITA Sementes S.A

COMÉRCIO 
• BAMAQ S.A. – Band. Máquinas e 

Equipamentos
• BRASIF S.A. – Exp. e Importação
• Drogaria ARAUJO S.A.
• SUPERMERCADOS BH Com. 

Alimentos S.A.

CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
• DIRECIONAL Engenharia S.A.
• PATRIMAR Engenharia S.A.

• SUPERMIX Concreto S.A.
• TELEMONT - Eng. 

Telecomunicações S.A.
 
ESPORTE E LASER
• FELUMA - Fundação Educacional 

Lucas Machado
• MINAS TÊNIS Clube

FINANÇAS
• BDMG - Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais S.A.
• Sicoob Central CREDIMINAS – Coop. 

Central de Crédito de M. Gerais Ltda.
• Sicoob CREDICOM - Coop. Econ. Créd. 

Médicos e Prof. Área de Saúde Ltda.

INDÚSTRIA – DIVERSAS
• BEL MICRO Tecnologia S.A.
• CABELAUTO Condutores  

Elétricos S.A.
• CCA-Cia. Cimento Campeão Alvorada

• ITATIAIA Móveis S.A.
• MAGNESITA Refratários S.A.
• VILMA – Domingos Costa  

Ind. Alimentícias S.A.

MINERAÇÃO
• FERRO + MINERAÇÃO S.A.
• KINROSS Brasil Mineração S.A.
• Mineração USIMINAS S.A.

SAÚDE
• Hospital MATER DEI S.A.
• Instituto HERMES PARDINI S.A.
• UNIMED-BH – Coop.  

Trabalho Médico Ltda.

SIDERURGIA/METALURGIA 
• ARCELORMITTAL Brasil S.A.
• APERAM Inox América do Sul S.A.
• BELGO BEKAERT Arames Ltda.
• LIASA – Ligas de Alumínio S.A.
• MINASLIGAS S.A.
• USIMINAS – Usinas Siderúrgicas  

de Minas Gerais S.A.

SERVIÇOS BÁSICOS E OUTROS
• CEMIG – Cia. Energética  

de Minas Gerais
• GASMIG – Cia. de Gás  

de Minas Gerais

TRANSPORTES E LOGÍSTICA
• Expresso NEPOMUCENO S.A.
• PROSEGUR Brasil S.A.
• LOCALIZA Rent a Car S.A.

04 - MELHORES E MAIORES EMPRESAS EXCELÊNCIA DE MINAS GERAIS (Setor de Atividade):
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• 1998/1999 - José Alencar Gomes 
da Silva - Grupo Coteminas 

• 1999/2000 - Eduardo Borges de 
Andrade - Grupo Andrade Gutierrez

• 2000/2001 - Antônio José 
Polanczky - Grupo Belgo-Mineira 

• 2001/2002 - Djalma Bastos  
de Morais - CEMIG

• 2002/2003 - Salim Mattar -  
Grupo Localiza

• 2003/2004 - Alair Martins do 
Nascimento - Grupo Martins

• 2004/2005 - Robson Braga de 
Andrade - FIEMG - Grupo/Orteng

• 2005/2006 - Roger Agnelli –  
Grupo Vale do Rio Doce

• 2006/2007 - Rinaldo Campos 
Soares - Grupo Usiminas

• 2007/2008 - Cledorvino Belini - 
Grupo Fiat

• 2008/2009 – Modesto Carvalho  
de Araujo Neto – Drogaria  
Araujo S.A.

• 2009/2010 – J. Murillo Valle 
Mendes – Grupo Mendes Jr.

• 2010/2011 – Wilson Nélio  
Brumer – Grupo Usiminas

• 2011/2012 – Ricardo Valadares 
Gontijo – Direcional Engenharia S.A.

• 2012/2013 – Olavo Machado Jr. – 
FIEMG

• 2013/2014 – Jacques Gontijo 
Álvares – CCPRMG-Itambé

• 2014/2015 – Rubens Menin – 
Grupo MRV Engenharia

• 2015/2016 – Tadeu Carneiro –
CBMM - Cia. Bras. Met. Mineração

• 2016/2017 – Roberto Simões –
FAEMG

• 2017/2018 – Lindolfo Paoliello – 
ACMinas e Sergio Leite de Andrade 
– Grupo Usiminas 

• 2018/2019 – Roberto Santoro –
Grupo Hermes Pardini

• 2019/2020 – Samuel Flam – 
UNIMED-BH

• 2020/2021 – Eugênio Mattar – 
Grupo Localiza

•  2021/2022 – Jefferson De Paula – 
Grupo ARCELORMITTAL Brasil

AGRACIADOS ANTERIORES COM O TÍTULO 
“PERSONALIDADE EMPRESARIAL DO ANO DE MINAS GERAIS”:

• 1998/1999 - FIAT  
Automóveis S.A.

• 1999/2000 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2000/2001 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2001/2002 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2002/2003 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2003/2004 - USIMINAS - Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2004/2005 - USIMINAS - Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2005/2006 - USIMINAS - Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

AGRACIADAS ANTERIORES COM O TÍTULO “EMPRESA DESTAQUE DO ANO DE MINAS GERAIS”:

José Alencar Gomes da Silva foi escolhido 
1ª “Personalidade Empresarial de Minas” 
na edição 1998/1999
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MERCADOCOMUM está circulan-
do neste mês de dezembro com uma 
edição especial impressa e outra ele-
trônica trazendo matérias sobre os 
premiados, as empresas/instituições 
e personalidades, destacando a rele-
vância da premiação para a economia 
e o desenvolvimento de Minas Gerais. 
Cabe ainda ressaltar a importância da 
realização desse evento, que reúne ex-
pressiva parcela formadora do PIB mi-
neiro e obtém ampla repercussão da 
mídia em geral. Nesta edição especial 
consta o descritivo do XXVI Ranking 
de Empresas Mineiras, listando-se 
as “500 Maiores Empresas de Minas 
– 2022” – em ordem alfabética, por 
setor econômico, receita operacional 
líquida, resultado, patrimônio líquido 
e ativos totais.

A PUBLICAÇÃO, ora em seu 29º 
ano de circulação e em sua 311ª edi-
ção é enviado, mensalmente, a um 
público constituído por 116 mil pes-
soas formadoras de opinião em todo o 
país, diretamente via email e Linkedin, 
Whatsapp/Telegram, além de dispo-
nibilizar, para acesso, o seu site www.
mercadocomum.com, juntamente com 
as suas edições anteriores. 

De acordo com estatísticas do 
Google a publicação MERCADOCO-
MUM teve, no mês de julho último, 
cerca 2,8 milhões de visualizações.

O XXIV Prêmio Minas – Desempe-
nho Empresarial – Melhores e Maio-
res Empresas – MERCADOCOMUM - 
2022 conta com o apoio institucional 
da ACMINAS – Associação Comercial 

e Empresarial de Minas; ASSEMG 
– Associação dos Economistas de 
Minas Gerais; Fórum JK de Desenvol-
vimento Econômico; IBEF - Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finanças 
de Minas Gerais e MinasPart- De-

senvolvimento Empresarial e Eco-
nômico Ltda. Tem o patrocínio da 
ArcelorMittal Brasil, BDMG-Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais 
S.A., Instituto Hermes Pardini S.A., 
Supermercados BH e Unimed-BH.

• 2006/2007 - FIAT Automóveis S.A.

• 2007/2008 - FIAT Automóveis S.A.

• 2008/2009 – FIAT Automóveis S.A.

• 2009/2010 – FIAT Automóveis S.A.

• 2010/2011 – FIAT Automóveis S.A.

• 2011/2012 – CEMIG  
Distribuição S.A.

• 2012/2013 – FIAT Automóveis S.A.

• 2013/2014 – FIAT Automóveis S.A.

• 2014/2015 – CBMM – Cia. 
Brasileira de Metalurgia e 
Mineração

• 2015/2016 - DROGARIA  
ARAUJO S.A.

• 2016/2017 – LOCALIZA  
Rent a Car S.A.

• 2017/2018 – USIMINAS – Usinas 

Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2018/2019 - Instituto HERMES 
PARDINI S.A.

• 2019/2020 – UNIMED-BH – 
Cooperativa de Trabalho Médico

• 2020/2021 – LOCALIZA  
Rent a Car S.A.

• 2021/2022 – ARCELORMITTAL 
Brasil S.A
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O Brasil poderá ser um contraponto  
em relação às incertezas e inseguranças 
econômicas mundiais

“Em nome da ArcelorMittal, trans-
mito nosso orgulho pela conquista dos 
prêmios de “Empresa Destaque do Ano 
de Minas Gerais” e de “Personalidade 
Empresarial de Minas Gerais”.

Esta vigésima quarta edição do “Prê-
mio Minas de Desempenho Empresarial”, 
da revista Mercado Comum, acontece, de 
fato, num momento muito especial para 
a nossa empresa.

Nossos resultados do ano passado 
foram os melhores da história da nossa 
empresa no Brasil. 

Sabemos, logicamente, que eles fo-
ram alavancados pela recuperação da 
queda ocorrida durante a pandemia da 
Covid. E que não se repetirão com a mes-
ma intensidade nos próximos anos.

No entanto, acreditamos no futuro 
da economia brasileira e do Brasil e no 
crescimento sustentado do consumo de 
aço no país, mesmo que o cenário eco-
nômico global não seja dos mais pro-
missores.

Continuamos, no Brasil, otimistas em 
relação ao retorno dos investimentos em 
moradia popular, saneamento, estradas, 
portos, ferrovias e energia, que se fazem 
inadiáveis. Acredito que nosso país po-
derá ser um contraponto em relação às 
incertezas e inseguranças econômicas 
mundiais. 

Cresceremos junto com o país e ire-
mos dividir com as comunidades locais 
os bônus deste movimento.

Geraremos mais empregos de qua-
lidade, pagaremos mais impostos e ire-
mos estreitar o relacionamento com as 
comunidades, os agentes e as entidades 
sociais locais.

De fato, miramos o futuro com oti-
mismo. Mas já somos uma realidade. 

O reconhecimento que recebemos 
hoje é fruto de um trabalho coletivo em-
preendido para tornar a ArcelorMittal 
uma referência na produção de aço.

Para além dos volumes, nos esforça-
mos em tornar a ArcelorMittal melhor. 

Uma empresa mais eficiente, mais 
econômica e com menor impacto sobre o 

meio ambiente.
Uma empresa ética e preocupada 

com o desenvolvimento das comunidades 
próximas de suas atividades. 

Para alcançarmos tudo isso, trans-
formamos a ArcelorMittal numa empre-
sa essencialmente inovadora.

Por isso nosso lema é “Aços inteligen-
tes para as pessoas e o planeta”.

Construímos um ambiente onde a 
inovação acontece de maneira natural e 
no qual as pessoas são estimuladas a no-
vas formas de pensar.

Também nos aproximamos do ecos-
sistema de pesquisa e inovação do país, 
uma escolha que se mostrou absoluta-

mente acertada.
Hoje, cocriamos e incorporamos 

soluções que resultam na satisfação do 
cliente, no aumento de vendas, na redu-
ção de custos e no aprimoramento dos 
processos internos. 

E, também, soluções voltadas ao de-
senvolvimento de processos mais limpos. 

Buscamos atingir as metas de des-
carbonização estabelecidas pelo Grupo 
para todo o mundo.

Miramos ser uma produtora de aço 
carbono neutra até 2050. Uma meta ou-
sada, mas possível por meio do desenvol-
vimento de tecnologias energéticas lim-
pas e disruptivas.

Volto a afirmar que é uma honra que 
essa nossa forma de produzir aço receba 
este reconhecimento.

A agenda ESG do Grupo ArcelorMit-
tal – que diz respeito à governança am-
biental, social e corporativa – já é uma 
das mais avançadas do mundo. 

Aplicamos essa agenda no país e 
avançamos na sua adequação às reali-
dades locais.

Foi esta a base que nos possibilitou al-
cançar os resultados excepcionais do ano e 
aproveitarmos integralmente a recupera-
ção da economia no pós-pandemia. 

Sabemos que tal desempenho não se 
repetirá no curto prazo, mas apostamos 
num avanço firme e seguro da economia 
brasileira.

Somos líderes do setor de produção 
de aço e assim nos manteremos. 

Também nos manteremos como re-
ferência criativa, tecnológica, ética e de 
responsabilidade para todas as empre-
sas brasileiras.

Por último, gostaria de estender 
este reconhecimento a todos os empre-
gados, os grandes responsáveis pela 
construção de uma ArcelorMittal maior 
e melhor. 

E também aos parceiros que acre-
ditaram e nos ajudaram a transformar 
nossa maneira de atuar e pensar.

Estamos juntos em ação, em criação 
e em inovação.”

Presidente da ArcelorMittal Brasil 
e CEO da Aços Longos Mineração 
LATAM; Discurso pronunciado no 
dia 28 de novembro, no Centro 
de Convenções da Associação 
Médica de Minas Gerais – em 
Belo Horizonte – MG., ao receber 
o título de “Personalidade 
Empresarial do Ano de 2022”, do 
24º Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Melhores e Maiores 
– MercadoComum – 2022.

JEFFERSON  
DE PAULA
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Para que o desenvolvimento chegue 
cada vez mais longe, o BDMG está 
cada vez mais perto

“Nesta noite, empresas e institui-
ções valorosas deste Estado estão aqui 
reunidas para um momento muito es-
pecial. Ao trazer histórias, cada uma 
no seu tempo, elas contribuíram para 
a força da economia mineira.

Cedro Cachoeira, que carrega uma 
história de 150 anos e o CNPJ mais an-
tigo do estado. Com ousadia, continua 
cheia de planos para o futuro.  

O Diário do Comércio, sobrevive 
no tempo, principalmente quando os 
jornais impressos e a concorrência 
passam por dificuldades operacionais 
em face da nova fonte de informação e 
custos de produção, completa 90 anos 
com qualidade na produção da notícia 
e fidelidade de seus leitores, sinal de 
boa governança empresarial.  

Temos também três instituições 
septuagenárias sendo homenageadas, 
o Hospital Felício Rocho, a Rádio Ita-
tiaia e a Cemig, todos elas patrimônios 
de Minas Gerais. Marcas consolidadas 
nacionalmente. Sinônimos de tradi-
ção e de excelência, além de estarem 
profundamente ligadas à história e à 
identidade de Minas.   

Celebramos ainda o marco de uma 
das empresas mais icônicas da nossa 
economia, talvez por levar Minas em 
seu próprio nome. Há 60 anos, a Usi-
minas instalava o Alto Forno 1, em Ipa-
tinga, na presença do presidente João 
Goulart, ajudando a consolidar a alcu-
nha de “Vale do Aço” àquele pedaço do 
Vale do Rio Doce, tal a especialização 
econômica adquirida pelo território. 

Outras duas instituições aqui pre-
sentes completam meio século de vida 
e de história, duas forças motrizes do 
desenvolvimento de Minas. A Tora 
Transportes, que nasceu como trans-

portadora, mas que hoje é uma das 
maiores do Brasil em logística mul-
timodal, com soluções customizadas 
para cada tipo de negócio, oferecendo 
desde recintos alfandegados a voos 
charter para cargas urgentes, como as 
vacinas, por exemplo. 

A outra é o Sebrae-MG, nascida exa-
tamente seis dias depois do Sebrae na-
cional, cuja missão tem sido cumprida 
com excelência, e num setor tão impor-
tante, como o do fomento às micro e pe-
quenas empresas. As MPE são grandes 
geradoras de emprego e renda e funda-
mentais para a formalização, a profis-
sionalização e a inclusão socioproduti-
va de massivos contingentes sociais. 

Como se vê, muito do que a econo-

mia de Minas tem de melhor, de mais 
relevante e promissor, se reúne hoje 
aqui. Além da longevidade, são enti-
dades notáveis pela inovação que pro-
movem, pela agregação de valor aos 
seus produtos, sua eficiência e produ-
tividade, sem esquecer da governança 
corporativa, dos mecanismos de inte-
gridade, do respeito ao consumidor e 
ao meio ambiente. 

A ocasião para festejá-las não 
poderia ser mais adequada: na revis-
ta MercadoComum, que há quase 30 
anos têm sido um espaço de reflexão e 
de produção de conhecimento na área 
econômica, com densidade técnica e 
comprometimento com o futuro do 
país. Parabenizo aqui todos os seus 
profissionais em nome de seu diretor 
e economista-chefe, Carlos Alberto Tei-
xeira de Oliveira, este espetacular ho-
mem público, ex-Presidente do Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais. 

Hoje também estou aqui para falar 
do BDMG, do qual tenho a honra de 
presidir desde janeiro. Uma instituição 
profundamente ligada à história eco-
nômica de Minas e que completou 60 
anos agora em 2022. São seis décadas 
dedicadas ao desenvolvimento do nos-
so estado, tendo atravessado momen-
tos históricos de crescimento acelera-
do, mas também crises internacionais, 
instabilidades e desequilíbrios inter-
nos, que moldaram o perfil do Banco 
ao longo dos anos. 

Neste tempo, nosso maior atribu-
to tem sido justamente a resiliência 
e a capacidade de se reinventar para 
acompanhar as novas realidades eco-
nômicas, locais e globais. O BDMG 
surgiu há 60 anos para ajudar a mo-
dernizar a economia mineira, que es-
tava bastante atrasada em termos de 
industrialização. 

Presidente do BDMG-Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais 
S.A.; Discurso pronunciado no 
dia 28 de novembro, no Centro 
de Convenções da Associação 
Médica de Minas Gerais – em 
Belo Horizonte – MG., durante o 
24º Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Melhores e Maiores 
– MercadoComum – 2022.

MARCELO ANGELO 
DE PAULA BOMFIM
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Como integrar a economia e co-
mercializar nossa produção, se não 
havia ligação rodoviária com os princi-
pais mercados? Nossa agricultura era 
tradicional, familiar, sem assistência 
técnica e financeira. Vendíamos gado 
vivo porque não havia frigoríficos. 

O BDMG surgiu dessa percepção de 
que era necessário um agente de de-
senvolvimento que contribuísse para 
a solução dos nossos problemas. Foi 
preciso conceber, criar e capitalizar 
um Banco nosso, mineiro, para que as 
prioridades econômicas do estado pu-
dessem ser tiradas do papel. 

Desde então, a participação cres-
cente de Minas no PIB, o peso de seu 
complexo industrial, a força do seu 
agronegócio, em tudo isso houve a par-
ticipação do BDMG. Claro, o BDMG não 
fez nada sozinho, mas como parte de 
um sistema público de planejamento 
econômico que foi crucial para mudar 
o rumo da história, do qual fazem par-
te também a Fundação João Pinheiro, 
a InvestMinas, a Codemge e a própria 
Cemig, em seus 70 anos.

Essa inteligência pública, traba-
lhando de forma integrada com a 
força privada, permitiu uma grande 
expansão da infraestrutura, cujo resul-
tado foi percebido na década de 1970, 
quando o estado cresceu 60% acima 
do PIB durante o chamado “Milagre 
Econômico”. 

Mais tarde chegaram o Sebrae, 
para catapultar os pequenos negócios, 
o Cetec, para dar atualidade tecnoló-
gica ao nosso parque fabril, a Prode-
mge, enfim, toda uma rede articulada 
de planejamento, que começou finan-
ciando câmaras frigoríficas e, dez anos 
depois, a Fiat. 

Mas o Banco também teve de se 
reinventar para sobreviver a tantos so-
lavancos, como nas décadas de 1980 e 
1990, período de forte retração econô-
mica e de ajustes estruturais. Tivemos 
que encontrar outros caminhos com o 
novo mundo que se abria, com a que-

da do Muro de Berlin e a dissolução da 
URSS, com maior abertura econômica 
no Brasil, mais integração às cadeias 
produtivas globais, e de transição tec-
nológica sem precedentes. 

Para seguir relevante, o BDMG 
reestruturou-se. Foram criados novos 
produtos e serviços. O Banco passou a 
atuar, por exemplo, na modelagem de 
PPP, e foi pioneiro   na migração dos 
serviços para as plataformas digitais. 
A rede de correspondentes bancários 
cresceu, a sustentabilidade socio-
ambiental nas análises de risco e na 
concessão de crédito ganhou outra 
dimensão. O banco passou a captar 
recursos internacionais e a diversifi-
cação de funding veio dar consistên-
cia aos desembolsos durante os mo-
mentos de instabilidade. 

O BDMG nunca se acomodou. 
Acompanhamento os governos, o de-
senvolvimento do Estado e dando 
respostas à sociedade, atravessou 
momentos difíceis. Saiu mais forte. 
Na pandemia, criou linhas especiais 
para o setor de saúde, da abertura de 
leitos à contratação de profissionais e 
também para a produção de itens es-
senciais, como equipamentos médicos, 
EPIs, álcool gel, entre outros.

Em energias renováveis, por exem-
plo, Minas é líder nacional em geração 
fotovoltaica, sendo o BDMG responsá-
vel, nos últimos três anos, por cerca de 
50% do total dos financiamentos reali-
zados, com R$ 450 milhões de desem-
bolso. No período, esses financiamentos 
possibilitaram gerar 548 gigawatts-ho-
ra por ano, evitando 330 mil toneladas 
em emissões de gases de efeito. 

Agora, no Governo Zema, o BDMG 
se volta para recompor os investimen-
tos nas cadeias produtivas locais, com 
foco no desenvolvimento regional. 
Muito mais próximos dos municípios 
e empresas. Da vida municipalista e 
buscando um maior alinhamento com 
o Programa de Desenvolvimento Inte-
grado, do Governo de Minas, permitin-
do mais sinergia às políticas públicas e 

setoriais já desenvolvidas.

E o BDMG expande cada vez mais 
a sua participação no setor público. O 
apoio às prefeituras tem sido mais for-
te, tanto em momentos emergenciais, 
como nas chuvas que assolaram o Es-
tado, especialmente neste ano, quando 
todas as linhas foram disponibilizadas 
para a recuperação de pontes, estra-
das vicinais, aquisição de máquinas e 
equipamentos e até mesmo linha aber-
ta para a reconstrução de prédios his-
tóricos abalados, em Municípios que 
decretaram o Estado de Calamidade e 
situação de emergência.

O BDMG financia obras de sane-
amento básico, infraestrutura viária, 
iluminação pública, usinas de resíduos 
sólidos, máquinas e veículos, pavimen-
tação de rua, mobilidade urbana e tam-
bém contratação de consultorias para 
regularização fundiária. Como nossas 
taxas e condições são competitivas, te-
mos amplo espaço de crescimento. 

Com avaliações positivas das agên-
cias de risco, como a Moody’s e Stan-
dard & Poor’s, o BDMG está preparado 
para captar recursos com condições 
bem mais vantajosas e assim, auxiliar o 
desenvolvimento dos municípios, o for-
talecimento e a competitividade de nos-
sas empresas, além de contribuir para 
uma Minas mais sustentável e inclusiva. 

Com uma carteira de crédito de R$ 
6 bilhões e em breve passaremos por 
uma mudança de escala. As bases para 
o crescimento do BDMG foram muito 
bem alicerçadas. Agora é hora de colo-
car tudo isso em movimento.  Ou seja, 
as empresas e os municípios terão no 
Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais um parceiro ainda mais forte e 
mais bem preparado para suprir suas 
necessidades em crédito. 

Contem conosco. Essa é a nossa 
missão institucional e a nossa vocação. 
É para isso que fomos criados. Para 
que o desenvolvimento chegue cada 
vez mais longe, o BDMG está cada vez 
mais perto. 
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Se a economia brasileira não voltar 
a crescer as nossas dificuldades só 
vão se agravar

“Sejam bem-vindos a esta já tradi-
cional noite de entrega do “Oscar da 
Economia de Minas Gerais”.

Cumprimento e parabenizo todos 
os agraciados deste 24º Prêmio Minas 
- Desempenho Empresarial – Melhores 
e Maiores - MercadoComum - 2022 e, 
com prazer, destaco especialmente o 
nome do engenheiro Jefferson De Pau-
la - escolhido para receber o troféu 
“Personalidade Empresarial de Minas 
Gerais”, desta premiação. 

A “Empresa Destaque do Ano de 
Minas Gerais” deste 24º Prêmio Mi-
nas - Desempenho Empresarial é a 
ArcelorMittal Brasil - uma instituição 
centenária, maior produtora de aço do 
Brasil e responsável por mais de um 
terço de toda a produção nacional. No 
ano passado, entre todas as empresas 
com sede em Minas Gerais, a Arcelor-
Mittal obteve a maior receita opera-
cional, somou os maiores ativos totais, 
conseguiu o maior EBITDA e o maior 
lucro líquido e, portanto, deve ser con-
siderada a maior empresa mineira.

Cumprimento e parabenizo todos os 
seus acionistas, dirigentes e colaborado-
res aqui presentes e, em especial, o seu 
presidente Jefferson de Paula. Em nome 
deles, saúdo todos os demais agraciados 
com este título de premiações anteriores 
e aqui presentes: Antônio José Polancsky 

– ex-presidente da Cia. Siderúrgica Bel-
go-Mineira e atual ArcelorMittal Brasil; 
o Modesto Araujo e Samuel Flam.

Agradecimentos relevantes faze-
mos a todos os que nos dedicam o apoio 
especial na realização deste evento e, 
nesta oportunidade, destacamos a Ar-
celorMittal, a Confederação Nacional 
dos Transportes, o BDMG – Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais, o 
Grupo Hermes Pardini, o Supermer-
cados BH e a Unimed-BH – bem como, 
agradecemos os apoios institucionais 
concedidos pela ACMINAS – Associa-
ção Comercial e Empresarial de Minas, 
o IBEF-MG, o Fórum JK de Desenvolvi-
mento e a MinasPart Desenvolvimento 
Econômico e Empresarial.

Também, nossos agradecimentos 
especiais se destinam àqueles que es-
tão veiculando as suas publicidades na 
edição especial sobre esta premiação 
de MercadoComum, única fonte de re-
ceita desta publicação.

MercadoComum – Publicação Na-
cional de Economia, Finanças e Negócios 
estará completando, em julho do ano 
que vem, o seu 30º ano de circulação. 
Constituindo-se numa das mais antigas 
publicações brasileiras especializadas 
em economia e finanças e com alcance 
nacional, MC conta com um público lei-
tor de mais de cento e dez mil pessoas 
que recebem mensalmente - via e-mail e 
Whatsapp, Linkedin e Instagran, as suas 
edições eletrônicas mensais regulares. 

Presidente/Editor Geral de MercadoComum. Discurso proferido no dia 28 de novembro, no Centro de Convenções da Associação 
Médica de Minas Gerais – durante a solenidade de premiação do XXIV Prêmio Minas – Desempenho Empresarial – Melhores e 
Maiores Empresas - MercadoComum – 2022.

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

“Não se faz, não se opera a modificação de um país, sem que haja também uma 
mentalidade, a mentalidade para o desenvolvimento, a mentalidade de um grande país”.    
Juscelino Kubitschek
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Segundo o Google Search – as pá-
ginas de MercadoComum Online es-
tão sendo visualizadas por cerca de 
3 milhões de pessoas todo mês e, cabe 
destacar, tratar-se este de um público 
eminentemente formador de opinião, 
não só em Minas – mas em parcela sig-
nificativa no país e também no exterior. 

Com esta 24ª edição, o Prêmio Mi-
nas Desempenho Empresarial – Melho-
res e Maiores Empresas – a cada dia 
amadurecemos mais e este evento já 
se transformou numa das mais antigas 
premiações de Minas Gerais, contando 
com quase 1.200 empresas agraciadas 
e homenageadas desde o seu início. Em 
2023 vamos fazer as nossas bodas de 
prata e esperamos contar, desde já, com 
o apoio e a presença novamente de to-
dos vocês que sempre nos prestigiaram.

Lembro-me, com detalhes, daque-
la noite do dia 10 de agosto de 1999 
quando ocorreu, na Serraria Souza 
Pinto, a sua primeira realização - com 
a escolha de José Alencar Gomes da Sil-
va como a 1ª Personalidade Empresa-
rial. Depois, a solenidade passou a ser 
feita no Palácio das Artes e, posterior-
mente, no MinasCentro. Em seguida, 
passou a ser realizada no Automóvel 
Clube de Minas Gerais e, nos últimos 
anos no Centro Empresarial da ACMi-
nas. Neste ano estamos em novo local, 
mas mantendo o mesmo entusiasmo 
e confiança de que vamos melhorar 
cada vez mais e mais.

O maior objetivo desta premiação 
é o de valorizar a iniciativa privada e 
os empreendedores de nosso Estado, 
além de promover o reconhecimen-
to daqueles que estejam diretamente 
envolvidos no grande esforço que se 
constitui a construção de uma Minas 
e de um Brasil, melhores e mais justos, 
para os mineiros e os brasileiros.

É, exatamente na concepção de 
uma Minas síntese do Brasil e no valor 
de nossa gente, da nossa sociedade, da 
nossa economia, das nossas empresas 
e empresários - que surgiu esta deci-
são inédita de se render uma home-

nagem, a todos os que participam da 
consolidação do desenvolvimento e se 
envolvem, direta ou indiretamente, no 
engrandecimento da nossa economia.

Por isso, não vejo nenhuma redun-
dância em afirmar, aqui e mais uma 
vez que, neste momento, encontramo-
-nos reunidos para festejar a entre-
ga do “Oscar da Economia Mineira” 
àquelas pessoas e empresas que mais 
se destacaram, em diferentes setores 
e atividades, por seus desempenhos 
significativos e resultados positivos à 
nossa economia e sociedade. 

Através de rigoroso processo téc-
nico, as empresas foram selecionadas 
como Empresas Excelência de Minas 
Gerais e agrupadas por setor de ativi-
dade econômica e,  entre elas, uma é 
escolhida Empresa Destaque do Ano. 
Uma única pessoa física é premiada, 
com a titulação de “Personalidade Em-
presarial do Ano de Minas Gerais”. 

A escolha de todos os agraciados, a 
exemplo das vezes anteriores e confor-
me já mencionado, obedeceu a crité-
rios rigorosos e estritamente técnicos, 
dispondo como fundamento essencial 
a análise dos balanços, das demonstra-
ções de resultados e dos relatórios de 
administração divulgados pelas em-
presas, com base no exercício de 2021. 

O mais relevante elemento que 
subsidiou de forma substantiva no 
levantamento e inventário de todas 
as informações e utilizado como ali-
cerce principal deste estudo foi o 26º 
Ranking de Empresas Mineiras, nele 
considerados os seus principais índices 
e indicadores de desempenho das res-
pectivas empresas analisadas.

O Ranking das Empresas Mineiras 
vem sendo considerado uma das pes-
quisas mais relevantes e amplas sobre 
a atuação e performance das empresas 
com sede no Estado. Presentemente, 
contemplou a análise de mais de 2 mil 
empresas que publicaram os seus ba-
lanços ou que os remeteram à redação 
de MC - até o dia 31 de agosto último, 

para integrar a base do referido estu-
do. Desse total, cerca de 550 empresas 
se habilitaram e foram consideradas 
aptas a participar deste 26º Ranking.

Considerada a Receita Operacio-
nal Líquida das 500 empresas listadas 
neste 26º Ranking de Empresas de 
Minas Gerais, o total analisado desta 
rubrica atingiu R$ 567 bilhões, o que 
corresponde a 71% do PIB mineiro 
de 2021. Em relação ao exercício an-
terior houve expansão real de 32%.  O 
Lucro Líquido das 500 empresas lis-
tadas alcançou R$ 88 bilhões – o que 
corresponde a 15,50% do faturamen-
to obtido no ano e a uma expansão de 
129,7% em relação ao ano anterior.

A Receita Operacional Líquida das 
dez maiores empresas de Minas Gerais 
totalizou R$ 242 bilhões – o que repre-
senta 43% da soma de todas as 500 
empresas listadas neste Ranking.

De outro lado, constitui este estu-
do uma peça importante na análise 
da evolução da economia mineira - in-
cluindo em suas estatísticas e compara-
ções, os dados de muitas empresas que 
não possuem os seus números contem-
plados em estudos similares em nível 
nacional. A equipe responsável por sua 
realização é liderada pela MinasPart - 
Desempenho Empresarial e Econômico, 
Ltda., que se encarrega do levantamen-
to e inventário das informações, a sua 
análise e conclusões, desde o início des-
ta iniciativa, há vinte e quatro anos. 

O detalhamento deste estudo in-
titulado 26º Ranking de Empresas de 
Minas Gerais será publicado nas edi-
ções de MercadoComum que circula-
rão em dezembro.

“Faço um alerta: se não voltarmos 
a crescer a economia brasileira, as 
nossas dificuldades só vão se agravar 
e as soluções, para os nossos principais 
problemas, estarão cada vez mais dis-
tantes. Mesmo já detendo, por exem-
plo, a mais elevada carga tributária de 
nossa história e atingida no ano passa-
do, ela continuará se expandindo, as-
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sim como a dívida pública, que poderá 
nos direcionar a uma situação explo-
siva. E os recursos para investimentos 
em geral ficarão, também e lamenta-
velmente, sempre mais escassos

 
Repito e insisto no tema: o Brasil 

precisa se reconciliar com o desenvol-
vimento e retomar os níveis de cres-
cimento econômico que superem a 
média global e que preferencialmente 
siga o ritmo alcançado pelos países 
emergentes e em desenvolvimento, ca-
tegoria da qual fazemos parte. Enfim, 
temos de buscar nos transformar em 
Nação Desenvolvida, Justa e Próspera!

Considero o desenvolvimento a tri-
lha natural do Brasil rumo ao futuro, 
como já afirmava Juscelino Kubitschek 
há mais de 70 anos. 

A busca de um futuro melhor para 
o Brasil passa, inexoravelmente, pela 
urgente decisão de deixarmos de ser 
emergentes para nos convolar em país 
desenvolvido. 

Reafirmo, com convicção que, as-
sim como existe o “Sistema de Metas 
de Inflação”, o Brasil deveria criar 
outro modelo similar e a ser conside-
rado a prioridade nacional número 
um. A proposta nesse sentido é a im-
plantação de um “Sistema de Metas 
de Crescimento Econômico Vigoroso, 
Consistente, Contínuo e Sustentável”, 
resgatando-se o planejamento para 
que se possa captar o futuro promissor 
e iniciar já a sua transformação em re-
alizações efetivas. 

O crescimento econômico vigoroso 
deve deixar de ser apenas uma casu-
alidade, uma questão episódica, uma 
efemeridade ou um acontecimento 
meramente fortuito para se transfor-
mar, efetivamente, na grande meta 
econômica nacional, permeando a 
convolação do País em uma economia 
madura e desenvolvida. 

Nesta direção já tivemos, antes, 
vários exemplos bem sucedidos e que 
poderiam nos servir de inspiração e 

motivação, como foi o caso do Plano 
de Metas, durante o Governo JK”.

Cabe mencionar que, neste século, o 
Brasil vem sendo vítima de uma doença 
que intitulo de “síndrome do raquitismo 
econômico” e fica evidenciado, simples-
mente, que o país não consegue acom-
panhar o crescimento da economia 
mundial. A marcha do crescimento eco-
nômico nacional parece enferrujada, 
emperrada e sem condições de engatar 
qualquer ritmo que a possa levar avan-
te e, ao contrário, tem se mostrado nes-
ta década como uma autêntica marcha 
a ré, um verdadeiro andar para trás, 
como um rabo de cavalo.

País que não cresce a sua eco-
nomia é país condenado ao atraso, 
à miséria e ao subdesenvolvimento, 
considerados os maiores inimigos da 
democracia.

O Brasil não pode prescindir do 
crescimento econômico: o estoque de 
problemas sociais acumulados, eleva-
-se exponencialmente, apesar da desa-
celeração da taxa de crescimento da 
população. Entendo que só a expansão 
da economia preencherá as condições 
necessária para o enfretamento e ate-
nuação dos mesmos.

É verdade que há uma grave crise 
financeira do setor público brasileiro, 
em todos os seus níveis e, em grande 
parte, ela é provocada pelos elevados 
gastos e uma exorbitante conta de des-
pesas de juros sobre a dívida pública. 
Também colaboram para este quadro 
a estagnação e o pouco dinamismo da 
economia nacional. E isso acontece em 
um cenário de “des-carga” tributária 
asfixiante que, em 2021, atingiu o re-
corde histórico de 33,8% do PIB – Pro-
duto Interno Bruto. 

Ou seja, de tudo o que é produzido 
nos país, 1/3 destina-se cobrir as des-
pesas de todos os níveis dos governos 
federal, estadual e municipal.  

A política monetária brasileira ado-
tada nos últimos trinta anos, com juros 

reais elevadíssimos e que nos transfor-
mou já há décadas nos campeões absolu-
tos do maior nível praticado no ranking 
mundial, é absolutamente incompatível 
com o crescimento econômico vigoroso 
e se constitui em uma autêntica conspi-
ração contra o desenvolvimento do país.

Cabe também lembrar que as des-
pesas consolidadas de juros nominais 
da União, dos Estados e dos Municí-
pios, de outro lado, consomem cerca 
de 28% de toda a arrecadação tribu-
tária nacional, algo em torno de 9% do 
PIB, somente neste ano. Isso significa 
que, apenas em 2022, o país gastará 
no pagamento de juros sobre a dívida 
pública cerca de R$ 886 bilhões – equi-
valente a US$ 172 bilhões. Em síntese, 
neste ano o país terá pago a título de 
juros um montante que será superior 
a todo o gasto previsto com a PEC de 
Transição nos quatro anos seguintes, 
isto é, se ela for aprovada.  

E acrescento ainda mais que, de 
acordo com levantamento recente da 
FECOMÉRCIO SÃO PAULO, as famílias 
brasileiras pagaram R$ 284,1 bilhões 
em juros, nos seis primeiros meses de 
2022, montante que representa 12,7% 
da renda dos lares no período. As des-
pesas com juros já são o terceiro item 
que mais compromete o orçamento fa-
miliar no Brasil, só perdendo para as 
despesas de habitação (1º lugar) e ali-
mentação (2º). No meu entendimento 
isso é um verdadeiro escândalo, é uma 
deformação absoluta que aleja a eco-
nomia nacional e contamina severa-
mente a sua competitividade!

Em épocas passadas, chegou-se a 
afirmar que “ou o Brasil combatia as 
saúvas ou elas acabariam com o Bra-
sil”. Traduzindo para os tempos atuais é 
como afirmar que “ou o Brasil reduz as 
suas taxas de juros ou os juros liquida-
rão com o país”. Reduzir as taxas de juros 
aqui praticadas em níveis que possam 
ser considerados civilizados é uma impo-
sição de ordem, de segurança nacional.

Quero acrescentar uma frase do 
nosso saudoso presidente Juscelino Ku-
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bitschek que continua bem aplicável 
aos dias atuais: 

“Pretender solucionar a crise bra-
sileira com remédios prescritos para 
o único fim de estabilidade, como se 
fôssemos uma terra exausta e um povo 
cansado, necessitados de equilibrar as 
poucas forças que ainda nos restassem 
é semelhante, malgrado as deforma-
ções que acarretam todas as analo-
gias, ao intento de se tratarem as cri-
ses da puberdade com medicamentos 
destinados a mitigar a senectude”. 

É mister que não se caia no priva-
tismo radical e absoluto. A privatização 
de empresas estatais não pode ser vista 
como a panaceia que irá resolver todos 
os problemas ou males da administra-
ção pública brasileira. É certo que a 
superação da crise financeira do Estado 
brasileiro exigirá um reposicionamento 
e um redimensionamento do mesmo no 
contexto da economia nacional. No en-
tanto, a presença do Estado na econo-
mia ainda continua essencial e insubsti-
tuível, ainda mais quando se trata de um 
país com dimensões continentais como é 
o caso do Brasil, com alta concentração 
de renda e ainda por se desenvolver.

A privatização e a desestatização 
de empresas estatais são alternativas 
válidas dentro do contexto geral de re-
definição do papel do setor público na 
economia nacional.  Entretanto, esse 
mecanismo não deve ser encarado, 
como já mencionado anteriormente, 
como panaceia e solução absoluta dos 
problemas do Estado Brasileiro.

Neste sentido, o equacionamento 
e a solução da problemática financei-
ra do setor público devem se efetivar 
no bojo de um projeto global de rede-
finição de seu papel na economia da 
País, e não a partir de medidas tópicas, 
superficiais e indiscriminadas que, a 
exemplo de decisões anteriores, só fi-
zeram agravar ainda mais a questão.

Um equívoco que permeia a discus-
são econômica no país diz respeito à 
crença de que a estabilidade econômica 

é condição prévia à retomada do de-
senvolvimento do País. Primeiro a esta-
bilidade, só depois o desenvolvimento. 
Sendo assim, as políticas de estabiliza-
ção assumem um caráter de primazia 
absoluta, subordinando e sufocando 
todas as outras políticas. Apequena-se 
a política econômica, amesquinham-se 
os objetivos para a economia do País. E 
já lá se vão algumas décadas de busca 
inglória da miragem da estabilidade.

Evidentemente, ninguém, em sã 
consciência, há de negar a necessidade 
de as economias nacionais ostentarem 
bons e saudáveis fundamentos macro-
econômicos. O caminho da estabilidade 
deve ser concebido e implementado, no 
bojo de uma política de desenvolvimen-
to para o País. A estabilidade não prece-
de o desenvolvimento; ao contrário, é a 
estratégia de desenvolvimento do País 
que deve, simultaneamente, orientar 
e contextualizar as opções da política 
macroeconômica. Até porque, ao con-
trário do que se costuma propagar, os 
caminhos possíveis para se alcançar a 
estabilidade econômica são vários.

Os problemas da área social po-
dem comprometer seriamente os re-
sultados econômicos desejados, e vice-
-versa. Portanto, o social não pode ser 
tratado como um apêndice do econô-
mico, mas como parte integrante de 
um processo mais amplo e equitativo 
de desenvolvimento socioeconômico.

Desenvolver ações de cunho com-
pensatório e meramente assistencia-
lista atenua, momentaneamente, as 
carências mais imediatas, mas não 
resolve de maneira definitiva os pro-
blemas sociais. Há que se conceber 
políticas de redistribuição efetiva da 
renda, acoplada ao crescimento vigo-
roso, contínuo, consistente, sustentável 
e harmônico da economia.

As divergências ideológicas per-
dem relevância diante da urgente ne-
cessidade de o País resgatar o cresci-
mento e o desenvolvimento econômico. 
Considero irrelevantes as discussões à 
esquerda, direita ou centro.  O impor-

tante é avançar e seguir em frente, 
rumo ao verdadeiro progresso!

Assim, considero imprescindível 
que se despolitize e que seja desideo-
logizada a discussão dos principais 
temas econômicos, porque o desen-
volvimento precisa se transformar na 
grande e prioritária meta nacional. 

Sem a superação desses entraves, 
a economia brasileira continuará pa-
tinando, imersa no conjunturalismo 
predominante e vigente de várias das 
décadas anteriores e ainda persisten-
te nos dias atuais. Desatar esses nós é 
pré-condição para o seu lançamento 
em um novo ciclo de expansão.

Não basta apenas crescer. É necessá-
rio que o crescimento da nossa economia 
supere a média mundial e possa compa-
tibilizar-se com o nível de expansão das 
economias dos países emergentes.

Para finalizar, quero reafirmar 
que aposto no desenvolvimento de Mi-
nas Gerais e na possibilidade de o Bra-
sil conciliar-se com o crescimento vigo-
roso e a modernização da economia, 
com a justiça social e a democracia.

Reitero nossos cumprimentos, pa-
rabenizo o engenheiro Jefferson De 
Paulo, a ArcelorMittal Brasil e todas 
as empresas agraciadas desta premia-
ção, desejando-lhes muito sucesso e 
que todos os senhores continuem repe-
tindo, com bastante êxito, essa trajetó-
ria positiva que muito dignifica Minas 
e engrandece o Brasil. 

Gostaria ainda de deixar mais uma 
vez consignado o meu abraço afetuoso 
a todos os agraciados do 24º Prêmio Mi-
nas – Desempenho Empresarial – Melho-
res e Maiores - MercadoComum - 2022, 
parabenizando-os pela merecida escolha 
e pela confiança depositada neste evento. 

Conclamo todos aqui presentes para 
que, juntos, possamos colaborar para o 
engrandecimento do empreendedoris-
mo e do desenvolvimento econômico e 
social, de Minas e do Brasil. “
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Líder no mercado brasileiro em 
produção de aço, a ArcelorMittal Bra-
sil é dona de uma história sólida, con-
solidada ao longo de mais de 100 anos. 
Atualmente, conta plantas industriais 

em Minas Gerais, Espírito Santo, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do 
Sul. A produtora de aço possui mais de 
100 unidades de distribuição em todo 
o território nacional. Cerca de 16 mil 

pessoas trabalham na companhia, que 
tem capacidade instalada anual supe-
rior a 12,5 milhões de toneladas de 
aço e 7 milhões de toneladas de miné-
rio de ferro. 

XXIV PRÊMIO MINAS | MELHORES E MAIORES

SETOR: SIDERURGIA E METALURGIA
TRADIÇÃO E PERPETUIDADE: 100 ANOS
EMPRESA DESTAQUE DO ANO DE MINAS GERAIS
PERSONALIDADE EMPRESARIAL DO ANO DE MINAS GERAIS - 2022

ARCELORMITTAL
Brasil S.A.

ArcelorMittal Brasil é “Empresa  
Destaque do Ano de Minas Gerais”  
do XXIV Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Melhores e Maiores

 Usina de Aços Longos – João Monlevade - MG
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Em Minas Gerais, são três unida-
des industriais, instaladas em Sabará, 
João Monlevade e Juiz de Fora, além 
de duas plantas minerárias: a Mina do 
Andrade, em Bela Vista de Minas, e a 
de Serra Azul, em Itatiaiuçu. Já a área 
responsável pela produção de carvão 
vegetal (BioFlorestas) está espalhada 
por 16 municípios mineiros. Já a sede 
administrativa e a empresa de Tecno-
logia da Informação (ArcelorMittal 
Sistemas) estão em Belo Horizonte. 

Início - A empresa foi fundada em 
1921, em Sabará (MG), sob o nome de 
Companhia Siderúrgica Belgo Minei-
ra, uma fusão entre o grupo europeu 
de aço ARBED e a Companhia Side-
rúrgica Mineira, idealizada por enge-
nheiros da Escola de Minas de Ouro 
Preto, em 1917. Já em sua criação, a 
companhia já mostrava grandiosida-
de: a usina de Sabará se transformou 
na primeira planta integrada da Amé-
rica do Sul e foi a pioneira na produ-
ção de laminados com aço 100% na-
cional com a operação de perfis leves 
e vergalhões.

PORTFÓLIO

A ArcelorMittal Brasil oferece ao 
mercado produtos e soluções para os 
setores do agronegócio, construção 
civil, automotivo, energia, indústria e 
óleo e gás. São aços longos e planos 
de alta qualidade presentes em auto-
móveis e caminhões, eletrodomésti-
cos, casas e prédios, embalagens, cer-
cas, entre outras. Em parceria com o 
Grupo Bekaert, lidera no Brasil o for-
necimento de arames para a indústria 
e o agronegócio e está entre os três 
maiores produtores de cordonéis de 
aço para reforço de pneus. 

PERFORMANCE OPERACIONAL

Em 2021, a operação brasileira 
obteve a sua melhor performance da 
história. A empresa consolidou ainda 
mais a sua liderança no país e o desta-
que não se deu apenas pela eficiência 
e estabilidade operacionais, com to-
das as plantas industriais produzindo 

a plena capacidade, mas pelas vendas 
acima das expectativas e dos núme-
ros financeiros colhidos. 

O desempenho expressivo acom-
panhou a reação da economia brasi-
leira, com forte demanda por aço nos 
setores da construção civil, indústria, 
automotivo e de máquinas e equipa-
mentos. O lucro líquido da Arcelor-
Mittal em 2021 foi de R$ 12,4 bilhões, 
a receita líquida atingiu R$ 69 bilhões 
e o resultado operacional consolidado 
(EBITDA) chegou aos R$ 20,2 bilhões. 
A produção total de aços longos e pla-
nos foi de 13,4 milhões de toneladas e 
a de minério de 3,4 milhões de tone-
ladas. Já o volume de vendas fechou o 
ano com 12,5 milhões de toneladas e 
1,6 toneladas, respectivamente. 

VISTAS NO FUTURO

Centenária e dona de um passa-
do sólido, a companhia está segura 
para construir um futuro promissor 
e continuar contribuindo com o de-
senvolvimento econômico, social e 
sustentável do Brasil e de Minas Ge-
rais. A projeção do mercado é de que-
da na produção e demanda de aço na 
América Latina e no mundo no curto 
prazo. Nos dois próximos anos serão 
necessários ajustes pontuais como 

redução de custos fixos, operacionais 
e incremento na qualidade dos pro-
dutos para adequar a esta realidade. 

INOVAÇÃO

A inovação é um dos pilares mais 
importantes da estratégia de negócio 
da empresa. A ArcelorMittal Brasil 
investe na busca de soluções inova-
doras em aço e na melhor experiên-
cia para seus clientes. A empresa tem 
buscado, cada vez mais, fortalecer as 
conexões, o envolvimento de clientes 
e parceiros e a cocriação no ambiente 
de negócios.

O Brasil abriga um dos centros de 
pesquisas e desenvolvimento do Gru-
po ArcelorMittal no mundo. O centro 
- localizado na ArcelorMittal Tubarão, 
em Serra, no Espírito Santo – con-
ta com pesquisadores e técnicos do 
Brasil. Outros, vindos de centros de 
pesquisa da ArcelorMittal na Europa 
e Estados Unidos, também se juntam 
à equipe para projetos especiais. O 
centro de pesquisas da ArcelorMittal 
atende às demandas das unidades de 
produtos planos e longos da América 
do Sul em três temas: desenvolvimen-
to de produtos, desenvolvimento de 
processos e atendimento a clientes. 
O foco é nas inovações para as indús-

Usina de Aços Planos - Tubarão – ES 
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trias automotiva, máquinas e equipa-
mentos, de energia (oleodutos e ga-
sodutos, estruturas off-shore, torres 
eólicas), construção civil e eletrodo-
mésticos.

 
Considerado o 1° hub de inovação 

aberta da indústria de aço no mun-
do, o Açolab completou quatro anos 
e consolida o objetivo de fomentar a 
inovação para o negócio de segmen-
to de aços longos da ArcelorMittal no 
Brasil. O propósito de um dos princi-
pais laboratórios de inovação aberta 
do país, é cocriar soluções inovado-
ras que gerem valor para a empresa 
e para a sociedade. Para se ter uma 
ideia de volume de trabalho, o hub de 
inovação está conectado atualmen-
te a mais de 8 mil startups (cerca de 
50% do total de startups brasileiras).

O papel da inovação na estratégia 
do negócio foi reforçado em maio de 
2021 com o lançamento do Açolab 
Ventures. O fundo irá investir mais de 
R$ 100 milhões em startups e peque-
nas empresas inovadoras. A estraté-
gia do fundo é identificar startups 
que tenham solução validada e que 
desenvolvam novos negócios, produ-
tos e serviços ou incorporem novas 
tecnologias para aumentar a compe-
titividade e enriquecer a proposta de 
valor da cadeia da ArcelorMittal. As 
startups selecionadas relacionam- se 
às áreas de Siderurgia, Mineração, 
Construção Civil, Indústria, Sustenta-
bilidade, Logística, Comercial, Varejo 
e Distribuição.

Já o Programa de Transformação 
Digital da ArcelorMittal - o iNO.VC - é 
o programa para o segmento de aços 
planos no Brasil tem como premissa 
acelerar a transformação digital da 
empresa ao colocar juntos emprega-
dos, startups e pessoas que estejam 
desenvolvendo projetos da área em 
meios acadêmicos em todo o país. 
Os empregados da ArcelorMittal são 
os protagonistas do processo e res-
ponsáveis após identificar oportuni-
dades de inovação em suas áreas. Os 
projetos são voltados para o desen-

volvimento de três unidades da Arce-
lorMittal em Vitória (ES), Contagem 
(MG) e São Francisco do Sul (SC).

SUSTENTABILIDADE

Para a ArcelorMittal, ser competi-
tiva e prosperar no amanhã significa 
entender como o mundo está evoluin-
do, não só do ponto de vista econô-
mico e de mercado, mas também em 
termos de megatendências sociais e 
ambientais que moldarão o futuro. 
Comprometida com a agenda ESG, a 
empresa acredita que o crescimento 
deve estar alinhado aos princípios de 
responsabilidade, integridade e sus-
tentabilidade, gerando ganhos para a 
sociedade.

Nesse âmbito, algumas metas 
estão acordadas. Liderar a descar-
bonização na indústria do aço é uma 
delas. Globalmente, o Grupo Arcelor-
Mittal foi pioneiro no setor ao lançar a 
meta de ser carbono neutro até 2050 
e, como passo intermediário, reduzir 
em 25% suas emissões específicas 
até 2030. Até o momento, o Grupo 
já investiu cerca de 300 milhões de 
euros no desenvolvimento de tecno-
logias de carbono neutro pelos seus 
Centros de Pesquisa & Desenvolvi-
mento. Também deverá investir cerca 
de 10 bilhões de dólares até 2030. 
Entre as iniciativas que serão desen-
volvidas e implementadas pelas uni-
dades no Brasil estão o aumento do 
uso de sucata como matéria-prima, a 
utilização de gás natural e a otimiza-
ção do uso de carvão vegetal, além da 
melhoria da eficiência energética dos 
processos.  

Também a gestão eficiente de 
energia é um compromisso de todas 
as unidades da ArcelorMittal Brasil. 
A empresa busca otimizar o uso dos 
recursos energéticos e aproveitar 
os potenciais disponíveis. Em 2021, 
fechou o ano com autogeração de 
44% de energia, e a compra dos 90% 
restantes foi de matriz renovável. A 
meta é alcançar 100% de fontes re-
nováveis até 2030.

Com relação à Diversidade e In-
clusão, em 2021 foi lançada a meta de 
obter 25% de mulheres em posição 
de liderança até 2030. Além disso, 
a Fundação ArcelorMittal, que atua 
há mais de 30 anos, contribui para 
a formação cidadã de crianças e jo-
vens, dedicando-se a três eixos prio-
ritários: educação, cultura e esporte. 
De 2019 a 2021, foram investidos R$ 
172,7 milhões nessas áreas, entre 
recursos próprios e Leis de Incenti-
vo. Atualmente, a entidade é a maior 
investidora do esporte em Minas Ge-
rais. Na última década, incluindo o va-
lor aplicado por meio das Leis de In-
centivo Estaduais, foram mais de R$ 
47,5 milhões investidos em projetos 
que atenderam cerca de meio milhão 
de pessoas. 

ESTRUTURA

Brasil

• Operação em cinco estados 
brasileiros: Minas Gerais, 
Espírito Santo, Mato Grosso  
do Sul, Rio de Janeiro  
e São Paulo 

• Mais de 100 unidades de 
distribuição no território 
nacional

• 16 mil empregados
• Capacidade de produção anual 

de 12,5 milhões de toneladas 
de aço bruto e 7 milhões de 
toneladas de minério de ferro

Minas Gerais

• Três operações industriais  
no estado: Sabará, João 
Monlevade e Juiz de Fora

• Duas plantas minerárias:  
Mina do Andrade, em Bela Vista 
de Minas, e Serra Azul,  
em Itatiaiuçu

• Uma sede administrativa e 
uma empresa de Tecnologia 
da Informação (ArcelorMittal 
Sistemas), localizadas na 
capital mineira  

• Produção de carvão vegetal 
(BioFlorestas) em 16 municípios
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MC - O sr. poderia falar um pouco 
sobre a sua trajetória profissional? 
Idade, onde nasceu, formação aca-
dêmica, há quanto tempo está na 
empresa? 

JP - Nasci em Volta Redonda, no Sul 
Fluminense, e tenho 62 anos. Atuo há 
quase quatro décadas na indústria do 
aço. Estou no Grupo ArcelorMittal desde 
1991 e já ocupei várias posições executi-
vas no Brasil, na Argentina, Estados Uni-
dos, Canadá, México e Europa. No ano 
passado, assumi a presidência da ope-
ração brasileira. Sou também chairman 
do Conselho Mundial de Saúde e Segu-
rança e membro do Comitê Executivo do 
Grupo ArcelorMittal. Tenho graduação 
em engenharia metalúrgica pela Uni-
versidade Federal Fluminense (Brasil), 
e possuo formação executiva na Funda-
ção Dom Cabral (Brasil), Universidad 
Austral - IAE School of Business (Argen-
tina), Insead (França) e Kellog School of 
Management, Northwestern University 
(EUA). Externamente ao Grupo Arcelor-
Mittal, sou o atual presidente do conse-
lho de administração do Instituto Aço 
Brasil (IABr), vice-presidente do con-
selho da Associação Latino-Americana 
do Aço (ALACERO) e vice-presidente da 
diretoria e membro do Conselho Estra-
tégico da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (FIEMG).

MC - Poderia traçar um perfil 
da empresa? Data de fundação, nú-
mero de empregados, quantidade 
de unidades, produção, resultados 
financeiros? 

JP - Somos uma empresa centená-
ria. Em dezembro de 1921, foi criada a 
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, 
em Sabará. Uma fusão entre o grupo 
europeu de aço ARBED e a Companhia 

Siderúrgica Mineira, fundada por en-
genheiros da Escola de Minas de Ouro 
Preto, em 1917. Hoje, a empresa conta 
com três unidades industriais em Minas 
Gerais: Sabará, João Monlevade e Juiz de 
Fora, além de duas plantas minerárias: 
a Mina do Andrade, em Bela Vista de 
Minas, e a de Serra Azul, em Itatiaiuçu. 
A área responsável pela produção de 
carvão vegetal (BioFlorestas) está es-
palhada por 16 municípios mineiros. 
A nossa sede administrativa também é 
localizada na capital mineira, no bair-
ro Funcionários, bem como a empresa 
de Tecnologia da Informação (Arcelor-
Mittal Sistemas). A operação brasileira 

possui ainda usinas no Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São 
Paulo e 16 mil empregados.  A empresa 
é líder em produção de aço da América 
Latina. A capacidade instalada é de 12,5 
milhões de toneladas de aço bruto e 7 
milhões de toneladas de minério de fer-
ro. Conta ainda mais de 100 unidades de 
distribuição em todo território nacional

MC - A empresa vive um ex-
celente momento, não é mesmo? 
Como estão os indicadores em 
2022? A ArcelorMittal Brasil alcan-
çou o melhor resultado financeiro 
de sua história em 2021? 

Jefferson De Paula
Presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO da ArcelorMittal 
Aços Longos e Mineração LATAM é a “Personalidade do  
Ano de Minas Gerais – 2022”



24º PRÊMIO MINAS – DESEMPENHO EMPRESARIAL 

MELHORES E MAIORES - 2022

3 4 EDIÇÃO ESPECIALDEZEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

JP - Correto. No ano passado, a Ar-
celorMittal Brasil obteve a sua melhor 
performance da operação brasileira em 
um ano histórico, no qual a empresa 
consolidou ainda mais a sua lideran-
ça no país. A empresa não se destacou 
somente pela eficiência e estabilidade 
operacionais - com todas as plantas 
industriais produzindo a plena capa-
cidade -, mas também pelas vendas 
acima das expectativas e dos números 
financeiros colhidos. O desempenho 
expressivo acompanhou a reação da 
economia brasileira com forte deman-
da por aço nos setores da construção 
civil, indústria, automotivo e máqui-
nas e equipamentos. O lucro líquido da 
ArcelorMittal foi de R$ 12,4 bilhões, a 
receita líquida atingiu R$ 69 bilhões e 
o resultado operacional consolidado 
(EBITDA) chegou aos R$ 20,2 bilhões.

A produção total de aços longos e 
planos foi de 13,4 milhões, acréscimo 
de 29,5% na relação com o ano an-
terior. O volume de vendas alcançou 
12,5 milhões de toneladas, salto de 
18,9%. Do total comercializado, 59% 
foram destinados ao mercado domés-
tico e 41% ao mercado externo. Os re-
sultados excepcionais demonstram a 
solidez da empresa e comprovam que 
a ArcelorMittal está preparada para o 
futuro; A companhia está ciente de que 
eles foram fruto da atipicidade do ano, 
mas, no médio e longo prazo, a expec-
tativa é de crescimento consistente do 
consumo doméstico de aço em função 
das potencialidades que o Brasil apre-
senta, da infraestrutura e da indústria 
ao agronegócio; 

Em 2022, o ano continua muito 
bom para a construção civil e o agro-
negócio. Buscamos trabalhar junto com 
os nossos parceiros para trazer as me-
lhores soluções em aço com maior va-
lor agregado. 

MC - Qual foi o impacto da pan-
demia para a empresa? 

JP - A empresa paralisou ativida-
des de algumas operações industriais 
no início da pandemia, mas logo reto-
mou normalizou a produção. Todas 

as unidades da ArcelorMittal adota-
ram uma série de ações alinhadas às 
orientações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e do Poder Público, 
visando apoiar na prevenção da dis-
seminação do vírus e na redução dos 
riscos de transmissão da doença, den-
tro e fora da empresa. Obviamente que 
a pandemia foi um fato muito negativo 
e causou sofrimento no mundo todo. 
Mas precisamos também enxergar de 
que maneira crises como essa geram 
reflexões, oportunidades e mudanças. 
Não podemos sair iguais a como entra-
mos. No nosso caso, a crise nos ensinou 
muitas coisas em diversas áreas da or-
ganização como, por exemplo: manter 
os profissionais engajados e motiva-
dos em um cenário de muita incerteza 
e com distanciamento social (home 
office); intensificar as nossas ações de 
solidariedade e responsabilidade social 
apoiando as pessoas de todo o Brasil no 
enfrentamento da pandemia; precisá-
vamos atuar em rede e esse esforço co-
letivo foi fundamental para a atenuação 
dos danos; adaptação em meio a uma 
brusca ruptura da rotina, com a procu-
ra de novos meios de comunicação.

Pensando mais no negócio, tivemos 
que buscar a otimização e controle do 
fluxo de caixa com contenção de gas-
tos e tomada de decisões para equili-
brar a cadeia produtiva (paralisação 
da produção); relacionamento com os 
clientes, entendendo o difícil momento 
financeiro que muitos deles estavam 
enfrentando e aumento do uso da tec-
nologia e digitalização.

MC -Quais são as perspectivas e 
projetos que a ArcelorMittal planeja 
para os próximos anos? A empresa 
tem algum receio com o momento de 
extrema divisão política no Brasil? 

JP - Somos uma empresa centenária, 
queremos continuar contribuindo para 
o desenvolvimento econômico, social e 
sustentável do Brasil e construir mais 
100 anos de história. Independente-
mente do resultado eleitoral, a empre-
sa está confiante no cenário a médio e 
longo prazo do país e na perspectiva de 
aumento do consumo do aço. No curto 

prazo, nos próximos dois anos para ser 
mais preciso, sabe-se que a projeção do 
mercado é de queda na produção e de-
manda de aço na América Latina e no 
mundo. Teremos de fazer ajustes pontu-
ais neste período, como reduzir custos 
fixos, operacionais, e aumentar ainda 
mais a qualidade da nossa produção 
para atravessar bem o momento.

MC - Quais são os maiores entra-
ves enfrentados para se alcançar a 
competitividade? 

JP - O Brasil tem enorme potencial, 
mas os setores público e privado pre-
cisam trabalhar juntos para ampliar 
as oportunidades e impulsionar um 
crescimento sustentável, que combi-
ne avanço econômico com os pilares 
social e ambiental; a educação precisa 
ser prioridade, pois é a base para o de-
senvolvimento. O compromisso do país 
com projetos educacionais efetivos e 
vinculados a resultados não pode mais 
ser adiado. Outro ponto fundamental é 
o combate ao chamado “Custo Brasil”, 
que limita a competitividade das nossas 
empresas e influencia negativamente o 
ambiente econômico. É necessário ado-
tar medidas firmes e urgentes - como 
as reformas tributária e administrativa 
– para destravar a economia nacional. 
O nosso sistema tributário é complexo e 
ultrapassado e estimula a crescente in-
formalidade. Já a reforma administrativa 
otimizaria a máquina pública e possibi-
litaria a oferta de serviços públicos de 
qualidade, principalmente nas áreas da 
saúde e educação. Para completar, é im-
prescindível implementar uma agenda 
robusta de investimentos em infraestru-
tura voltada para estradas, portos, ferro-
vias e energia, além da universalização 
do saneamento básico e do combate ao 
déficit habitacional, na qual a indústria 
se engaje e contribua com geração de 
empregos, aumento da arrecadação, 
aquecimento da economia e a retomada 
do círculo virtuoso de crescimento.

MC - A empresa tem investido 
em inovação tecnológica?

JP - A inovação é um dos pilares 
mais importantes da estratégia de ne-
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gócio da empresa e uma necessidade 
para a sobrevivência dos negócios e 
para que eles se mantenham relevan-
tes. Em um mundo cada vez mais di-
gitalizado, tecnológico e disruptivo, a 
ArcelorMittal Brasil investe na busca 
de soluções inovadoras em aço e na 
melhor experiência para seus clientes. 

O Brasil abriga o 12º centro de pes-
quisas e desenvolvimento do Grupo 
ArcelorMittal no mundo. O centro - lo-
calizado na ArcelorMittal Tubarão, em 
Serra, no Espírito Santo - conta com 
pesquisadores e técnicos do Brasil. 
Outros, vindos de centros de pesquisa 
da ArcelorMittal na Europa e Estados 
Unidos, também se juntam à equipe 
para projetos especiais. O centro de 
pesquisas da ArcelorMittal atende às 
demandas das unidades de produtos 
planos e longos da América do Sul em 
três temas: desenvolvimento de pro-
dutos, desenvolvimento de processos e 
atendimento a clientes. 

A empresa tem se movimentado 
também para se aproximar do ecossis-
tema de startups. Considerado o 1° hub 
de inovação aberta da indústria de aço 
no mundo, o Açolab completou quatro 
anos e consolida o objetivo de fomentar 
a inovação para o negócio de segmento 
de aços longos da ArcelorMittal no Bra-
sil. Para se ter uma ideia do volume de 
trabalho, o hub de inovação está conec-
tado atualmente a mais de 8 mil startups 
(cerca de 50% do total de startups brasi-
leiras). O papel da inovação na estratégia 
do negócio foi reforçado no ano passado 
com o lançamento do Açolab Ventures. 
O fundo irá investir mais de R$ 100 mi-
lhões em startups e pequenas empre-
sas inovadoras. A estratégia do fundo é 
identificar startups que tenham solução 
validada e que desenvolvam novos negó-
cios, produtos e serviços ou incorporem 
novas tecnologias para aumentar a com-
petitividade e enriquecer a proposta de 
valor da cadeia da ArcelorMittal. As star-
tups selecionadas relacionam-se às áre-
as de Siderurgia, Mineração, Construção 
Civil, Indústria, Sustentabilidade, Logís-
tica, Comercial, Varejo e Distribuição. 
As duas primeiras já foram anunciadas: 
a Agilean (construção civil) e a Sirros 

(iOT).  Já o Programa de Transformação 
Digital da ArcelorMittal – o iNO.VC. - vol-
tado para o segmento de aços planos 
no Brasil tem como premissa acelerar 
a transformação digital da empresa ao 
colocar juntos empregados, startups 
e pessoas que estejam desenvolvendo 
projetos da área em todo o país. 

MC - A ArcelorMittal é integrante 
de um segmento muito conservador 
e tradicional da indústria. Como a 
empresa tem voltado as atenções 
para o ESG? 

JP - Entendemos que todas as em-
presas precisam ter compromissos 
com a agenda ESG, pois não basta cres-
cer, é preciso crescer com responsabi-
lidade, integridade e sustentabilidade, 
gerando ganhos para a sociedade. Na 
ArcelorMittal, estamos comprometidos 
em liderar a descarbonização na indús-
tria do aço. Globalmente, o Grupo Arce-
lorMittal foi pioneiro no setor ao lançar 
a meta de ser carbono neutro até 2050 
e, como passo intermediário, reduzir 
em 25% suas emissões específicas até 
2030.O Grupo já investiu cerca de 300 
milhões de euros no desenvolvimento 
de tecnologias de carbono neutro pelos 
seus Centros de Pesquisa & Desenvolvi-
mento até o momento. Também deverá 
investir cerca de 10 bilhões de dólares 
até 2030. Entre as iniciativas a serem 
desenvolvidas e implementadas pelas 
unidades da ArcelorMittal no Brasil es-
tão o aumento do uso de sucata como 
matéria-prima, a utilização de gás na-
tural e a otimização do uso do carvão 
vegetal nas unidades, além da melhoria 
da eficiência energética dos processos.  
No pilar governança, temos um robusto 
Programa de Integridade, aplicado em 
todas as unidades do Grupo e pautado 
nas melhores práticas internacionais.

Estamos vivendo também um pro-
cesso de transformação cultural há 
alguns anos. No Brasil, temos nosso 
Programa de Diversidade & Inclusão. 
Lançado em 2019, trabalha quatro di-
mensões da diversidade: Equidade de 
Gênero, Diversidade Racial, LBGTI+ e 
Pessoa com Deficiência. O intuito da 
empresa é construir uma cultura cada 

vez mais diversa e inclusiva. Em 2021, 
por exemplo, lançamos a meta de ob-
termos 25% de mulheres em posição 
de liderança até 2030. Além disso, a 
Fundação ArcelorMittal - que atua há 
mais de 30 anos - contribui para a for-
mação cidadã de crianças e jovens. A 
Fundação se dedica aos três eixos prio-
ritários: educação, cultura e esporte. 

MC - Para concluir, como o sr. re-
cebeu a premiação da revista Merca-
doComum? 

JP - Fiquei extremamente lisonje-
ado pela escolha. Agradeço ao diretor-
-executivo Carlos Alberto Teixeira e toda 
equipe da revista MercadoComum. Em 
nome da ArcelorMittal, transmito nos-
so orgulho pela conquista dos prêmios 
“Empresa Destaque do Ano de Minas 
Gerais” e “Personalidade Empresarial 
de Minas Gerais”. Gostaria de estender 
este reconhecimento a todos os empre-
gados, os grandes responsáveis pela 
construção de uma ArcelorMittal maior 
e melhor. E também aos parceiros que 
acreditaram e nos ajudaram a transfor-
mar nossa maneira de atuar e pensar.

MC - Agradecemos novamente 
a sua participação em MercadoCo-
mum. Por favor, faça as suas consi-
derações finais. 

JP - A ArcelorMittal acredita que 
junto com seus parceiros, empregados, 
clientes, comunidade, fornecedores e 
outros públicos com as quais se rela-
ciona continuará contribuindo para o 
desenvolvimento de Minas e do país. 
Buscamos soluções inovadoras e for-
mas mais inteligentes de produzir e uti-
lizar o aço, elemento imprescindível na 
construção de um futuro melhor para 
as pessoas e o planeta.

O fato de sermos líderes não nos 
acomoda. Liderar não é sobre ser o 
maior ou o pioneiro, é estar no centro 
da mudança, inspirar e criar soluções 
juntos, para que cada vez mais pessoas 
façam parte deste movimento. Quere-
mos construir mais 100 anos de his-
tória. Vamos com os pés no chão e os 
olhos no futuro.
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Juntos em ação 
Juntos em colaboração

ArcelorMittal
Aços interligentes para as 
pessoas e para o planeta

Mais perguntas do que respostas.   
Mais possibilidades do que certezas. 
Mais perspectivas do que convicções. 

O mundo está em constante 
movimento. 

Encontrar soluções não é mais sobre 
resolver problemas sozinho.                     
É sobre lidar juntos com os novos 
desafios. 

A ArcelorMittal é movida por 
transformar oportunidades em ação.    
E transformar o aço em oportunidade.

Visite:

arcelormittal.com.br
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Fundado em 1962 para estimular 
e prover as condições necessárias ao 
desenvolvimento e crescimento eco-
nômico do Estado, o BDMG segue atu-
ando como um dos principais agentes 
financeiros de Minas Gerais. O apoio a 
projetos dos setores público e priva-
do dos mais diversos segmentos nos 
últimos 60 anos, ganhou ainda maior 
relevância pelo comprometimento da 
instituição com empreendimentos que 
resultem no desenvolvimento regional 
com impactos positivos para o meio 
ambiente e a sociedade mineira. 

Atualmente, o BDMG é um impor-
tante agente do desenvolvimento so-
cioeconômico de Minas, presente em 
94% dos 853 municípios mineiros, 
com uma carteira ativa de R$ 6 bilhões 
em contratos. O banco tem sido atuan-
te no apoio às cidades, trabalhando na 
estruturação de projetos e oferecendo 
às prefeituras linhas de crédito em 
condições especiais para importantes 
projetos de infraestrutura. A estraté-
gia é o foco nos empreendimentos de 
alto impacto na vida dos municípios, 
com geração de valor em saúde, bem-
-estar e qualidade de vida das pessoas. 

Para os municípios, também são 

XXIV PRÊMIO MINAS | MELHORES E MAIORES

SETOR: FINANÇAS
TRADIÇÃO E PERPETUIDADE: 60 ANOS

BDMG – Banco de 
Desenvolvimento  
de Minas Gerais S.A.

BDMG avança no estímulo ao 
desenvolvimento sustentável 
em Minas Gerais
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oferecidas linhas permanentes de 
crédito para atender as diversas ne-
cessidades das cidades mineiras no 
investimento ao desenvolvimento sus-
tentável, prevenção de desastres natu-
rais, construção e melhorias de vias, 
aquisição de equipamentos e veículos, 
entre outras. 

O processo de contratação do cré-
dito é todo digital, tanto para as prefei-
turas quanto para as micro e pequenas 
empresas de todo o estado. Por meio 
do site do banco, o cliente acessa, de 
forma ágil e simplificada, as linhas de 
crédito. Os empreendedores de micro 
e pequenas empresas contam também 
com uma grande rede de correspon-
dentes bancários credenciados que 
atuam fazendo o atendimento presen-
cial e personalizado.

Durante a pandemia, o banco prio-
rizou dar fôlego aos negócios. O BDMG 
contribuiu para que as micro e pe-
quenas empresas de diversas cidades 
mineiras tivessem resposta rápida às 
dificuldades enfrentadas pelo fecha-
mento do comércio. No início deste 
ano, em função das fortes chuvas, mais 
um apoio emergencial. Por meio do 
BDMG Solidário, foram liberados cré-
ditos no valor de R$ 116 milhões para 
empresas localizadas nos municípios 
mais atingidos, apoiando seu processo 
de recuperação. 

Passada a fase mais aguda da 
pandemia, o BDMG se prepara para 
um ciclo de crescimento, voltado à 
recomposição de setores produtivos 
tradicionais, como o agronegócio e a 
indústria, e ao fortalecimento das ca-
deias inovadoras (energia fotovoltaica, 
polo eletroeletrônico), além de ofere-
cer linhas de investimento voltadas a 
médias e grandes empresas.

Ao planejar o aumento do financia-
mento conectado à atração de investi-
mentos no estado, o BDMG pretende 
estimular projetos estruturantes, 
perenes, capazes de proporcionar di-
namismo às cadeias de fornecedores 
locais. E isso vai contribuir também 

para um novo ciclo de desenvolvimen-
to sustentável em Minas Gerais.

Conceitos de desenvolvimento  - 
Ao longo de seus 60 anos de história, 
o BDMG se manteve fiel ao diferencial 
dos bancos de desenvolvimento, que é 
o de contribuir para a formulação de 
políticas públicas e oferecer crédito 
aos clientes públicos e privados res-
ponsáveis pela geração de emprego e 
renda nas diversas regiões do Estado. 

Desde que foi fundado, ao longo 

de diversas mudanças em sua história, 
o BDMG viu a transformação do con-
ceito de desenvolvimento. No país, já 
havia uma experiência prévia de um 
banco público de financiamento, que 
foi o Banco do Brasil, em 1808. Apesar 
disso, o marco da instalação das insti-
tuições de fomento no país foi o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico (BNDE), em 1952. 

A instituição surgiu para garantir 
eficiência ao processo de industriali-
zação do país, até então de forte ma-

Executivos em visita às obras da FIAT em 1973 

Cliente BDMG, empresa Remotia

Acervo BDMG

Pedro Gravatá
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triz “desenvolvimentista”, que marcou 
o período e que culminou com a im-
plantação da indústria de base do Bra-
sil e a fundação de diversas empresas 
dos setores de mineração, siderurgia, 
energia, petróleo e gás. 

À época, Minas Gerais possuía uma 
economia essencialmente agrária e 
familiar, com poucas indústrias insta-
ladas e com baixa capacidade técnica. 
Faltava no Estado uma instituição que 
oferecesse capital suficiente para a 
ampliação do parque industrial, com 
a implantação de empresas modernas 
e capazes de contribuir com o aumen-
to da participação de Minas Gerais no 
Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

SUSTENTABILIDADE

Mas, se durante o período de sua 
fundação, o Banco estava muito mais 
voltado ao estímulo à industrialização 
e à modernização da infraestrutura do 
Estado, no século 21, os desafios são 
bem diferentes. Atualmente, o mun-
do observa um movimento de trans-
formação nos padrões de produção e 
oferta de energia, em razão das mu-
danças climáticas. 

Viabilizar o crescimento econô-
mico e, ao mesmo tempo, promover 
a inclusão social e a sustentabilidade 
ambiental, é uma questão que está 
no centro do planejamento do banco. 
O BDMG é um dos signatários do Pac-

to Global da Organização das Nações 
Unidos (ONU) e tem atuação alinhada 
à agenda 2030 da mesma organização. 

A instituição quer ter um papel 
relevante na transição para uma ma-
triz de energia limpa, por meio da 
ampliação do crédito para energias 
renováveis e da adoção de metas de 
financiamentos a pelo menos um dos 
17 Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS). 

Em 2022, o Banco consolidou sua 
posição como agente protagonista do 
financiamento de projetos de energia 
solar e eficiência energética de Minas 
Gerais, a partir da alocação de recur-
sos em parceria com o Banco Europeu 
de Investimento (BEI). Minas é líder 
nacional em geração de energia foto-
voltaica, sendo o BDMG responsável, 
nos últimos três anos, por cerca de 
50% do total de investimentos realiza-
dos, que representam R$ 450 milhões 
desembolsados. 

 
O BDMG financiou projetos de 

energia solar fotovoltaica, Centrais 
Geradoras Hidrelétricas, biomassa 
e iluminação pública. Os projetos de 
energia limpa são acompanhados 
sistematicamente e mensurados por 
meio da calculadora de CO2, desenvol-
vida especificamente para esse acom-
panhamento

O compromisso do BDMG com a 

sustentabilidade pode ser observado 
também em suas próprias instalações. 
Pelo 7º ano consecutivo, a sede do 
banco em Belo Horizonte, obteve nota 
máxima do Programa GHG Protocol 
pelo inventário de emissões de Gases 
de Efeito Estufa em 2021. Entre 2015 
e 2021, a estrutura de funcionamento 
do banco reduziu suas emissões em 
77,46% – de 70,8 para 15,9 toneladas 
de CO₂. O programa é uma iniciativa 
da FGV, Ministério do Meio Ambiente, 
Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável e Con-
selho Empresarial Mundial para o De-
senvolvimento Sustentável

FUTURO

Com uma forte solidez financeira, 
o BDMG obteve neste ano, o reconhe-
cimento da Agência de Classificação 
de Risco Moody’s, que elevou o rating 
do banco de BBB.br para BBB+.br, com 
perspectiva positiva. A última vez que 
a agência de classificação de riscos ha-
via concedido um upgrade para o ban-
co havia sido em 2011.

Segundo relatório divulgado ao 
mercado, a elevação da nota reflete a 
melhora na qualidade dos ativos da 
instituição forte patamar de rentabi-
lidade, que beneficia seus níveis de 
capital por meio da integralização dos 
resultados por parte do seu controla-
dor, o Estado de Minas Gerais. Outros 
fatores destacados foram os níveis de 
inadimplência baixos e sem perspecti-
va de alta, além de uma estrutura de 
captação com alterações positivas, por 
meio da pulverização das fontes de re-
cursos e redução na concentração de 
repasses.

Esta solidez dos fundamentos é o 
que garante as condições para que o 
BDMG planeje o crescimento da sua 
atuação regional e diretamente dos 
municípios, de forma sustentável, 
estimule a diversificação econômica 
das cidades e consolide o seu papel 
como importante indutor do desen-
volvimento e do crescimento de Mi-
nas Gerais.

Marcelo Vieira, sócio da empresa Centerlab e cliente BDMG 

Felipe Mesquita
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BDMG – 60 anos promovendo o 
desenvolvimento de Minas Gerais

MC - O BDMG completou 60 
anos em 2022. Olhando em pers-
pectiva, o banco cumpriu as expec-
tativas dos tempos de sua criação? 

MB - Sem dúvida. O BDMG surgiu 
para ajudar a modernizar a economia 
mineira, que naquela época estava 
bem atrasada em relação a Rio e a São 
Paulo, que passavam por um proces-
so rápido de industrialização. 

Como integrar a economia e co-
mercializar nossa produção, se não 
havia ligação rodoviária com os princi-
pais mercados? Nossa agricultura era 
tradicional, familiar, sem assistência 
técnica e financeira. Vendíamos gado 

vivo porque não havia frigoríficos. 

O BDMG surgiu dessa percepção 
de que era necessário um agente de 
desenvolvimento que contribuísse 
para a solução dos problemas. Des-
de então, a participação crescente de 
Minas no PIB, o peso considerável de 
seu complexo industrial, a força do 
seu agronegócio, em tudo isso houve a 
participação do BDMG.            

MC - O BDMG surge, aliás, numa 
espécie de “era de ouro” do plane-
jamento econômico em Minas Ge-
rais. Além dele, surgem também o 
INDI, o CEDEPLAR, a Fundação João 
Pinheiro. Quão importante foi essa 

estrutura para Minas e para o pró-
prio desempenho do BDMG?

MB - Foi crucial. Porque a Fundação 
João Pinheiro fazia os estudos setoriais, 
o INDI, antigo Instituto de Desenvolvi-
mento Integrado, atual InvestMinas, es-
truturava as oportunidades de investi-
mentos, a CDI, Companhia de Distritos 
Industriais, atual Codemge, cuidava da 
infraestrutura de instalação industrial, 
com o BDMG financiando. 

Principalmente depois do gover-
no de Israel Pinheiro, quando o BDMG 
foi capitalizado pela venda de ações 
em empresas nas quais o estado ti-
nha participação, como a Petrobras, 

Entrevista com o presidente do BDMG, Marcelo Bomfim
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esse sistema de planejamento públi-
co permitiu uma grande expansão da 
infraestrutura de energia e de trans-
portes, cujo resultado será percebido 
na década de 1970, quando o estado 
cresceu 60% acima do PIB no chama-
do “Milagre Econômico”.  

Mais tarde ainda chegaram o Sebrae, 
para catapultar os pequenos negócios, o 
Cetec, para dar atualidade tecnológica à 
nossa economia, a Prodemge, o Iepha, 
enfim, todo uma rede articulada de pen-
samento econômico, estudo, pesquisa e 
planejamento, que começou financian-
do frigoríficos e, dez anos depois, a Fiat. 
Não se faz isso sem uma grande capaci-
dade técnica e estratégica. 

MC - Aliás, a Fiat é o grande 
marco da economia mineira e do 
BDMG, não? 

MB - Eu não diria apenas do 
BDMG, mas de todo esse sistema pú-
blico de planejamento econômico. 
Minas teve uma grande frustração no 
governo Bias Fortes, quando a instala-
ção da francesa Simca, em Santa Luzia, 
não vingou. Ela seria a primeira indús-
tria automobilística do estado. Não 
deu certo pelas fragilidades que todos 
esses órgãos vieram resolver: falta de 
planejamento, de estrutura, de susten-
tação financeira aos projetos. 

No caso da Fiat, estávamos em 
outro momento histórico, muito mais 
preparados para tirar algo daquela en-
vergadura do papel. Dessa vez, o maior 
problema era a concorrência. São Pau-
lo concentrava praticamente toda a 
indústria automobilística brasileira e 
usou o peso de seu parque industrial 
para levar também a Fiat para lá. 

Aí houve uma mistura de capacida-
de de planejamento, costura de apoios 
com o Governo Federal e, claro, a as-
túcia do governador Rondon Pacheco, 
que usou exatamente o argumento 
oposto ao dos paulistas para atrair a 
Fiat. Enquanto São Paulo escorava-se 
no parque automobilístico já amadu-
recido do ABC paulista, Minas usou o 

argumento do “filho único”: sendo a 
Fiat a 1ª montadora de Minas, recebe-
ria do Estado toda a atenção.   

Cinquenta anos depois, a Fiat é lí-
der do mercado brasileiro e a fábrica 
mineira, a primeira fora da Europa, é 
a maior unidade do grupo no mundo. 
Betim se tornou um dos maiores polos 
automotivos do Brasil. O BDMG partici-
pou de cada passo nessa concretização. 

MC - O BDMG também passou 
por muitos solavancos, internos 
e externos, crises, instabilidades, 
como as décadas de 1980 e 1990. 
Outras instituições financeiras não 
sobreviveram a esses períodos. 
Como e por que o BDMG conseguiu? 

MB - A combinação entre choque 
externo e desequilíbrio interno, como 
vimos na década de 1980 e, de certa 
maneira, também na de 1990, traz con-
sequências imediatas para instituições 
financeiras como o BDMG. Primeiro, a 
disponibilidade de recursos cai, o preço 
de captação sobe, as condições e taxas 
pioram sensivelmente devido ao risco. 
E, claro, a inadimplência aumenta, às ve-
zes chegando a níveis, como na década 
de 1980, capazes de colocar em risco a 

própria saúde da instituição de fomento. 
 
O BDMG sempre se reinventou 

para atravessar esses momentos. Em 
1989, foi lançado pelo então presiden-
te do banco, Carlos Alberto Teixeira, 
o “Economia Mineira: diagnóstico e 
perspectivas”, que apontou caminhos 
dentro do novo mundo da década de 
1990, com a queda do Muro de Berlin, 
da URSS, a maior abertura econômica 
e a integração das cadeias produtivas, 
globalização e tecnologia. Logo depois 
foram criados os fundos setoriais para 
que o Banco pudesse se recapitalizar. 

O BDMG passou por diversas outras 
reestruturações, foram criados produ-
tos, novas parcerias foram construídas, 
o Banco passou a atuar, por exemplo, 
em PPPs, e sua atuação foi redireciona-
da para plataformas digitais. A rede de 
correspondentes bancários foi amplia-
da, a sustentabilidade socioambiental 
nas análises de risco e na concessão 
de crédito ganhou outra dimensão, o 
Banco passou a ter acesso a captações 
internacionais e a diversificação de fun-
ding trouxe consistência e solidez du-
rante momentos de instabilidade. 

Enfim, esse movimento do BDMG, 
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de nunca se acomodar e sempre ten-
tar acompanhar o espírito do tempo e 
o reconhecimento dos Governos e da 
própria sociedade sobre a importân-
cia do banco, é que permitiram que ele 
atravessasse os momentos difíceis e 
saísse deles ainda melhor e mais forte, 
como agora durante a pandemia.   

MC - Durante a pandemia o 
banco teve de reorientar toda a sua 
estratégia para salvar negócios e fi-
nanciar produtos e serviços emer-
genciais. Passado esse momento, 
para onde vai o BDMG? 

MB - Foi um momento desafiador. Ti-
vemos resiliência e capacidade de adap-
tação, com a criação de linhas especiais 
para financiar o setor de saúde em todas 
as frentes, da abertura de leitos à contra-
tação de profissionais de saúde, mas tam-
bém para a produção de itens essenciais, 
como luvas, máscaras e álcool gel, equi-
pamentos médicos e tudo mais que fosse 
necessário para salvar vidas. 

O BDMG renegociou contratos com 
seus clientes, congelou por 180 dias o 
pagamento de parcelas sem alterar as 
condições contratadas. Oferecemos 
linhas de capital de giro para que os 

negócios não fechassem. No auge da 
pandemia, nossos desembolsos foram 
recordes, sem jamais colocar em risco 
a sustentabilidade financeira do banco.   

Agora o BDMG se volta para recom-
por os investimentos nas cadeias produ-
tivas locais, com foco no desenvolvimen-
to regional e na vocação dos municípios. 
Também buscamos um maior alinha-
mento com o Programa de Desenvolvi-
mento Integrado, do Governo de Minas, 
de modo que nossos financiamentos 
sejam mais complementares às políticas 
públicas e setoriais já desenvolvidas. 

MC - Qual a estratégia do BDMG 
para tirar esses objetivos do papel?

MB - Em energia renováveis, por 
exemplo, Minas é líder nacional em gera-
ção fotovoltaica, sendo o BDMG respon-
sável, nos últimos três anos, por cerca de 
50% do total dos investimentos realiza-
dos, com R$ 450 milhões de desembolso. 
No total, os financiamentos em energia 
renovável possibilitaram a geração de 
548 GWh/ano no período, evitando que 
330 mil toneladas em emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) fossem lançadas à 
atmosfera. E temos ainda um potencial 
de crescimento exponencial. 

Outro setor que o BDMG está ex-
pandindo sua participação é o setor 
público. O apoio às prefeituras tem 
sido cada vez maior, tanto em momen-
tos emergenciais, como nas tempesta-
des de verão em 2021 e 2022, quanto 
para melhorar a competitividade e o 
ambiente de atração de investimentos.

O BDMG financia desde obras de 
saneamento básico, infraestrutura 
viária e pavimentação, iluminação 
pública, contratação de consultorias 
para regularização fundiária, além 
de compra de máquinas e veículos. 
Como nossas taxas e condições são as 
melhores do mercado, temos amplo 
espaço de crescimento. Até outubro 
foram quase R$ 100 milhões.    

MC - E vai haver dinheiro para 
toda essa expansão nos financia-
mentos?

MB - O BDMG hoje goza de inve-
jável saúde financeira. As avaliações 
elogiosas do Banco por agências de 
risco, como a Moody’s e Standard & 
Poor’s, nos permitem captar com con-
dições muito mais vantajosas. 

Nossa intenção é que os recursos 
serão direcionados à infraestrutura, 
como projetos de transporte e mobi-
lidade urbana, saneamento, fontes re-
nováveis e eficiência energética, mas 
também a iniciativas de alto impacto 
em desenvolvimento humano e socio-
ambiental, como agricultura susten-
tável, saúde e bem-estar e inclusão 
produtiva. 

Estamos em negociação com vá-
rias outras instituições, estrangeiras 
e nacionais, para ampliar ainda mais 
o volume disponível para investimen-
tos em Minas Gerais. 

Hoje o banco tem uma carteira 
de crédito de R$6 bilhões e em breve 
passaremos por uma mudança de es-
cala. As bases para o crescimento do 
BDMG foram muito bem alicerçadas. 
Agora é hora de colocar tudo isso em 
movimento. 
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Ex-presidente do 
BDMG – Editor Geral 
de MercadoComum

BDMG – Uma instituição 
imprescindível ao desenvolvimento 
de Minas Gerais

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

60 anos se passaram des-
de que o BDMG foi fundado. 
E, desde então, a economia de 
Minas cresceu muito e trans-
formou-se substantivamente.

Esta edição de número 
311 de MercadoComum traz, 
além das usuais, divulga esta 
matéria especial sobre a atu-
ação do BDMG-Banco de De-
senvolvimento de Minas Ge-
rais S.A., instituição que tive 
a honra de presidir por dois 
anos e que ora acaba de com-
pletar os 60 anos de sua fun-
dação, comemorados no dia 
22 de setembro.

O BDMG sempre se cons-
tituiu em um relevante pro-
tagonista do aparato insti-
tucional de Minas Gerais de 
apoio ao desenvolvimento 
econômico-social de Minas 
Gerais e é incontestável a sua 
vasta colaboração para que o 
Estado assumisse uma posi-
ção de vanguarda no cenário 
nacional, antecipando-se às 
tendências mais prováveis e 
construindo aqui as melhores 
opções rumo ao progresso.

Há 33 anos tive a opor-
tunidade de divulgar o docu-
mento intitulado “Economia 
Mineira 1989 – Diagnóstico 
e Perspectivas” e destaquei 
que as questões ideológi-
cas se tornam secundárias 
diante da importância de se 

retomar o crescimento eco-
nômico vigoroso e atingir o 
desenvolvimento, sendo ne-
cessária e imprescindível a 
atuação do BDMG na busca 
do alinhamento da economia 
de Minas Gerais com os tem-
pos daquela época e com os 
do amanhã. 

Destaquei que apostava 
no desenvolvimento econô-
mico de Minas e do Brasil e 
na possibilidade de conci-
liar-se o crescimento vigoro-
so e a modernização da eco-
nomia, com a justiça social e 
a democracia.

As circunstâncias atuais 
são outras, são diversos os 
problemas e, obviamente, 
devem ser diferentes as so-
luções. Neste cenário, a ex-
periência do BDMG ganha 
importância muito particu-

lar, não com o objetivo de 
voltar ao passado, mas de 
nele se inspirar com o obje-
tivo de desempenhar o seu 
papel primevo e precípuo de 
agente de transformação da 
economia de Minas Gerais.

Naquele documento des-
crevi a função que imaginava 
caberia à instituição cumprir. 
Considerando ainda absolu-
tamente válido, reproduzo-o 
a seguir. 

“Cabe ao BDMG constituir-
-se em um vetor do progresso, 
em farejador do futuro, aju-
dando a inventar o novo e a 
fazer a História. Este é o seu 
papel, esta é a sua missão”.

Parabéns ao BDMG e, 
principalmente, a todos os 
seus dirigentes e colabora-
dores, antigos e atuais.

Almoço de ex-presidente do BDMG em comemoração ao 
aniversário da instituição, em 1989 – durante gestão de 
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
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Foi de JK a ideia de criação do BDMG-Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.

O BDMG – Banco de De-
senvolvimento de Minas Ge-
rais S.A. foi fundado em 21 de 
setembro de 1962 e, portan-
to, está completando 60 anos 
de contribuições relevantes à 
economia mineira.

De acordo com pronuncia-
mento/palestra à Rádio Incon-
fidência intitulado “Energia, 
Transportes e Banco de Inves-
timento, realizado em 23 de ju-
nho de 1951, assim se referiu o 
governador Juscelino Kubits-
chek de Oliveira ao tema:

“O fruto do trabalho para 
dar a Minas estradas e energia 
elétrica não é para ser colhido 
da noite para o dia: - decorrerão 
alguns anos, para que se sinta 
verdadeiramente a influência 
dessas obras no enriquecimento 
de Minas.  Preferimos nos situar, 
contudo, entre aqueles que, no 
dizer de Rui Barbosa, se esfor-
çar para plantar carvalhos. Que 
fique para outros a fácil glória 
dos pés de couve.

Outro problema cuja solu-
ção ficou bem adiantada, nes-
tes últimos dias, é o da criação 
do Banco dos Municípios, que 
terá o papel de proporcionar às 
municipalidades recursos para 
a realização do que considero 
indispensável á fisionomia de 
qualquer cidade: água, esgoto, 
calçamento e luz elétrica.

Percorrendo o Estado, 
na minha campanha política 
e, agora, como Governador, 
constato com prazer que as ci-
dades mineiras muito progre-
diram realmente: cresceram 
em superfície, embelezaram-
-se na arquitetura de seus 
prédios; mas a maioria ainda 

carece desses requisitos indis-
pensáveis ao bem-estar e à 
saúde das populações.

Promovi várias reuniões 
com banqueiros e estudiosos 
do problema. Embora não te-
nhamos chegado ainda a uma 
conclusão definitiva, pois há 
sérias dificuldades a transpor, 
espero não falhar neste ponto 
importante de meu progra-
ma. O lançamento do Banco 
dos Municípios está passando 
por transformações, nos estu-
dos para a sua organização, 
e parece-me que a tendência 
dominante é para a criação 
de um banco de investimento: 
que opere em duas modalida-
des, a industrial e, a outra, de 
melhoramentos municipais. 
A escassez de capitais, em 

nosso meio, ainda é grande, e 
torna-se imperioso o apareci-
mento de um estabelecimento 
de crédito que favoreça e es-
timule as iniciativas particu-
lares, possibilitando, com o 
financiamento, o surgimento 
de novas indústrias. De qual-
quer forma, porém, apare-
lharei um instituto de crédito 
que proporcione às popula-
ções do interior a melhoria de 
suas condições de vida”.

Pouco mais de um mês 
após, a primeira tentativa de 
criação de um banco de fo-
mento em Minas Gerais ocor-
reu, em 26 de julho de 1951, 
quando então o governador 
mineiro encaminhou à As-
sembleia Legislativa a Men-
sagem número 65, propondo 

JK assumiu o Governo de Minas em 31 de janeiro de 1951 como 24º 
governador do Estado e exerceu o seu mandato até fevereiro de 1955, 
quando se candidatou à presidência da República



24º PRÊMIO MINAS – DESEMPENHO EMPRESARIAL 

MELHORES E MAIORES - 2022

4 6 EDIÇÃO ESPECIALDEZEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

a instituição do Banco de In-
vestimento de Minas Gerais. 

O BNDES – Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – só foi criado 
um ano após, em 20 de junho 
de 1952, através da Lei Fede-
ral de número l.628.

Pelo teor dessa mensa-
gem, notava-se a preocupa-
ção de ‘preparar as condi-
ções mais convenientes ao 
racional aproveitamento das 
disponibilidades de energia 
elétrica, uma vez executada 
a primeira etapa de constru-
ção de Centrais Hidroelétri-
cas, estimulando a criação 
de indústrias tanto de bens 
de consumo como, principal-
mente, de bens de produção’.

A ideia era resgatar com-
promisso assumido em cam-
panha por Juscelino Kubits-
chek, objetivando promover 
o desenvolvimento do setor 
industrial do Estado e possi-
bilitar a realização de obras e 
serviços de interesse coletivo.

Justificando a proposição, 
a Mensagem define o perfil da 
nova instituição afirmando: 

“A sua caracterização 
como Banco de Investimentos 
consistirá no gênero, moda-
lidades e processos das ope-
rações que vai realizar. Desde 
o início, porém, está caracte-
rizado por que não operará 
em depósitos, em câmbio, 
qual acontece com os ban-
cos comuns ou comerciais. O 
seu funcionamento será sim-
ples e econômico porque não 
precisará dispor de pessoal 
numeroso, estabelecer rede 
de agências ou contar com 
instalações dispendiosas, a 
que são forçadas as demais 
instituições de crédito. Pela 
própria função do Banco, o 

mecanismo de seu funciona-
mento simplifica-se extraordi-
nariamente”.

O Projeto de Lei número 
89, que acompanhou a Men-
sagem número 65, buscava 
materializar uma iniciativa 
pioneira no País, precedendo, 
até mesmo, a tramitação do 
projeto de criação do BNDE 
no Congresso Nacional.

O capital previsto para a 
instituição representava, a 
preços de dezembro de 1992, 
US$ 3,3 milhões, cabendo 
51% ao Estado de Minas Ge-
rais e o restante a ser colocado 
entre as prefeituras e pessoas 
jurídicas. O Estado assumiria 
integralmente a parte do capi-
tal não subscrita.

A intenção era a de interio-
rizar o desenvolvimento por 
meio de um banco de fomento, 
que teria a função de “incenti-
var o estabelecimento de indús-
trias no Estado de Minas Gerais 
e a realização de serviços de uti-
lidade pública nos municípios”.

A agência financeira pro-
posta operaria, fundamental-
mente, nas seguintes linhas 
de crédito:

a) Empréstimos à 
industrialização de bens de 
consumo e de produção;
b) Financiamento de 
serviços públicos municipais, 
com prioridade para os 
abastecimentos de água, 
força e luz, esgoto e 
calçamento;
c) Empréstimos a pessoas 
físicas ou jurídicas, títulos 
ou concessões para a 
realização e exploração dos 
serviços mencionados na 
alínea anterior;
d) Aquisição e venda, por 
conta própria ou de terceiros, 
de títulos da dívida pública 

da União, dos Estados e dos 
Municípios ou dos emitidos 
por industriais ou indústrias, 
como os acima previstos;
e) Aceite e endosso de títulos 
de créditos;
f) Subscrição de ações de 
empresas de iniciativa de 
municipalidades ou pessoa 
jurídica no interesse dos 
fins propostos nas alíneas 
anteriores;
g) Todas as operações 
que forem comuns ou 
consequentes às acima 
enunciadas e que se 
compreendam nos fins 
previstos nos estatutos 
sociais.

Como era esperado, essa 
proposição encontrou forte re-
sistência de setores conserva-
dores do parlamento mineiro, 
que se posicionaram como fer-
renhos adversários do projeto, 
a ponto de julgarem a “iniciativa 
contraproducente para os inte-
resses do Estado”. Apoiavam-se 
na visão anteriormente defen-
dida pelo ministro Horácio Lafer 
de “que a instalação do Banco de 
Investimento fosse deixada para 
quando oportuno”.

Não obstante o intenso 
trabalho do líder do Governo 
e da bancada situacionista, 
deputado Maurício Andrade, 
fracassaram os esforços em 
defesa do projeto.

O projeto acabou sendo en-
gavetado. Entretanto, ele serviu 
para realçar o pioneirismo de 
Minas em iniciativas de gran-
de ressonância nacional e para 
estabelecer os fundamentos 
do próprio Sistema de Bancos 
de Fomento, pois advogava a 
interiorização do crédito aos 
setores industrial, rural e de 
serviços de infraestrutura e se 
preocupava em dar novos orde-
namentos ao crédito, conforme 
a natureza de cada instituição.

 (Fonte: BDMG – 30 Anos e Arquivo 
Público Mineiro).
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O escritor Ronaldo 
Costa Couto, 
economista pela 
UFMG, mestre e 
doutor em história 
pela Universidade 
de Paris-Sorbonne, 
ex-presidente do 
BDMG, presidiu 
também seu Conselho 
de Administração 
de março de 1983 a 
março de 1985.

O meu BDMG

RONALDO COSTA COUTO

Belo Horizonte, março de 
1963. Eu tinha 20 anos. Vivia 
a euforia do ingresso na Fa-
culdade de Ciências Econômi-
cas da UFMG, cabelos ainda 
pintados de amarelo-cheguei. 
Restos do tolo trote aplicado 
aos calouros. Jornalista ini-
ciante, um foca, trabalhava no 
Correio de Minas e na revista 
3 Tempos, de raízes pesse-
distas, então engajados na 
reeleição de Juscelino Kubits-
chek de Oliveira à Presidên-
cia da República.   Apesar da 
qualidade e do prestígio, não 
resistiram ao golpe de 1964. 

Redação, avenida Olegá-
rio Maciel, 604, começo de 
tarde, o quase lendário Guy 
de Almeida, nosso redator-
-chefe, sempre conciso e ob-
jetivo, me chama e diz algo 
assim: “Ronaldo, quero ma-
téria sobre o Banco de De-
senvolvimento, que está em 
formação. Estão funcionando 

no prédio do Banco do Esta-
do, ali na Praça 7. Vire-se!”. E 
foi só. Até porque havia focas 
aguardando instruções e ta-
refas. Gente como Fernando 
Mitre, Marton Victor, Estácio 
Ramos, Carmo Chagas, José 
Maria Mayrink, Hilton Fer-
reira, Adauto Novaes, Moacyr 
Japiassu, talvez Fernando Ga-
beira, e outros futuros desta-
ques do jornalismo brasileiro.

CHOQUE DE ESPERANÇA

Subi a pé a rua dos Tamoios, 
avenida Amazonas, Praça 7. 
Coração batendo forte, cabeça 
quase confiante, voltada para o 
garimpo de boas informações. 
Precisava produzir texto capaz 
de resistir ao crivo pedagógico 
de Dídimo Paiva, quem sabe do 
próprio Guy?, do doce e talen-
toso Hélio Fraga, ou então  de 
José Salomão David Amorim, 
terror de todos os focas. Eu ti-
nha noção de desenvolvimento 

econômico e social. Sabia do 
sucesso retumbante do Pro-
grama de Metas do governo JK 
(1956-61), do sonho de avan-
çar 50 anos em cinco. Para mim, 
desenvolvimento significava 
crescimento da economia e 
vida melhor para os brasileiros. 
Prosperidade, modernidade, 
mudança social, melhor distri-
buição de mais renda. Mas o 
que seria um banco estadual de 
desenvolvimento? 

Cheguei. Funcionava nas 
grimpas do edifício, 22º an-
dar. Um banco esquisito, com 
jeito de escritório, sem contas 
correntes e talões de cheque, 
sem caixas e filas. Uma secre-
tária bonita me conduziu a 
uma sala ampla. Lá estavam 
o presidente Paulo Camilo de 
Oliveira Penna, Fernando An-
tônio Roquette Reis e outros 
jovens economistas mineiros. 
A primeira pergunta foi de-
les: “Você é irmão do Élcio?”. 

Inauguração do edifico sede do BDMG em 1974

Crédito: Acervo BDMG
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“Desculpem-me, mas nasci 
com esse privilégio”, brinquei. 
Riram, abriram-se.  Gostavam 
de meu irmão. O encontro vi-
rou aula. Me explicaram que 
o BDMG não era um banco 
comum. Olhava longe e alto, 
pensava em Minas. Vinha para 
estudar a economia mineira, 
revolucionar o desenvolvimen-
to, identificar bons programas 
e projetos de investimento, 
ajudar o setor privado a viabi-
lizá-los. Apoiá-los, financiá-los, 
remover gargalos, modernizar, 
inovar. Fazer por Minas o que 
o Banco Nacional do Desen-
volvimento Econômico-BNDE, 
criado em 1952, doravante seu 
principal parceiro, já fazia, em 
nível nacional, desde os gover-
nos Vargas e JK.  

O que mais me tocou foi 
a competência e entusiasmo 
daquele punhado de moços. 
Irradiavam conhecimento, ta-
lento, criatividade. Pensavam 
grande, sabiam o que diziam. 
Sabiam representar o novo, 
o inovador, o futuro. Sonhar 
com os pés no chão. Seu dis-
curso transmitia certeza de 
rumos, consciência da missão 
e dos meios. Em todos, a cha-
ma do amor a Minas. Constru-
tores de sonhos, falavam com 
os olhos brilhando. Levei um 
choque de esperança.

Talvez pela visão, carisma e 
sonhos dos pioneiros, o BDMG 
cresceu e apareceu cercado de 
grandeza e magia. Parecia ter 
um ímã. Muitos se referiam a 
ele como se fosse gente. Ha-
via envolvimento, um caso de 
amor. Esse sentimento passou 
às gerações seguintes.  Ainda 
costuma ser idolatrado pelos 
funcionários e dirigentes. Visto 
como “alguém” muito querido 
e importante na vida deles e de 
Minas. Têm orgulho de traba-
lhar ali, da história e feitos da 
instituição.  

DIAGNÓSTICO E 
PROGNÓSTICO

Em 1967-68, já economis-
ta, professor e pesquisador na 
UFMG, acompanhei a elabora-
ção do Diagnóstico da Econo-
mia Mineira, momento superior 
do Banco, documento essencial 
do planejamento do desenvol-
vimento estadual. Trabalho 
desbravador, de alta qualidade, 
abrangente, de larga e longa 
utilidade. Muita pesquisa, rigor 
técnico, análise profunda. Der-
rubou mitos, espantou falsas 
certezas, desfez fantasias. Bo-
tou os pingos nos is na pobreza 
e na grandeza de Minas, suas 
potencialidades e problemas. 
Seus autores foram chamados 
de “Profetas da Catástrofe”. Mo-
tivo?  Previram que, mantida a 
inércia histórica, pior do que o 
diagnóstico era o prognóstico. 
Escreveram isso na introdução. 
Reza a lenda que a respectiva 
página foi arrancada pelo go-
vernador Israel Pinheiro de seu 
exemplar. O trecho acabou ex-
cluído da edição final. 

Bom, velho e revelador 
Diagnóstico da Economia Mi-
neira! Escancarou a realidade 
econômica de Minas, cons-
cientizou atores públicos e 
privados do desenvolvimen-
to. Ajudou a evitar equívocos. 
Serviu de base à fixação de 
rumos e estratégias, planos, 
programas e projetos. 

COISA GRANDE

Sabe-se que o duro e aus-
tero Israel Pinheiro era como o 
abacaxi: áspero por fora, doce 
por dentro. Conheço vários 
episódios que demonstram 
isso. Em 1969, a tinta do Diag-
nóstico ainda fresca, concluí-
ram que era preciso criar ins-
tituição estadual de alto nível 
destinada à pesquisa aplicada 
em economia, administração, 

tecnologia básica e social. O 
pessoal do BDMG, à frente o 
determinado presidente Hin-
demburgo Chateaubriand 
Pereira-Diniz, entusiasmou-se. 
Mas o teimoso governador, seu 
sogro, não. Como convencê-lo? 
José Hugo Castelo Branco suge-
riu chamá-la de João Pinheiro. 
Corte para Santiago do Chile, 
meados de 1969. Aluno do cur-
so de planificação geral do de-
senvolvimento do Ilpes-Cepal, 
eu morava em Providencia, 
na rua Bucareste, 17, perto de 
Los Leones. Um apartamento 
minúsculo, mas simpático e 
aconchegante. Nele recebi meu 
irmão Élcio e Fernando Reis, 
que assessoravam o presiden-
te Hindemburgo em entendi-
mentos com as Nações Unidas, 
visando a convênio de coope-
ração técnica. Espremidos em 
torno da mesinha da miúda 
sala, tomamos bom vinho, ma-
tamos saudades. Falamos de 
passado e futuro, da ditadura 
que parecia interminável. Sa-
boreei carinho, inteligência e 
astúcia. Guardo o seguinte diá-
logo de Élcio e Fernando: 

− Você acha que a funda-
ção vai sair, Fernando?

− Se o nome for Fundação 
João Pinheiro, sim. O velho Isra-
el vai adorar a homenagem ao 
pai. Tem enorme orgulho dele. 

− E é pra ter mesmo! João 
Pinheiro foi um estadista.

Hindemburgo leva o proje-
to ao governador. Ele se emo-
ciona, gosta. Aprova assim: 
“Mas tem de ser coisa grande!”. 

COM ESSA TURMA

Brasília, 15 de julho de 
2012. Carlos Murilo Felício 
dos Santos, primo e confiden-
te de JK, me conta que este fi-
cou impressionado para sem-
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pre com a equipe do BDMG. 
Aconteceu no meio de 1969, 
Belo Horizonte, num jantar 
oferecido pelo presidente 
Hindemburgo em sua casa da 
rua dos Aimorés. Começou às 
8 da noite. Deveria terminar 
antes de meia noite. Boas be-
bidas, vinhos maravilhosos, 
comida inigualável. Mineira, 
claro. Mas o prato de resis-
tência foi o desenvolvimento 
de Minas e do Brasil. JK se 
empolgou, a discussão pegou 
fogo. Muitas informações, 
análises brilhantes, críticas 
contundentes, profundidade, 
ideias, planos e projetos pos-
síveis e impossíveis, audácia, 
e até algumas certezas duvi-
dosas. Só acabou às 4 da ma-
nhã, todos extenuados e feli-
zes. Aspas para Carlos Murilo: 

− Além do Hindemburgo, 
meu compadre, e do Renato 
Azeredo, estavam lá o Fernan-
do Reis, o Élcio Costa Couto, 
o Álvaro Santiago, o Marneu 
Starling, o Silviano Cançado e 
outros craques do Banco. Saí-
mos entusiasmados, quase levi-
tando. No carro, animadíssimo, 
o presidente disse ao Renato e a 
mim: “Se eu tivesse essa turma 
comigo no governo, o Brasil te-
ria avançado muito mais de 50 
anos em cinco!”.

De 1971 a 1974, na equipe 
de Fernando Reis, secretário 
da Fazenda do governo Ron-
don Pacheco, acompanhei o 
envolvimento e atuação do 
Banco na disparada industrial 
mineira do período. O inter-
vencionismo estava em moda. 
Tempo de muita ação e ótimos 
resultados. Tempo de política 
fiscal e tributária enérgica e 
bem sucedida. De brilho inten-
so das instituições estaduais 
de pesquisa e planejamento, 
como o INDI, a Fundação João 
Pinheiro, o CETEC, a Compa-
nhia de Distritos Industriais, 

da própria CEMIG. De conver-
gência geral pelo crescimento 
de Minas. De atração de gran-
des projetos, como a emble-
mática fábrica de automóveis 
da Fiat, a Fiasa, em Betim, de 
cujas negociações participei 
pela Secretaria da Fazenda.  

À IMAGEM E SEMELHANÇA

Em 1975, secretário de 
Planejamento do nascente Es-
tado do Rio de Janeiro, sonhei 
criar uma instituição à imagem 
e semelhança do BDMG. O go-
vernador Faria Lima aprovou. 
Convidei o economista minei-
ro Sebastião Marcos Vital para 
comandar o projeto. O profes-
sor Mario Henrique Simonsen, 
amigo querido, então minis-
tro do Planejamento, apoiou 
decididamente. Estudamos a 
fundo a vitoriosa experiência 
do BDMG. Ouvimos conselhos 
precisos e preciosos. Inclusive 
sobre erros evitáveis. Nasceu 
o BD-Rio, banco de desenvolvi-
mento modelar. Do porteiro ao 
presidente, eram 218 funcio-
nários. Criterioso e ágil, atuava 
em todo o estado. Um campeão 
de bons resultados. Terminado 
o governo da Fusão (1975-79), 
o BD-Rio inchou, enfraqueceu, 
definhou, morreu.

DENTRO DO BDMG

A partir de março de 1983, 
secretário de Planejamento do 
governo Tancredo Neves, pre-
sidi o Conselho de Administra-
ção do BDMG, composto por 
mineiros admiráveis: Luiz Ro-
gério Mitraud de Castro Leite, 
Nansen Araújo, Raymundo 
Cândido, Fernando Reis, José 
Hugo Castelo Branco, Derme-
val José Pimenta, Euler Mar-
ques Andrade, João Antônio de 
Avelar Azeredo, Jorge Ferraz, 
Rui Moreira da Silva. Muito 
antes da posse, havia conver-
sado com o doutor Tancredo, 

no Rio, sobre diretrizes. Foi 
veemente ao falar no Banco. 
Seria tratado como instituição 
vital ao desenvolvimento de 
Minas. Queria vê-lo cada vez 
mais forte, apoiá-lo de todas 
as maneiras. Cumpriu. 

Em agosto de 1984, na se-
mana em que deixou o Palácio 
da Liberdade para candida-
tar-se a presidente da Repú-
blica e liderar a redemocrati-
zação do País, indicou-me ao 
novo governador, Hélio Gar-
cia, para acumular a Secreta-
ria de Planejamento com a di-
reção do Banco. Conheci mais 
de perto a excelência da Casa. 
Funcionários preparados e 
dedicados, meritocracia, éti-
ca na ação, dinamismo, com-
promisso com os interesses 
de Minas. Uma diretoria de 
peso: Sebastião Marcos Vital, 
Ottogamiz de Oliveira Júnior, 
Nuno Casasanta, Fernando 
Lana e Souza, João Ribeiro 
Ferreira Filho, Mauro Rodri-
gues de Andrade.

Em 1999, convidado pelo 
presidente Enrique Iglesias, 
contei em livro a história viva 
do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento-BID (Rio 
de Janeiro: Editora Record, 
1999). Nascido em 1959, 
tornou-se o maior banco re-
gional de desenvolvimento do 
planeta. Surpreso, descobri 
que esse irmão gigantesco e 
parceiro fiel do BDMG surgiu 
dos sonhos de JK para a Amé-
rica Latina. É o principal re-
sultado concreto de sua céle-
bre Operação Pan-Americana, 
lançada em 1958.

Tenho orgulho do BDMG.  
Desde as origens e agora, 
meio século depois. Não sei 
se meu irmão Élcio Costa 
Couto [1937-91] o amou mais 
que todos. Mas sei que não o 
amou menos que ninguém.
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Cedro completa 150 anos 
com crescimento e inovação

A Cedro completou em agosto 
deste ano 150 anos de atuação inin-
terrupta. Fundada pelo jovem Ber-
nardo Mascarenhas, a empresa che-
ga em 2022 produzindo mais de 75 
milhões de metros de tecido acabado 
por ano, com o trabalho de seus 3.400 
colaboradores. 

A Cedro atualmente tem duas 
linhas de negócios. A Jeanswear, de 
moda, em que lança anualmente duas 
coleções e produz denim e sarjas, e a 
Workwear, em que ocupa a liderança 
do mercado latino-americano, com a 
inovação e tecnologia de acabamen-
tos e tecidos voltados para a linha 
profissional. 

Em 2021, a empresa fechou 
seu balanço com Receita Bruta de 
53,3%, superior à registrada no ano 
anterior, chegando à marca de R$ 1 
bilhão. Outros indicadores do bom 
desempenho da empresa com o cres-
cimento do lucro bruto em 44,2%, 
foram o aumento do lucro da ativida-
de, incremento de 17,7% no volume 
de vendas e crescimento de 64,3% 
na geração de caixa, medida pelo 
Ebitda recorrente.

Segundo o diretor-presidente da 
Cedro, Marco Antônio Branquinho Ju-
nior, o desempenho positivo é resul-
tado da flexibilidade de uma marca 
que aposta na reinvenção, inovação e 
diálogo, há um século e meio. 

“Estamos celebrando o fato de ter-
mos chegado a essa data muito fortes, 
saudáveis, com a companhia operando 
plenamente, aproveitando ao máximo 
nossa capacidade para atender as de-
mandas do mercado. E, ainda, com a 
participação ativa da nossa equipe, 
que a cada ano surpreende com pro-
jetos de melhoria para aumentar a lu-

cratividade da empresa.”, conta. 

A Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e 
Cachoeira é a mais antiga Sociedade 
Anônima de Capital Aberto do Bra-
sil e registrou, no exercício de 2021, 
uma receita operacional líquida de R$ 
651.816 mil – superior em 71,6% aos 
R$ 379.807 mil apurados em 2020.
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Cia. de Fiação e Tecidos 
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Solenidade em comemoração aos 150 anos da Cedro Textil

Diretoria na solenidade em comemoração aos 150 anos da Cedro Textil
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DIÁRIO DO COMERCIO realiza o Prêmio 
José Costa que valoriza e busca o 
desenvolvimento sustentável

“A longevidade do DIÁRIO DO CO-
MÉRCIO, que celebrou 90 anos neste 
18 de outubro, se deve a fatores como 
inovação, perseverança, relevância e 

resiliência, que transformaram um 
boletim de mercadorias criado em 
1932, com o nome de Informador 
Commercial, no principal jornal 

mineiro de economia. É uma longa 
trajetória de trabalho e estímulo ao 
desenvolvimento de Minas Gerais, 
marcada por conquistas e desafios.
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Em nove décadas de serviços 
prestados, o DC noticiou, participou, 
incentivou e liderou diferentes mo-
vimentos que tinham como objetivo 
dar a Minas Gerais o lugar de desta-
que que o tamanho e a força econô-
mica do Estado justificam.”

Já em contagem regressiva para 
o seu centenário, em 2032, o DIÁ-
RIO DO COMÉRCIO realizou nesta 
no dia 17 de novembro último a 
celebração da oitava edição do Prê-
mio José Costa. Idealizado pelo DC, 
realizado em parceria com a Fun-
dação Dom Cabral (FDC) e com o 
apoio técnico do Instituto Orior, a 
premiação foi instituída para ho-
menagear o fundador do jornal, 
que sempre utilizou o veículo como 
instrumento de mobilização para 
o desenvolvimento de Minas e do 
País sob a ótica do bem comum e 
tornou-se referência na defesa de 
um desenvolvimento socioeconô-
mico do Estado.

A cerimônia, que aconteceu no 
auditório do Renaissance Work 
Center, na região Centro-Sul, con-
tou com a presença do governador 
do Estado, Romeu Zema (Novo) e 
outras autoridades. 

“Sempre digo que esse tipo de 
divulgação é extremamente impor-
tante porque reconhece quem fez 
bem, quem se destacou, inovou. Isso 
faz diferença para qualquer institui-
ção. Fui agraciado com o prêmio há 
alguns anos e isso fez toda a diferen-
ça. Uma premiação desse nível cria 
uma competição saudável e quem 
ganha com isso é a sociedade”, ava-
liou Zema. 

Marcada pelos dois anos e meio 
de pandemia, essa edição do Prê-
mio José Costa, que coincide com a 
comemoração do 90º aniversário do 
DIÁRIO DO COMÉRCIO, traz como 
tema “Liderança transformadora 

para os futuros da humanidade”.

Logo na abertura, a presidente 
do DIÁRIO DO COMÉRCIO, Adriana 
Costa Muls, e o presidente da Fun-
dação Dom Cabral, Antônio Batista, 
falaram a respeito.

“O DIÁRIO DO COMÉRCIO com-
pleta 90 anos e hoje posso ver aqui, 
nessa cerimônia, muitos amigos 
que nos acompanharam nessa jor-
nada. O amor pelo jornalismo de 
José Costa deu início a um dos mais 
longevos veículos de comunicação 
do Estado. José Costa defendeu 
muitas bandeiras do interesse de 
Minas Gerais que se tornaram reali-
dade por uma construção conjunta 
e visão de futuro. Precisamos agora 
definir o nosso projeto de futuro 
como nação. Precisamos construir 
convergência e a nossa contribui-
ção é procurar a prática de um 
jornalismo transformador. Isso só 
é possível na ética e assim refor-
çamos o nosso compromisso com 
a construção de um futuro melhor 
para todos e todas. Para um desen-
volvimento sustentável precisamos 
despertar consciências. Cada um 
de nós somos lideranças que pode-
mos transformar o mundo”, afirmou 
Adriana Muls”

“É uma grande alegria partici-
par da correalização desse evento 
com o DIÁRIO DO COMÉRCIO. O 
Prêmio José Costa retrata a sinergia 
entre as duas instituições. Ele res-
gata a cidadania, celebra e reconhe-
ce instituições e pessoas que fazem 
do altruísmo um bem maior. Exata-
mente no momento que a gente pas-
sa por uma das maiores crises sa-
nitárias que já tivemos, temos aqui 
a oportunidade de mostrar como 
pessoas que transformam, líderes 
que fazem as mudanças das orga-
nizações e da sociedade podem e 
estão contribuindo para a transfor-
mação positiva de todos. Estamos 

vivendo tempos de massificação da 
informação e ela se transforma em 
conhecimento e aprendizado que 
transformam a vida das pessoas e 
do mundo. É importante lidar com 
a informação qualificada, de fontes 
confiáveis e com um bom processo 
de transformação educacional. A 
união de duas instituições tão coe-
rentes como a FDC e o DIÁRIO DO 
COMÉRCIO, a sociedade só tem a 
ganhar”, destacou Antônio Batista. 

Na primeira parte do evento, foi 
formado um painel com o mesmo 
tema. Mediados pela diretora de 
Relações Corporativas da FDC, Ma-
rina Spínola, estiveram presentes 
a presidente estadual da Central 
Única das Favelas de Minas Gerais 
(Cufa Minas), Marciele Delduque; 
a Chief Legal & Institutional Rela-
tions Officer da Localiza, Suzana 
Fagundes; e o secretário de Estado 
de Planejamento e Gestão do Acre, 
Ricardo Brandão.

“O verdadeiro empoderamen-
to só acontece quando passa pelos 
aspectos econômicos. Se não temos 
espaços de compartilhamento e aco-
lhimento ele não acontece. Juntando 
colaboração e acesso é quando a 
gente consegue entregar oportuni-
dades”, explicou Marciele Delduque.

“Não é fácil fazer junto, mas é 
muito mais difícil fazer sozinho a 
transformação. A maior dificuldade 
é que cada um olha para o seu pro-
blema. Se você quer fazer um impac-
to positivo na sociedade é preciso 
ouvir o outro para promover a coo-
peração e uma mobilização efetiva”, 
destacou Suzana Fagundes. 

“Entendo que precisamos buscar 
o equilíbrio, assim como faz o DIÁ-
RIO DO COMÉRCIO com o Prêmio, 
ao denunciar, ao apresentar a maze-
la, também mostrar os ambientes de 
solução”, pontuou Brandão. 
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Direcional segue trajetória de inovação 
e registra novos recordes
Resultados do terceiro trimestre trazem números positivos e consistentes

Os sólidos resultados, a gestão efi-
ciente e as práticas de governança da 
Direcional Engenharia colocam a em-
presa entre as melhores da América 
Latina. Neste ano de 2022, a Companhia 
foi novamente reconhecida por diferen-
tes rankings e premiações, de analistas 
de mercado, investidores no Brasil e na 
América Latina, a classificações relacio-
nadas a engenharia e construção.

 
“Os últimos anos têm sido de de-

safios incomuns, com impactos em di-
versos níveis para a sociedade, para as 
organizações e para as pessoas. Graças 
a uma visão de longo prazo, um propó-
sito claro e ao comprometimento e de-
dicação de nossas equipes, temos con-
seguido obter resultados consistentes, 
fortalecer nossa cultura de inovação e 
gerar valor para a sociedade, nossos in-
vestidores e para todo o ecossistema de 
negócios próximo a nós”, diz o Diretor 
de Relações com Investidores da Dire-
cional, Paulo Sousa.

 
Resultados sólidos - Recentemen-

te, a Companhia divulgou os resultados 
do terceiro trimestre (3T22) deste ano. 
Mais uma vez, novos recordes foram 
registrados nos negócios envolvendo 
as marcas Direcional (segmento eco-
nômico) e Riva (média renda). Os lan-
çamentos no período cresceram 50% 
em relação ao segundo trimestre e 
10% sobre o 3T21, alcançando R$ 1,2 
bilhão. Foram lançadas 4.113 unida-
des. O 3T22 também foi o melhor tri-
mestre em Vendas Líquidas. Foram R$ 

847 milhões, volume 32% superior em 
relação ao 3T21. Nos últimos 12 me-
ses, encerrados em setembro, as Ven-
das Líquidas somaram R$ 3 bilhões.

 
O Lucro Líquido Ajustado nos pri-

meiros nove meses do ano (9M22) 
totalizou R$ 152 milhões, crescimen-
to de 33% sobre o mesmo período do 
ano passado. Apenas no trimestre, o 
lucro alcançou R$ 63 milhões, o que 
representa valor 53% maior em com-
paração ao segundo trimestre deste 
ano de 2022.

 
Especificamente no segmento de 

Riva, voltado ao perfil médio padrão, os 
indicadores também mostram a consis-
tência do negócio. Novo recorde de Ven-
das Líquidas no trimestre, com cresci-
mento de 38% em relação ao trimestre 
anterior, e um acumulado nos nove me-
ses do ano (9S22) de R$ 733 milhões, 
indicador 36% superior ao mesmo pe-
ríodo de 2021. “Isso mostra a resiliência 
do negócio e a força de seus diferenciais 
em terrenos, localização, método cons-
trutivo e relacionamento com clientes, 
mesmo em um cenário menos favorável 
em função das condições macroeconô-
micas", afirma Henrique Paim, CFO da 
Direcional. Em importantes praças de 
atuação, Riva teve seu melhor desempe-
nho histórico mensal de vendas ao lon-
go do trimestre, completa o executivo.

 
Inovação permanente - A Direcio-

nal vem passando por um intenso pro-
cesso de transformação digital desde 

2019, antes mesmo da forte pressão 
da pandemia por soluções digitais nos 
negócios. Na frente comercial, foi pio-
neira em vendas 100% online da busca 
de imóvel, compra, contratos sem pa-
peis e financiamento até o pós-venda, 
que inclui a solução Alexa, da Amazon. 
A empresa segue implementando ino-
vações no canteiro de obra e na en-
genharia, nas atividades financeiras, 
jurídicas e administrativas com inte-
gração de equipes, metodologias ágeis 
e desenvolvimento de soluções digitais 
baseadas no uso intensivo de softwa-
res e robôs.

O novo Portal do Fornecedor é ou-
tro exemplo da força da inovação da 
Companhia, com envolvimento do time 
de tecnologia DiRi Labs. O Portal recon-
figura as relações de compras da Com-
panhia e cria uma nova jornada digital 
para seus fornecedores. Com acesso 
gratuito, está aberto a toda e qualquer 
empresa que deseja vender produtos, 
insumos e materiais relacionados às 
atividades de engenharia e construção 
do Grupo Direcional.

As propostas cresceram cerca de 
109% em média em relação há um ano 
e meio, quando a solução começou a ser 
desenhada, incentivando ainda mais 
o desenvolvimento regional. Cerca de 
5.700 usuários, potenciais parceiros 
com atuação local ou nacional já estão 
cadastrados. O Portal representa hoje 
96% de todo o volume transacionado 
nas compras spot. 
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Estamos, há 41 anos, realizando o sonho da casa própria de milhares de brasileiros. Nascemos em Belo Horizonte
e nos tornamos uma das maiores construtoras do Brasil, sempre apostando na tecnologia como grande aliada e
prezando pelos mais altos protocolos de segurança e sustentabilidade em nossos canteiros de obras.

Por isso, sentimos orgulho de cada uma das mais de 180 mil unidades entregues e de cada um dos mais de 6 mil
colaboradores que nos ajudam a construir sonhos todos os dias. Com qualidade, eficiência e segurança,
seguimos firmes em nosso propósito de transformar vidas e construir um futuro melhor.

direcional.com.br

CONSTRUINDO COM SEGURANÇA
E EFICIÊNCIA HÁ MAIS DE 40 ANOS.

futuro melhor.
um

vidas,
Transformando

construindo
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A Drogaria Araujo S.A., maior rede 
de drogarias de Minas Gerais, tornou-
-se referência nacional em função dos 
serviços inovadores e o mix completo 
e diferenciado de produtos ofertados. 
A trajetória de sucesso é também uma 
história de pioneirismo e compromisso 
com o cliente: a Araujo foi a primeira 
drogaria de Belo Horizonte a oferecer 
o plantão 24 horas, lançou o primeiro 
serviço de telemarketing do Brasil – o 
Drogatel Araujo em 1963, foi a primeira 
drogaria Drive-Thru e a primeira rede a 
implantar o modelo drugstore. Na área 
de medicamentos, também não é de 
hoje que a Araujo se destaca. O “Padrão 
Araujo de Medicamentos” dá nome 
para uma confiança antiga: de que na 
Araujo você sempre encontra medica-
mentos com garantia de procedência, 
preço baixo, variedade e estoque.

Desde a sua fundação, em 1906, a 
Araujo se mantém em constante evolu-
ção, dedicando-se a oferecer aos clientes 
um atendimento de qualidade e máxima 
agilidade. Entre as iniciativas adotadas 
para fortalecer a sua atuação está a ado-
ção dos canais digitais (omnicanalida-
de), que permitem à Araujo ampliar a 
sua presença para além das fronteiras 
das lojas físicas, estando cada vez mais 
próxima de seus clientes, como e onde 
eles desejarem em todo o Brasil. 

Uma prova da força dessa estraté-
gia, é que de 2019 até 2022 o fatura-
mento do digital foi multiplicado em 
5 vezes, saltando de pouco mais de 
R$ 58 milhões para R$ 296 milhões. 
O número já representa aproxima-
damente 10% do faturamento total 

da rede, que detém 42,3% de market 
share no ambiente online, em sua área 
de atuação, e mais de um milhão de 
clientes ativos nos canais digitais, que 
incluem site, app, marketplace e agora 
é a primeira drugstore do Brasil a im-
plantar whatsapp como canal de ven-
das oficial e homologado. Para 2022 é 
esperado um crescimento de 45% do 
faturamento do digital. Em 2023 este 
crescimento deve ser de 50%.

Através de seu time de farmacêu-
ticos se tornou referência de aten-
dimento primário à saúde. A Araujo 
também vem ampliando as suas estra-
tégias voltadas aos serviços, por meio 
de diversas frentes como os testes 
rápidos, vacinas, e programas de pro-
moção à saúde, atuando tanto na pre-
venção de doenças, quanto no apoio 
ao tratamento de pacientes crônicos. 

Contando com uma Farmácia de 
Manipulação, com modernas instala-
ções recém ampliadas, oferece a seus 
clientes medicamentos personaliza-
dos com total segurança e qualidade.

A Araujo atua também no merca-
do de medicamentos especiais, que 
não são encontrados facilmente em 
farmácias ou drogarias comuns, e usa-
dos para tratamentos mais complexos, 
como reprodução humana, oncologia, 
endocrinologia, pediatria, neurologia, 
oftalmologia, urologia, transplante, 
reumatologia e infectologia, entre ou-
tras.  Seu time de especialistas realiza 
um monitoramento completo dos pro-
cessos de recebimento, armazenagem 
e entrega dos medicamentos aos seus 

clientes. Sua logística conta com um 
rígido controle de qualidade, arma-
zenamento em câmara fria, monito-
ramento de temperatura 24 horas e 
embalagens especiais para transporte.

Sobre a expansão, a Araujo man-
tém um plano consistente, que tem 
como objetivo fortalecer a sua presen-
ça no interior de Minas. Em 2019, a 
Araujo estava presente em 22 municí-
pios mineiros com 193 unidades. Hoje, 
são 321 lojas espalhadas por 50 cida-
des. Para 2023, a expectativa é de que 
outras lojas sejam inauguradas, o que 
permitirá à Araujo ampliar ainda mais 
o seu faturamento e market share.

A Araujo obteve, em 2021, uma 
receita operacional líquida de R$ 
2.758.568 mil e um lucro líquido de R$ 
129.641 mil.  O patrimônio líquido da 
empresa atingiu R$ 752.667 mil e os 
ativos totais somaram R$ 1.195.161 mil.

Um dos pilares da Araujo perma-
nece sendo o crescimento sustentável, 
o que torna o Ebtida da rede um dos 
maiores do varejo farmacêutico.  Os 
seus mais de 10 mil colaboradores tra-
balham incansavelmente para encan-
tar e atender com muita excelência e 
dedicação os 6 milhões de clientes que 
mensalmente escolhem a Araujo. 

Com uma história pautada na éti-
ca, inovação e pioneirismo, a Araujo 
se tornou orgulho para Minas e uma 
referência nacional, contribuindo para 
o desenvolvimento social e econômico 
dos municípios onde atua, facilitando 
e democratizando o acesso à saúde.

ARAUJO: Uma empresa centenária 
em constante evolução
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Mais de 72 anos de tradição e credibilidade
RELEVÂNCIA  SOCIAL

A Feluma é uma instituição que 
entrega valor à comunidade em que 
está inserida, por meio de educação em 
saúde e serviço de assistência a pacien-
tes, em atendimento 100% SUS. Essa 
atuação é respaldada pela mantença 
dos Institutos Ciências Médicas, que 
englobam Faculdade com mais 72 anos 
de tradição e credibilidade, Pós-gradu-
ação, Hospital Universitário, Ambula-
tório, Instituto de Olhos, Instituto de 
Inovação e Incorporação tecnológica, 
bem como o Teatro Feluma e a Editora 
Ciências Médicas que integram a estru-
tura de ensino da Faculdade. 

Além de possuir um centro de 
Serviços Compartilhados integrado 
por áreas como Recursos Humanos, 
Tecnologia da Informação, Jurídico, 
Serviço Social, Comunicação, Ouvi-
doria, Contabilidade, Qualidade e 
Planejamento.

Graças a esse conjunto harmônico 
e integrado, a Feluma é referência lo-
cal e nacional em seu segmento, reco-
nhecida como uma instituição sólida 
e sustentável, que é capaz de gerar 
resultados expressivos e atua confor-
me as diretrizes de meio ambiente e 
responsabilidade social.

PREPONDERÂNCIA EM EDUCAÇÃO 
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A Feluma se destaca como ins-

tituição formadora de profissionais 
para a área da saúde, contribuindo 
para o desenvolvimento social, ali-
cerçada em gestão, governança, pres-
tação de serviços e na promoção da 
cidadania com investimentos em pro-
jetos de inovação e de responsabilida-
de social, que propiciam melhoria na 
qualidade de vida e também ampliam 
o acesso ao aprendizado e à formação 
humanística.

Para que a atividade de ensino 
seja desempenhada, de forma qua-
lificada e conforme padrões estabe-
lecidos, a Feluma por meio dos seus 
Institutos educacionais Ciências Mé-
dicas conta com um corpo docente, 
criteriosamente, selecionado com 
mais de 118 doutores, 135 mestres 
e 118 especialistas somente na pós-
-graduação. Já na graduação, o corpo 
docente conta com 18% que são dou-
tores, 48% mestres e 34% especialis-
tas. Graduação e formação diferencia-
da há mais de sete décadas.

A FELUMA NO EXERCÍCIO  
DA FILANTROPIA

Com serviços de assistência à 
saúde da população, o Ambulatório, 
o Hospital Universitário e o Institu-
to de Olhos oferecem formação prá-
tica aos alunos, devidamente super-
visionados, e são responsáveis por 
um grande volume de atendimentos 
aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS):

• A nova sede do Instituto de 
Olhos Ciências Médicas – MG, 
inaugurada em março de 
2021, conta com 18 postos de 
atendimentos simultâneos, 
para acolhimento e recepção 
dos pacientes, e 60 consultórios 
médicos, permitindo que cerca 
de 2 mil procedimentos diários 
nas especialidades de Catarata, 
Córnea, Estrabismo, Glaucoma, 
Lente de Contato, Neuro-
oftalmologia, Plástica e Retina 
(Clínica e Cirúrgica). 

• O Hospital Universitário Ciências 
Médicas – MG, com mais de 30 
anos sob a gestão da Feluma, 
possui 229 leitos, uma média 
de 1.100 internações por mês 
e mais de 12 mil pacientes 
admitidos anualmente. 

• As unidades assistenciais 
Ciências Médicas - MG realizam 
juntas mais de 40 mil consultas 
ambulatoriais mensalmente.

A perenidade da Feluma se deve 
à constância, seriedade e ao alto pa-
drão dos serviços prestados, que con-
templam estrutura moderna e com-
pleta, atrelada a um corpo funcional 
competente formado por docentes e 
profissionais de diversas áreas que 
atuam com alta performance, segun-
do diretrizes e objetivos que fortale-
cem o papel educacional e o caráter 
filantrópico da instituição.
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Ferro + Mineração: capacidade, conhecimento, 
competência e personalidade

Com 56 anos de trajetória, a J. Mendes 
é uma empresa mineradora que, ao longo 
de sua operação, ampliou seus negócios 
voltando sua estratégia aos segmentos de 
Mineração, Agronegócio, Gestão de Imó-
veis, Gestão de Terminais e Aviação. 

Com constantes investimentos em 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, 
a Ferro+ está entre as empresas mais re-
conhecidas do Brasil. Situada em Miguel 
Burnier, ao lado da BR-040, com capa-
cidade para sete milhões de toneladas 
anuais de minério de ferro, conduz com 
austeridade a produção.

Com exploração a céu aberto realiza 
o beneficiamento do minério de ferro 
através dos melhores processos de pro-
dução e filtragem de rejeitos. A entrega 
de produtos de alta qualidade aliada às 

melhores técnicas de filtragem de re-
jeitos fazem parte do planejamento es-
tratégico da empresa há muitos anos e 
é exatamente por isso que não existem 
barragens de rejeito nas unidades. 

A Ferro+ prioriza a contratação de 
mão de obra local, além de serviços tercei-
rizados das empresas situadas ao entorno 
de suas áreas. Essa mesma orientação vale 
também para apoio a projetos patrocina-
dos pelas leis federais de incentivo.

O capital humano é parte essencial 
da estratégia da Ferro+, que acredita 
que o conjunto formado por capacida-
de, conhecimento, competência e perso-
nalidade  favorece a realização de todo 
e qualquer trabalho. Para a empresa, as 
pessoas são ativos de valor, que deter-
minam o nível de eficiência dos negócios 

e formam a reputação de qualquer em-
preendimento. Por isso, aposta em seus 
funcionários e investe continuamente 
em desenvolvimento humano. A política 
de gestão de pessoas é baseada no in-
centivo aos talentos, na valorização dos 
profissionais, nos investimentos perma-
nentes em treinamento e programas de 
capacitação, na promoção de ações de 
fomento à liderança, qualidade, saúde e 
segurança, conceitos que pautam todas 
as iniciativas da empresa.

A J. Mendes se prepara a abertura 
de novas unidades operacionais para se 
manter em posição de destaque no mer-
cado nacional. A empresa possui diversos 
direitos minerários que totalizam aproxi-
madamente 1 bilhão de toneladas, sufi-
cientes para manterem as operações do 
grupo por várias décadas.
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Rede Mater Dei: “Compromisso 
com a Qualidade pela Vida”

Na Rede Mater Dei de Saúde, o pa-
ciente está no centro de todos os es-
forços. Ela foi criada para atender às 
necessidades daqueles que confiam 
nos serviços disponibilizados por 
meio do cuidado individualizado e a 
atenção integral. Três pilares supor-
tam a estratégia: Inteligência e Huma-
nização como Pilares do Atendimen-
to; Tecnologia como Garantidora da 
Excelência; Solidez das Governanças 

Clínica e Corporativa. Tendo como 
Missão o “Compromisso com a Qua-
lidade pela Vida”, a Rede Mater Dei 
conta, agora, com 9 (nove) Hospitais. 

A Mater Dei está presente em Mi-
nas Gerais, Bahia, Goiás e Pará e acre-
dita que o sucesso de uma organização 
deve ser compartilhado com todos, co-
laboradores, corpo clínico, operadoras 
e a comunidade na qual está inserida. 

Que o desenvolvimento tecnológico 
não deve excluir o carinho, a atenção e 
o respeito ao ser humano.

O primeiro Hospital Mater Dei, 
localizado no bairro Santo Agostinho, 
em Belo Horizonte, foi inaugurado 
em 01/06/1980, iniciando um novo 
modelo de cuidado e de assistência 
médica na cidade, fruto do sonho dos 
médicos Dr. José Salvador Silva e Dra. 
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Norma Moraes Silva, estimulados 
pelo ideal de construir um Hospital 
que fosse útil à comunidade. 

A filosofia está fundamentada em 
três princípios básicos: o científico, o 
cultural e o humanístico. Embasadas 
nisso, a Instituição foi crescendo, ino-
vando e buscando fazer sempre o me-
lhor para os diversos stakeholders. Em 
2000, houve a expansão da Unidade 
com o Bloco II. Em 2014, foi inaugura-
do em Belo Horizonte o Mater Dei Con-
torno. Em Betim, próximo à Contagem, 
duas importantes cidades da região 
metropolitana da capital mineira, a 
Rede inaugurou, em 2019, o Hospital 
Mater Dei Betim-Contagem. Com a 
abertura de capital, em 2021, a Mater 
Dei iniciou um processo de expansão 
almejando levar, cada vez mais, servi-
ços de saúde de qualidade para as pes-
soas. O objetivo é estar onde faz sentido 
a Rede Mater Dei estar, agregando no-
vas culturas, sem perder a essência e os 
valores do início. Fazendo a diferença 
na vida das pessoas, a Mater Dei ofere-
ce mais que tratamentos, diagnósticos 
e medicina preventiva. É uma empresa 
relevante para a comunidade. 

O modelo assistencial da Rede 
Mater Dei é o paciente no centro do 

cuidado, independentemente da ida-
de, gerando valor para ele em todas as 
etapas do tratamento. O propósito do 
Grupo é inspirado em algo que está em 
constante evolução: a vida, em todas 
as suas fases e possui a tarefa diária 
de promover a saúde e o bem-estar de 
uma maneira plena. Acolhendo, indivi-
dualizando e cuidando. Mais que isso: 
apontamos em direção à medicina do 
futuro. Temos excelência clínica reco-
nhecida pelos pacientes, comunidade 
médica, operadoras de saúde, forne-
cedores e setores relevantes da socie-
dade, tendo como foco a inovação e o 
pioneirismo médico.

SERVIÇOS

• Hospital Integrado do Câncer (HIC) 
• Transplante de Medula  

Óssea (TMO) 
• Mais Saúde Mater Dei – 

Ambulatórios e Cuidados 
Continuados 

• Medicina Diagnóstica 
• Medicina do Esporte e Exercício 
• Centro de Reprodução Humana 
• Hemodinâmica 
• Pronto-socorro 24h 
• Centro Cirúrgico com Sistema de 

Cirurgia Robótica 

• Maternidade 
• Terapia intensiva adulta, 

pediátrica e neonatal 
• Centro de Feridas e Hiperbárica 
• Check-up 
• Saúde corporativa

UNIDADES

Minas Gerais: 
• Hospital Mater Dei  

Santo Agostinho (BH)
• Hospital Mater Dei  

Contorno (BH)
• Hospital Mater Dei  

Betim-Contagem (Betim)
• Hospital Santa Genoveva
• CDI Imagem e Hospital  

Santa Clara (Uberlândia)
 

Bahia:
• Hospital Mater Dei Salvador
• Hospital Emec  

(Feira de Santana)
 

Goiás:
• Hospital Premium  

(Goiânia)
 

Pará: 
• Hospital Porto Dias  

(Belém)

Sala Híbrida
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DA EXCELÊNCIA 
CLÍNICA A UMA DAS
MELHORES ESTRUTURAS
HOSPITALARES 
DO MUNDO.

materdei.com.br

TUDO PRA VOCÊ
FICAR BEM.

Somos uma Rede 
de Saúde completa.

O Mater Dei tem o compromisso com a qualidade pela vida. Vidas que contam histórias e experiências 
de um atendimento humanizado e diferenciado, feito por profissionais que colocam o nome de 
cada pessoa em primeiro lugar. E assim conquistamos um padrão internacional de qualidade com 
unidades acreditadas pela JCI, uma das mais importantes organizações do mundo na certificação 
de excelência técnica em saúde. Tudo isso perto de você.  Tudo pra você ficar bem.

Unidades:
Mater Dei: Contorno, Santo Agostinho, Betim-Contagem e Salvador | 
Hospital Santa Genoveva e Hospital Santa Clara* - Uberlândia | 
Hospital EMEC - Feira de Santana | Hospital Porto Dias - Belém | 
Hospital Premium - Goiânia

* Aguardando 
aprovação do Cade. Responsáveis Técnicos: Dr. Felipe Salvador Ligório - CRM - MG 58578 | Dr. André Soares de Moura Costa - CRM - MG 56075

HMD000522M_Campanha_Institucional_Excelencia_Clinica_202x266mm.indd   1HMD000522M_Campanha_Institucional_Excelencia_Clinica_202x266mm.indd   1 09/06/2022   10:4109/06/2022   10:41
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Hermes Pardini é premiada “Empresa 
Excelência” entre as Melhores e Maiores 
de Minas Gerais de 2022

XXIV PRÊMIO MINAS | MELHORES E MAIORES

SETOR: SAÚDE

Instituto HERMES 
PARDINI S.A.

O Hermes Pardini é, mais uma vez, destaque do 
XXIII Prêmio Minas - Desempenho Empresarial 
- Melhores e Maiores - Mercado Comum 
2020/2021 e está listado no XXV Ranking de 
Empresas Mineiras. Além disso, o Hermes Pardini 
foi selecionado entre as 50 maiores e melhores 
empresas de Minas, na categoria EMPRESAS 
EXCELÊNCIA DE MINAS GERAIS - SAÚDE.

Cada premiação que recebemos nos orgulha 
por sabermos que o cuidado que temos para te 
atender é reconhecido também pelo mercado. 
Seguimos trabalhando para retribuir a sua 
confiança com serviços cada vez melhores. 
Sempre que precisar, conte com a gente.

Hermes Pardini.
Faz bem ter com quem contar.

  Melhor que 
    ser premiado, 
é ser reconhecido 
     por você.

(31) 3228-6200hermespardini.com.br
grupopardini.com.br

Responsável Técnico: Dr. Guilherme Birchal Collares CRM-MG 35.635 - Inscrição CRM 356 - MG

HP-0058-21 - ADRev - PREMIAÇÃO MERCADO COMUM - 20,2x26,6cm.indd   1HP-0058-21 - ADRev - PREMIAÇÃO MERCADO COMUM - 20,2x26,6cm.indd   1 11/16/21   3:33 PM11/16/21   3:33 PM

Laboratório é tradicional vencedor e sempre foi destaque 
do Prêmio Minas – Desempenho Empresarial

Fachada da unidade corporativa do Grupo Pardini, onde fica o Núcleo Técnico Operacional (NTO), uma das maiores 
plantas especializadas em análises clínicas do mundo. Localizado estrategicamente em Vespasiano (MG), a apenas 
16 Km do Aeroporto Internacional de Confins

Beto Staino
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Em função do destaque de seus 
resultados operacionais, econômicos 
e financeiros, que confere relevância 
para o desenvolvimento econômico 
no estado, o Hermes Pardini foi agra-
ciado, mais uma vez pelo 24o Prêmio 
Minas - Desempenho Empresarial 
Melhores e Maiores, no ano de 2022, 
segundo o estudo XXVI Ranking de 
Empresas de Minas Gerais. 

Seja para fazer um exame de ro-
tina ou teste especializado, para bus-
car o diagnóstico de Covid-19 ou para 
colocar o calendário de vacinação em 
dia, o laboratório Hermes Pardini, em 
suas 70 unidades espalhadas pela 
região metropolitana ou pelo atendi-
mento domiciliar, é referência para os 
mineiros. Esse é o motivo do sucesso 
do balanço financeiro e operacional 
da empresa. 

Soma-se ao equilíbrio financeiro 
do laboratório, outras contribuições 
como inovação, governança corpora-
tiva, geração de renda e de emprego, 
sustentabilidade, respeito ao consu-
midor, visão de futuro e integração 
junto à sociedade da qual participa 
e integra.

Há mais de 60 anos em Minas 
Gerais, o Hermes Pardini oferece so-
luções em Medicina Diagnóstica para 
pacientes, hospitais, médicos e ou-
tros laboratórios. São 8 mil tipos de 
testes disponíveis (maior portfólio do 
Brasil), desde análises clínicas, testes 
oncológicos de alta complexidade, 
além de exames de imagem, vacinas, 
provas funcionais, criopreservação, 
medicina personalizada, patologia e 
genética humana. 

A partir desses serviços, o labo-
ratório entrega informações clínicas 
que apoiam a prevenção, orientam o 
diagnóstico das doenças e auxiliam 
os tratamentos, desde os mais sim-
ples aos de maior complexidade. São 
24 horas de trabalho, sete dias por 
semana, para entregar pioneirismo, 
inovação e excelência em Medicina 
Diagnóstica. Somente em 2021, foram 
quase 50 milhões de exames realiza-
dos no estado de Minas Gerais.

A capilaridade da rede na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte é 
outra força da marca. São 70 unida-
des próprias nas cidades Belo Hori-
zonte, Betim, Caeté, Contagem, Ibi-

rité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro 
Leopoldo, Ribeirão das Neves, Saba-
rá, Santa Luzia e Vespasiano. Outros 
mais de 2 mil laboratórios parceiros 
estão disponíveis em 60% dos mu-
nicípios do estado para oferecer aos 
mineiros o melhor acesso em Medi-
cina Diagnóstica.

Para o CFO do Hermes Pardini, 
Camilo de Lelis, a premiação é um 
grande reconhecimento ao trabalho 
do Hermes Pardini que vem repeti-
damente performando melhor a cada 
ano e quebrando seus próprios recor-
des. “Estamos colhendo resultados da 
estabilidade e excelência operacional 
e financeira conquistada com uma es-
tratégia forte e contínua 

PARA ALÉM DAS MINAS GERAIS

Os serviços de saúde da marca ul-
trapassam as fronteiras de Minas Ge-
rais e chegam a todos os estados com 
atuação integrada do Grupo Pardini à 
cadeia da saúde do país. O Grupo mul-
timarcas teve início a partir da exis-
tência do Laboratório Hermes Pardi-
ni, em Belo Horizonte, e hoje conta 
com outras 19 marcas. 

Leboratório Hermes Pardini da Praça da Bandeira, em Belo Horizonte
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MARCAS UNIDADES ESTADO
Hermes Pardini 70 MG
Hermes Pardini 20 SP
Labclass 5 MG
Ecoar 2 MG
Padrão 30 GO
Centro de Medicina 12 RJ
IACS 15 SP
Paulo Azevedo 24 PA
Odivânia Moscogliato 1 SP

20 MARCAS
Laboratório Hermes Pardini
Laboratório Labclass Pardini
Laboratório Ecoar
Laboratório Padrão
Laboratório Centro de Medicina
Laboratório IACS
Laboratório Paulo Azevedo
Laboratório DLE
Laboratório Progenética
Laboratório Biocod
Laboratório Diagnóstika
Laboratório APC
Laboratório Odivânia Moscogliato
Laboratório Solução
Toxicologia Pardini
Lab to Lab Pardini
Pardis Distribuidora
Saúde Mob
CSV - Central Sorológica de Vitória
Hugo Silviano Brandão

A rede nacional é o maior player 
de infraestrutura e tecnologia em Me-
dicina Diagnóstica do Brasil. A partir 
de um modelo produtivo em escala e 
de alta qualidade, com a expertise em 
integração de sistemas, o Grupo Par-
dini dá acesso ao seu completo por-
tfólio de exames a todos os brasileiros 
e faz valer o seu propósito: oferecer 
diagnóstico médico para quem pre-
cisa, onde estiver. Com uma logística 
inteligente, por terra, água e mar, seus 
serviços chegam diariamente a mais 
de 2 mil municípios brasileiros, seja 

pela centena de unidades próprias 
de atendimento, em Goiás, Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Belém ou por meio 
de laboratórios parceiros. O Grupo foi 
pioneiro no país na realização de exa-
mes para laboratórios (lab-to-lab), 
hoje terceiriza o serviço para mais de 
6 mil parceiros. Para alcançar ainda 
mais pessoas, levando também como-
didade, a companhia recentemente 
lançou o Saúde Mob, serviço de deli-
very em saúde. Para suporte, a rede 
conta com 20 polos produtivos, onde 
chegam, são processadas e analisadas 

amostras de todo o Brasil.

Reconhecido pela constante ino-
vação de seus processos em benefício 
do melhor desfecho clínico do pacien-
te, toda essa estrutura só é possível 
porque o Grupo investe fortemen-
te em pesquisa e desenvolvimento, 
logística e automação. Nos últimos 
anos, o Pardini investiu mais de R$ 
900 milhões em 19 aquisições. Em 
2021, toda essa infraestrutura permi-
tiu ao Grupo realizar 140 milhões de 
exames e faturar R$ 2,1 bilhões.

O Leboratório Paulo C. Azevedo, no estado do Pará, também é uma marca Hermes Pardini

• 62 anos de história 
• 6,5 mil colaboradores
• 180 unidades próprias
• 6,4 mil laboratórios  

e hospitais parceiros

Raio X Grupo Pardini
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A  M E D I C I N A  
D I A G N Ó S T I C A  
D O  B R A S I L

G R U P O  P A R D I N I Somos uma das empresas de 
saúde mais inovadoras do País. 

A inovação que nos move é a
que chega na ponta e promove 
saúde onde quer que um 
brasileiro precise de nós.

É para essa missão que estamos 
em mais de 6 mil laboratórios e 
hospitais parceiros, além de 
quase 180 unidades próprias.

O Grupo Pardini está entre as 50 
melhores e maiores empresas de 
Excelência de Minas Gerais 2022 
- Categoria Saúde de acordo 
com o 24º Prêmio Minas - 
Desempenho Empresarial - 
Mercado Comum/2022.

Inovação é ciência. 
É LOGÍSTICA. 
É TECNOLOGIA. 
É ATENDIMENTO.

INOVAÇÃO É CUIDADO
COM AS PESSOAS. 

grupopardini.com.br       � Grupo Pardini       � Grupo Pardini 
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Kinross é responsável por 22% de todo 
o ouro produzido no Brasil

Mineração, beneficiamento e co-
mercialização de ouro aliado aos mais 
altos padrões de ética, responsabi-
lidade socioambiental e governança 
corporativa na indústria, valorizando 
a integridade e a transparência com 
a sociedade. É assim que a Kinross 
Brasil Mineração, há mais de 17 anos, 
atua no setor. 

A empresa, que atualmente res-
ponde por 27% do ouro produzido 
pelo grupo Kinross Gold Corpora-
tion e por 22% do ouro produzido 
no país, desempenha suas atividades 
com excelência operacional, robusto 
balanço patrimonial, crescimento 
disciplinado e reconhecimento de 
mineração responsável. Suas ações 
são negociadas nas Bolsas de Valo-
res de Toronto e Nova Iorque. Além 
disso, a operação da Kinross Brasil 
Mineração (KBM) representa uma 
das sete minas operadas pelo grupo, 
que atua em três continentes: Amé-
rica Latina (Brasil e Chile), América 
do Norte (Estados Unidos e Canadá) 
e África (Mauritânia).

A mineradora iniciou sua atuação 
no Brasil em 2004, quando adquiriu 
a mina Morro do Ouro, em Paracatu, 
município localizado na região noro-
este de Minas Gerais. Com escritório 
corporativo em Belo Horizonte, a 
Kinross administra, também, duas 
usinas hidrelétricas em Goiás, nas ci-

dades de Caçu e Cachoeira Alta.

Com total rigor técnico, a com-
panhia busca sempre as melhores 
tecnologias e práticas sustentáveis 
de operação. É reconhecida por certi-
ficações como ISO 14001, SA 8000 e 
OHSAS 18001 e pelo Código Interna-
cional de Cianeto.

Kinross em números - A minera-
dora é responsável por mais de 20% 
dos postos de trabalho formais de Pa-

racatu. São cerca de 6 mil empregos 
diretos e indiretos gerados na cidade. 
Além disso, apenas em 2021, foram 
investidos R$ 308 milhões na econo-
mia do município. 

Em 2022, a Kinross prevê ampliar 
a produção de 550 mil para 570 mil 
onças, o equivalente 18 toneladas de 
ouro. A contribuição da empresa em 
termos de impostos e taxas, nos úl-
timos dois anos, foi de cerca de R$ 1 
bilhão por ano. 

XXIV PRÊMIO MINAS | MELHORES E MAIORES

SETOR: MINERAÇÃO

KINROSS  
Mineração S.A.
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Saiba mais sobre a gente: 
kinross.com.br

Vencedora do 24º Prêmio 
Melhores e Maiores / Mineração, 
Revista Mercado Comum

jo
ta

 c
am

pe
lo

Somos Kinross, 
somos Paracatu
Somos uma das maiores produtoras de ouro do Brasil e fazemos parte do 
grupo canadense Kinross Gold Corporation. Nossa principal operação está em 
Paracatu, no coração do Cerrado mineiro.  

Sabemos que o sucesso do nosso trabalho por um desenvolvimento cada vez 
mais sustentável depende do respeito às pessoas, ao meio ambiente e à cultura 
do território que abriga nossa unidade.

Juntos, fazemos o futuro acontecer.
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Na década de 1930, numa Belo 
Horizonte carente de espaços de lazer 
e de prática esportiva, um grupo de 
cidadãos entusiastas do esporte so-
nhava em criar um clube. A união do 
sonho dos pioneiros com a necessi-

dade da Prefeitura de dar destinação 
adequada a um terreno em área resi-
dencial, próximo à sede do governo 
do estado, resultou na fundação, em 
15 de novembro de 1935, do Minas 
Tênis Clube. 

Ao longo de 87 anos, o Minas se 
consolidou como um exemplo para 
todo o Brasil, prestando serviços 
de excelência aos sócios; fomentan-
do o esporte de alto rendimento e a 
educação por meio do esporte; e de-

XXIV PRÊMIO MINAS | MELHORES E MAIORES

SETOR: ESPORTE E LAZER
MINAS TÊNIS Clube

História de Glórias
Minas Tênis Clube completa 87 anos como exemplo de sucesso
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@minastenisclube

minastenisclube.com.br

mocratizando o acesso à cultura, ao 
contemplar todos os segmentos da 
população com programação de qua-
lidade em seu Centro Cultural. 

“A história do sonho de dois ami-
gos que queriam criar um lugar em 
que pudessem praticar esportes e se 
divertir continua viva dentro do Mi-
nas. Pulsando nos corações dos mi-
nastenistas com a paixão pelo Clube”, 
afirma o Presidente do Minas Tênis 
Clube, Ricardo Vieira Santiago.

Atualmente, a Instituição é reco-
nhecida por ter um modelo de gestão 
exemplar, focada nos seus associados. 
A eficácia dessa administração é con-
firmada pelos números apresentados 
nos últimos anos, no reconhecimento 
dos sócios e da sociedade. De acordo 
com a mais recente pesquisa de opi-

nião do Clube, realizada em 2021, o 
índice de satisfação geral com o Mi-
nas é de 97%. 

Para o vice-presidente minaste-
nista, Carlos Henrique Martins Tei-
xeira, “o Minas é um dos melhores 
Clubes do país, tanto como referên-
cia nacional em preparação esporti-
va, quanto em Lazer para associados. 
Somos um complexo com três Uni-
dades em Belo Horizonte e uma em 
Nova Lima, o Minas Náutico. Apenas 
unindo a tradição e a paixão pelo 
nosso Minas que conseguimos entre-
gar a mesma qualidade nesses qua-
tro espaços e ainda ser referência no 
Esporte internacional”. 

FOCO NO FUTURO

Em reunião ordinária realizada 

no dia 7 de outubro, o Minas Tênis 
Clube elegeu a nova diretoria para a 
gestão do triênio 2023/2025, tendo 
como presidente Carlos Henrique 
Martins Teixeira e vice-presidente 
Wagner Furtado Veloso. A direto-
ria foi aplaudida pelos mais de 200 
conselheiros presentes, empossada 
pelo presidente do Conselho Delibe-
rativo minastenista, Kouros Monad-
jemi, e entrará em exercício no dia 
1º de janeiro de 2023.

É atribuição da Diretoria do Mi-
nas dirigir e administrar os bens da 
instituição, além de promover o en-
grandecimento do Clube. A gestão 
também é responsável pela saúde 
financeira do Clube; por elaborar e 
alterar o Regimento Interno e por en-
viar para a deliberação do Conselho a 
proposta orçamentária anual.
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SETOR: CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

PATRIMAR
Engenharia S.A

Grupo Patrimar: empresa mineira tem 
crescimento expressivo com atuação 
nos segmentos econômico, médio e alto 
do mercado imobiliário

Com quase 60 anos de atuação, 
o Grupo Patrimar é um dos mais ati-
vos no mercado de construção civil 
do Brasil, ocupando o 10° lugar no 
Ranking Nacional segundo a revista 
"O Empreiteiro" de 2022. A Compa-
nhia atua na área de incorporação 
e construção de empreendimentos 
imobiliários e comercialização e ven-
da de unidades imobiliárias autôno-
mas residenciais (principal ativida-
de) e comerciais em Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e interior de São Paulo. 

Segundo o CEO do Grupo, Alex 
Veiga, “estar posicionada nos três 
segmentos do mercado permite ao 
Grupo ter maior resiliência nos mo-
mentos de crise e maior rentabilidade 
nos momentos de alta”.  Fundada em 
1963 como M. Martins Engenharia 
e Comércio e com atuação nas áre-
as de rodoferrovias e de construção 
de estruturas de concreto armado, 
a empresa tornou-se independente 
em 1995, quando passou a se chamar 
Patrimar e voltar o foco ao mercado 
imobiliário.    

Desde então, a Patrimar já entre-
gou 196 empreendimentos, construiu 
2,7 milhões de m² e entregou mais de 

39 mil unidades. Atualmente, o Grupo 
tem sede em Belo Horizonte (MG) e 
no Rio de Janeiro (RJ), com presença 
nos segmentos de alta renda (produ-
tos de luxo e alto luxo) por meio da 
marca Patrimar Engenharia, e nos 
segmentos econômico e média renda 
por meio da marca Construtora Novo-
lar – desde 2000.  

Hoje, a empresa é uma forte refe-
rência no setor. É vencedora em duas 
categorias do "Oscar” da construção 
civil, o Prêmio Master Imobiliário 

2022, com os empreendimentos Oce-
ana Golf, no Rio de Janeiro, e La Ré-
serve, em Belo Horizonte. Além disso, 
a empresa ganhou importantes po-
sições em três rankings de negócios 
divulgados recentemente, sendo dois 
na Revista IstoÉ Dinheiro e um na Re-
vista O Empreiteiro.  

No Ranking das Maiores Em-
presas do Brasil da Revista IstoÉ Di-
nheiro, o Grupo Patrimar conquistou 
o primeiro lugar na categoria Sus-
tentabilidade Financeira, ficando à 
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frente de grandes empresas do setor 
imobiliário. Já na lista geral, a Compa-
nhia alcançou o 375º lugar, junto das 
maiores organizações do país.

“Os números já dizem tudo! Hoje, a 
Patrimar é uma das maiores empresas 
de engenharia do país, líder do mer-
cado de construção em Minas, com 
participação de destaque no mercado 
de alto luxo do Rio de Janeiro, além da 
atuação em São Paulo”, aponta Veiga.

O MERCADO IMOBILIÁRIO 
CARIOCA

Em 2021, a companhia teve a 
oportunidade de levar, ao Rio de Ja-
neiro, o segmento de luxo, no qual 
já é consolidado em Minas Gerais, 
realizando um sonho antigo.  O movi-
mento foi um sucesso e, no início do 
mês de outubro deste ano, a Patrimar 
celebrou um ano dessa atuação na Ci-
dade Maravilhosa conquistando o fei-
to de mais de R$ 1 bilhão em vendas 
dos empreendimentos Oceana Golf e 
Atlântico Golf - localizados na região 
do Golf Olímpico, na Barra da Tijuca.

Os dois projetos fizeram histó-
ria no mercado imobiliário carioca, 
destacando o potencial da Patrimar. 
“Nossos resultados de venda no Rio 
de Janeiro são excelentes. Mas, con-
siderando que somos uma empresa 
originalmente mineira que começou 
a investir no segmento de alto padrão 
na cidade há apenas um ano, esse de-
sempenho se torna extraordinário”, 
afirma o CEO do Grupo, Alex Veiga.

ESG NO GRUPO PATRIMAR

A sustentabilidade e a inovação 
são valores importantes que movem 
o Grupo Patrimar desde o início da 
empresa. Diante disso, a construtora 
e incorporadora anuncia capacitação 
pelo CTE (Centro de Tecnologia e 
Edificações) - que garante qualidade, 
tecnologia, gestão, sustentabilidade e 
inovação para o setor da construção 
- e a implantação de diretrizes na atu-
ação sustentável.

Antecipar tendências mundiais 
para os imóveis, oferecer empreendi-
mentos inovadores e a preocupação 
com o meio ambiente são diferenciais 
dos empreendimentos da Patrimar 
Engenharia e da Construtora Novolar. 
Patrícia Veiga, gestora do Departa-
mento de Novos Negócios do Grupo 
Patrimar, ressalta que “os clientes 
estão cada dia mais exigentes e, por 
isso, nós do Grupo Patrimar trabalha-
mos para oferecer imóveis de quali-
dade, tornando sonhos uma realida-
de", diz a executiva.    

Depois da concepção do selo 
“Sempre Verde” - uma métrica inter-
na que mensura a sustentabilidade 
de cada empreendimento das marcas 
Patrimar e Novolar – a companhia 
segue investindo em capacitação 
para intensificar o plano de ação nas 
frentes ESG (Governança Ambiental, 
Social e Corporativa, na tradução da 
sigla), área que agora possui um co-
mitê e um logotipo próprio.  

O Grupo Patrimar já possui di-
versas ações da área no escritório, 
nas obras e nos empreendimentos - 
sempre planejados buscando alinhar 

a qualidade de vida com a preserva-
ção e uso consciente dos recursos 
naturais. Entre os próximos passos 
da empresa em ESG, estão: Ranking 
de Geração de Resíduos das Obras, 
Rastreabilidade dos Gases de Efeito 
Estufa, e definir as ODSs - Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.  

Em paralelo, a Companhia tem 
forte participação em ações que esti-
mulam a qualidade de vida da popula-
ção também.O Grupo apoia o esporte 
e a saúde para reforçar seu compro-
misso com a promoção do bem-estar. 
Exemplo disso é a presença ativa em 
patrocínios de corridas, adesão ao 
programa de manutenção hospitalar 
do Hospital da Baleia – Amigos da Ba-
leia –, e a parceria com a TETO entre 
tantas outras iniciativas.  

“A sociedade está cada dia mais 
consciente de sua responsabilidade 
perante os recursos naturais, além de 
exigente com os produtos que conso-
me. Já atuamos nas três frentes ESG, 
mas entendemos que é possível fazer 
mais e é nessa direção que estamos 
agora”, finaliza Alex Veiga, CEO do 
Grupo Patrimar.  
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o equivalente a dois
Oscars no mesmo ano.
Com a performance dos nossos 
atores, era de se esperar.

Reconhecida por 
quem conhece.

UMA CONQUISTA EM DUAS CATEGORIAS 
DO PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO

Oceana Golf 
marca a retomada no mercado 
da Barra, no Rio de Janeiro

CATEGORIA PROFISSIONAL - MARKETING

La Réserve 
redefine conceito  

de altíssimo padrão

CATEGORIA EMPREENDIMENTO
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SETOR: TRANSPORTES E LOGÍSTICA

PROSEGUR 
Brasil S.A.

Prosegur é “Empresa Excelência” na categoria 
Transporte e Logística do XXIV Prêmio Minas - 
Desempenho Empresarial - 2022

A Prosegur Cash, empresa líder 
em transporte de valores e gestão de 
numerário no Brasil, é uma das ven-
cedoras do Prêmio Minas - Desempe-
nho Empresarial 2022 na categoria 
Transporte e Logística, promovido há 
24 anos consecutivos pela Revista Mer-
cadoComum. O reconhecimento é um 
reflexo da importância da presença da 
companhia no estado mineiro, que atu-
almente possui filiais exclusivas insta-
ladas em 14 municípios da região. 

As operações no segmento de trans-
porte de valores e logística no estado 
contam com inteligência no monitora-
mento e rastreamento de rotas, além de 
carros-fortes com fechaduras randômi-
cas e sensores inteligentes de segurança 
e aferição em tempo real pela central 
de monitoramento própria da compa-
nhia que corroboram para a economia 
e o desenvolvimento da região por meio 
de atuação em diversos setores e com 
clientes de todos os portes. 

Com presença em mais de 80% 
dos municípios brasileiros entre áreas 
urbanas e interurbanas com o servi-
ço de transporte de valores e cargas 
especiais, as soluções tecnológicas e 
práticas da companhia são desenvolvi-
das sempre de acordo com o perfil dos 
clientes. A empresa possui uma frota 
de aproximadamente 1.760 veículos 
blindados e 13 mil colaboradores di-

retos, que exigem da companhia in-
vestimento constante no treinamento 
das equipes para manter o alto nível 
de segurança em suas operações. 

Destaca-se ainda o processo de 
transformação digital promovido pela 
Prosegur Cash nos últimos anos. De for-
ma pioneira, a empresa conseguiu im-
plantar a Guia de Transporte de Valores 
Eletrônica - GTV-e, que deixou de utilizar 
toneladas de papel, poupando o meio 
ambiente – além de ser um passo impor-
tante para a fiscalização. Os Estados pas-
saram a ter maior controle e celeridade 
na aferição das guias emitidas pelos con-
tribuintes do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre a Prestação de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS). Agora, toda a 
cadeia tem disponibilidade da informa-
ção a qualquer tempo, desde o início da 
prestação do serviço até a emissão da 
fatura de cobrança ao cliente. 

Todos os serviços de ponta e a ex-
celência em suas operações em Minas 
Gerais fazem parte do compromisso 
global da Prosegur Cash para o triênio 
2021-2023. Denominado “Perform & 
Transform”, o Grupo deseja consolidar a 
liderança global no setor de segurança, 
acelerando assim o crescimento de suas 
operações. Com esse objetivo, destinou 
90 milhões de euros em investimentos 
em projetos de digitalização, com o ob-
jetivo de acelerar a construção de uma 
proposta de valor diferenciada e rentável, 
que melhore a experiência do cliente. 

Além desta edição, a Prosegur Cash 
foi reconhecida neste mesmo prêmio 
em 1996, 2000, 2001, 2008, 2009, 
2019 e 2020. Entre os principais pa-
râmetros avaliados pela publicação às 
empresas premiadas estão equilíbrio 
econômico financeiro; lucratividade 
e crescimento da receita operacional; 
governança corporativa; transparência 
e respeito ao consumidor.
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SETOR: AGRONEGÓCIO

Santa Juliana 
Bioenergia Ltda.

Unidade Santa Juliana da BP Bunge 
é destaque do agronegócio

Desempenho econômico-financei-
ro positivo de uma das maiores proces-
sadores de cana-de-açúcar do Brasil é 
reconhecido

A unidade Santa Juliana da BP 
Bunge Bioenergia, uma das maiores 
processadoras de cana-de-açúcar do 
Brasil é um dos destaques da Catego-
ria Agronegócio do “XXIV Ranking de 
Minas Gerais”. O anuário, produzido 
por esta publicação, analisou balan-
ços e demonstrações de resultados de 
empresas com sede no estado. A clas-
sificação final apresentou uma lista 
de 550 companhias, em 18 áreas de 
atuação econômica.

A Santa Juliana integrou quatro 
dos 10 rankings que compõem a pu-
blicação. No “As 250 Maiores Empre-
sas de Minas por Receita Operacional 
Líquida” ocupou a posição 101; em 
“As 100 Maiores Empresas de Minas 
por Lucro Líquido” foi a 51ª colocada; 
na categoria “As 100 Maiores Empre-
sas de Minas por Patrimônio Líquido”, 
alcançou o 95º lugar; e no ranking “As 
100 Maiores Empresas de Minas por 
Ativos Totais” ficou na 83ª posição.

Além da presença no anuário, a 
unidade também foi homenageada no 
“Prêmio Minas – Desempenho Em-

presarial – Melhores e Maiores”, na 
categoria “Melhores e Maiores”, setor 
Agronegócio. As empresas foram ava-
liadas a partir de critérios técnicos com 
dados relativos ao ranking. O objetivo 
da premiação é reconhecer as compa-
nhias que mais se destacaram em Mi-
nas Gerais durante em função de suas 
atividades operacionais, desempenho 
econômico e resultados em geral.

A BP Bunge Bioenergia, empresa 
formada pela joint venture das opera-
ções de açúcar e etanol da BP e Bunge, 
está entre as maiores empresas do se-

tor sucroenergético do País. A compa-
nhia também é destaque em bioener-
gia (etanol e bioeletricidade), atua na 
transição energética com fontes mais 
limpas e renováveis e alimenta o mun-
do com o açúcar brasileiro. Presente 
nos estados de Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocan-
tins, suas 11 unidades agroindustriais 
têm capacidade de moagem de 32,4 
milhões de toneladas de cana-de-açú-
car por safra. Com mais de 8,5 mil cola-
boradores, a BP Bunge Bioenergia está 
focada na sua visão de ser referência 
mundial em energia sustentável.

Desempenho econômico-financeiro positivo de uma das maiores 
processadores de cana-de-açúcar do Brasil é reconhecido



24º PRÊMIO MINAS – DESEMPENHO EMPRESARIAL 

MELHORES E MAIORES - 2022

8 0 EDIÇÃO ESPECIALDEZEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

XXIV PRÊMIO MINAS | MELHORES E MAIORES

TRADIÇÃO E PERPETUIDADE – 50 ANOS

SEBRAE-MINAS

Sebrae Minas completa 50 anos
Trajetória da instituição é marcada pelo estímulo à cultura empreendedora 
e o fortalecimento dos pequenos negócios do estado 

O Sebrae Minas completou 50 
anos de atuação no dia 11 de julho de 
2022. Neste meio século de história, a 
instituição se destacou pelo apoio às 
micro e pequenas empresas e pelas 
ações de estímulo ao empreendedo-
rismo, melhoria do ambiente de ne-
gócios e do desenvolvimento econô-
mico dos municípios mineiros.

O que justifica esse trabalho são 
mais de 3 milhões de empreendimen-
tos formais, que respondem por 58% 
dos empregos e 40% dos salários pa-

gos no estado. Este é o retrato atual 
dos pequenos negócios, segmento 
que representa 99% das empresas 
ativas em Minas Gerais. 

Além do atendimento individual, 
apoiando cada empreendedor em sua 
trajetória à frente do próprio negócio, o 
Sebrae Minas investe em estratégias de 
desenvolvimento de setores e territó-
rios do estado. No suporte empresarial, 
oferece diversas soluções para apoiar 
os empreendedores na melhoria da 
gestão e na busca do crescimento.

Todo o atendimento realizado 
pela instituição, de forma presencial 
ou remota, tem o propósito de des-
pertar e fortalecer atitudes e compe-
tências essenciais para aumentar a 
competitividade dos pequenos negó-
cios. “Não é exagero dizer que grande 
parte das micro e pequenas empresas 
mineiras bem-sucedidas transformou 
ou iniciou corretamente seus negó-
cios com a assessoria e o apoio do Se-
brae Minas. A instituição tem um ín-
dice de recomendação superior a 83 
pontos, um patamar considerado de 
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O Conselho Deliberativo do Se-
brae Minas elegeu na tarde desta 
quarta-feira (23/11) o presidente, 
diretores Conselho Fiscal para o perí-
odo de 2023 a 2026. Marcelo de Sou-
za e Silva, presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizon-
te (CDL-BH), foi eleito presidente do 
Conselho Deliberativo. Ele assumirá 
o cargo em janeiro de 2023, para um 
mandato de quatro anos. Marcelo su-
cederá Roberto Simões, que ocupou 
a presidência da instituição em duas 
gestões: 2007-2010 e 2019-2022.

 
Afonso Maria Rocha e Marden 

Marcio Magalhães, atuais Superinten-
dente e Diretor de Operações do Se-
brae Minas, respectivamente, foram 
reeleitos para o próximo mandato. 
Douglas Cabido, atual Subsecretário 

de Desenvolvimento Regional da Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimen-
to Econômico de Minas Gerais, foi 
eleito para o cargo de Diretor Técnico. 
Também foram eleitos os membros 
(titulares e suplentes) do Conselho 
Fiscal para o período de 2023 a 2027.

 
Marcelo de Souza e Silva é o atual 

presidente da CDL-BH e participa do 
CDE do Sebrae Minas há mais de 20 
anos. Formado em Administração e 
Contabilidade, Marcelo foi diretor da 
Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais (Jucemg) entre 2007 e 2009; 
secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico e Secretário da Regional Cen-
tro-Sul da Prefeitura de Belo Horizon-
te entre 2013 e 2015. 

“Fico muito feliz em ter sido esco-

lhido para seguir essa condução exce-
lente que está sendo feita pela atual 
gestão”, afirmou o presidente eleito. 
“Tenho a missão de dar continuidade 
a esse trabalho, e conto com todos os 
colaboradores do Sebrae Minas, com 
este Conselho, mantendo sempre o 
alinhamento com o Sebrae Nacional. 
Toda essa articulação é muito impor-
tante para mantermos o foco nos pe-
quenos negócios, que são os maiores 
empregadores do Brasil e precisam 
realmente do apoio do Sebrae para 
garantir a sustentabilidade de suas 
atividades”, destacou. 

 
O Conselho Deliberativo do Se-

brae Minas é composto por 15 insti-
tuições: Banco do Brasil, BDMG, CDL-
-BH, Caixa, Ciemg, Faemg, Fapemig, 
Fecomércio, Federaminas, Fiemg, 

Conselho Deliberativo do Sebrae Minas 
elege novo presidente, diretores e 
membros do Conselho Fiscal
Dirigentes tomam posse em janeiro de 2023

excelência”, destaca Roberto Simões, 
presidente do Conselho Deliberativo.

50 + 50: passado, presente e futu-
ro em sintonia - O Centro de Assistên-
cia Gerencial de Minas Gerais (CEAG-
-MG), inaugurado em 11 de julho de 
1972, foi instituído pela Fundação 
João Pinheiro e o Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais (BDMG). 
Uma semana antes, naquele mesmo 
ano, o Governo Federal criou o Centro 
Brasileiro de Assistência Gerencial 
às Pequenas e Médias Empresas (Ce-
brae), inaugurado em 5 de julho.

O CEAG-MG nasceu com a missão 
de reduzir o alto índice de mortalida-
de das pequenas e médias empresas 
do estado. Os empreendedores rece-
biam orientação técnica e gerencial 
para melhorar o desempenho dos ne-
gócios, mas já em seus primeiros anos 

a instituição se tornou uma referência 
no incentivo ao empreendedorismo 
em Minas Gerais.

“Ao longo desses 50 anos, ações 
lideradas ou apoiadas pelo Sebrae 
Minas garantiram tratamento legal 
diferenciado aos pequenos negócios, 
como a redução de impostos e a des-
burocratização do processo de aber-
tura e gestão de empresas. A criação 
do SIMPLES, em 1996, e a aprovação 
da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, em 2006, foram algumas 
conquistas importantes do segmen-
to: e o Sebrae participou ativamente 
da construção desses marcos legais”, 
conta Roberto Simões, presidente do 
Conselho Deliberativo.

O Sebrae acompanhou as mu-
danças econômicas e sociais de cada 
década, buscando sempre oferecer 

aos empreendedores o suporte ne-
cessário para superar os desafios 
e impulsionar os negócios. E mais 
recentemente, diante dos inúmeros 
desafios impostos pela pandemia aos 
empreendedores, o Sebrae se con-
solidou como um serviço essencial à 
sociedade. 

Em meio às turbulências provo-
cadas pela suspensão das atividades 
presenciais de vários segmentos, a 
instituição ofereceu amplo acesso aos 
empreendedores a produtos e serviços 
para a atualização dos seus modelos 
de negócio. “Esse apoio foi e continua 
sendo fundamental para que os em-
preendedores sigam acompanhando 
as mudanças no comportamento do 
consumidor, fortaleçam sua presença 
digital e busquem se posicionar de 
forma mais competitiva e sustentável 
no mercado”, conclui Simões.
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Indi, Ocemg, Sebrae Nacional, Secre-
taria de Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag) e Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Econômico 
(Sede). A presidência do Conselho é 
definida a cada quatro anos, com al-
ternância entre representantes dos 
setores do comércio e serviços, in-
dústria e do agronegócio.

 
DIRETORIA EXECUTIVA

Afonso Maria Rocha, 61 anos, 
é Superintendente do Sebrae Minas 
desde 2007, e já ocupou o mesmo car-
go na instituição entre 1997 e 1999. 
Foi Superintendente de Operações e 
Mercado do Senac-MG (2000-2004), 
e Superintendente-executivo do Ins-
tituto Estrada Real (2004-2006). É 
administrador de empresas.

 
Marden Marcio Magalhães, 54 

anos, é Diretor de Operações do Sebrae 
Minas desde 2015. Na instituição, tam-
bém foi gerente das regionais Triângu-
lo (2006-2015) e Sul (2006/2008) e 
analista técnico (1993-2006). É dou-
torando em Ciências Empresariais 
pela Universidad de Ciencias Empre-
sariales y Sociales (UCES), Mestre em 
Engenharia de Produção e graduado 
em Engenharia Elétrica.

 
Douglas Augusto Oliveira Ca-

bido, 31 anos, é Subsecretário de 
Desenvolvimento Regional de Minas 
Gerais e trabalha na Administração 
Pública estadual desde 2012. Foi Su-
perintendente na Secretaria de De-
senvolvimento Econômico do Gover-
no de Minas Gerais e Diretor de Apoio 
às Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte na Secretaria de Estado 
Extraordinária de Desenvolvimento 
Integrado e Fóruns Regionais. É gra-
duado em Administração Pública, 
com MBA em Gestão Estratégica. 

 
CONSELHO FISCAL

Titulares: Tatiana Campos Sales 
da Silva (Ocemg), Carlos Francisco 
Borja (BDMG) e Nourival de Souza 
Resende Filho (Federaminas).

Suplentes: Elson Márcio Ante-
ro (Ocemg), Israel Luiz Harmendani 
Diniz (BDMG) e Leonardo Santos Ga-
briel (Federaminas).

 
O Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas de Minas Gerais 
– Sebrae Minas – é uma entidade as-
sociativa de direito privado, sem fins 
lucrativos, instituída sob a forma de 
serviço social autônomo. Integra o 
Sistema Sebrae, hoje formado por 
uma unidade central, o Sebrae Na-
cional, e por unidades localizadas em 
cada estado da federação e no Distrito 
Federal. 

 
Sediado em Belo Horizonte, o 

Sebrae Minas está presente em 55 
microrregiões e conta com uma rede 

de atendimento composta por mais 
de 500 pontos, sendo 58 agências 
próprias e o restante pontos de enti-
dades parceiras, abrangendo os 853 
municípios mineiros. A instituição 
oferece produtos e serviços para 
empreendedores em diversos está-
gios de desenvolvimento, ajudando 
a iniciar, diversificar ou ampliar a 
atuação dos pequenos negócios do 
estado. 

 
 NÚMEROS DO SEBRAE-MG

10 unidades regionais
+ de 500 pontos integrados  
à Rede de Atendimento  
Aqui tem Sebrae
+ de 205 mil atendimentos  
em 2022
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SETOR: FINANÇAS

Sicoob Central 
CREDIMINAS  
Coop. Central de Crédito de Minas Gerais Ltda.

Sicoob Central Crediminas une expertise 
de mercado e modernidade
Instituição financeira contabilizou incremento em todas as variáveis 
econômicas no terceiro trimestre deste ano

Com 34 anos de atuação, o Sicoob 
Central Crediminas vem colecionan-
do conquistas no mercado financeiro, 
aliando tradição e inovação. A confian-
ça nos canais digitais vem crescendo 
ano a ano, tanto que as transações nes-
ses meios superaram 85% e as finan-
ceiras chegaram a 52% do total no ano 
passado e entraram para a história da 
instituição, já que foi a primeira vez 
que as transações financeiras no App 
Sicoob e internet banking superaram 
as físicas. O número vinha crescendo 
com a digitalização, com o ingresso das 
novas tecnologias e ganhou impulso 
ainda maior com a pandemia. Todavia, 
os avanços no digital não deixaram de 
lado o tradicional atendimento mais 
humanizado e o olhar atento dado aos 
cooperados nas 753 agências, localiza-
das em Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Goiás e Bahia. 

A Central, que junto às suas 72 coo-
perativas singulares filiadas, um Fundo 
Garantidor de Depósitos (Sicoob FGD) 
e uma Administradora e Corretora de 
Seguros (Sicoob Minaseg), compõem 
o Sicoob Sistema Crediminas, registrou 
crescimento em todas a variáveis eco-
nômicas no terceiro trimestre deste 
ano na comparação com igual período 
de 2021. O Sistema Crediminas chega a 
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representar cerca de 6% de todo o Sis-
tema Nacional de Crédito Cooperativo, 
no que se refere aos ativos totais. 

Com relação aos resultados, um 
dos destaques foi a expansão no nú-
mero de cooperados, com incremento 
de cerca de 19,7% nos três primei-
ros trimestres deste ano, totalizando 
mais de 1,137 milhão de associados.

Vantagens - O crescimento desse 
sistema de crédito cooperativo mos-
tra que as pessoas, sejam elas físicas, 
jurídicas ou produtores rurais, estão 
conhecendo mais o cooperativismo 
financeiro e suas diversas vantagens. 
Entre os benefícios de ser um coope-
rado do Sicoob está o envolvimento 
nas decisões, que têm pilares em uma 
gestão democrática, com a participação 
ativa dos associados no futuro da coo-
perativa. Ao fazer parte do Sicoob, o co-
operado conta com um atendimento di-
ferenciado, sendo atendido como dono 
do negócio e não apenas como cliente. 

Outra vantagem oferecida é a 
oferta um portfólio completo de pro-
dutos e serviços financeiros com as 
taxas e tarifas mais atrativas. Apenas 
em 2021, os associados deixaram de 
gastar R$ 3,2 bilhões em juros, tarifas 
e taxas só de fazerem negócios com 
as cooperativas que fazem parte do 
Sicoob Central Crediminas. O valor 
médio por cooperado foi de R$ 3.461.

Finalizando os benefícios de des-
taques está a participação nos resulta-
dos. Como o objetivo principal de uma 
cooperativa financeira não é o lucro e 
sim propiciar a cada associado o acesso 
a produtos e serviços ao menor custo 
possível, levando desenvolvimento eco-
nômico e social para as regiões onde 
atua, ao final de cada exercício, o coo-
perado recebe a devolução de sobras 
(resultado), proporcionalmente à sua 
fidelidade operacional durante o ano. 

Números em alta e atuação - No 
terceiro trimestre de 2022, o Sistema 

registrou crescimento de 26,2% nas 
operações de crédito, num total de 
R$ 19,3 bilhões. Nesse intervalo, os 
depósitos somaram R$ 19, 7 bilhões, 
valor 15,0% maior que o verificado 
em igual intervalo do ano anterior.

O patrimônio líquido chegou a R$ 
5 bilhões, 22,3% superior ao obtido 
no terceiro trimestre de 2021. Os ati-
vos também tiveram expansão no ter-
ceiro trimestre de 2022. A alta foi de 
28,5 % frente igual intervalo do ano 
anterior, superando R$ 35 bilhões.

Além das diversas vantagens ofe-
recidas, a atuação da Central Credimi-
nas permite padronizar, centralizar 
e otimizar processos e serviços, de 
forma a reafirmar sua vocação em ser 
uma Central que gera novos negócios 
e resultados para as suas filiadas e 
cooperados, sempre pautada pelo 
compromisso e dedicação para levar 
aos associados do Sistema a justiça 
financeira e a prosperidade.
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SETOR: FINANÇAS

Sicoob CREDICOM  
Cooperativa Econ. Créd. Médicos e Profissionais 
da  Área de Saúde Ltda.

Sicoob Credicom: maior cooperativa 
financeira da área de saúde do 
Brasil e a maior cooperativa 
financeira de Minas Gerais

O Sicoob Credicom é uma coo-
perativa financeira criada para os 
profissionais, estudantes e empresá-
rios da área de saúde. Com mais de 
30 anos de experiência no mercado, 
é uma instituição financeira sólida, 
autorizada pelo Banco Central e fisca-
lizada pelo Sicoob Central Cecremge 
– Central das Cooperativas de Eco-
nomia e Crédito Mútuo do Estado de 
Minas Gerais.

 
O cooperativismo é uma alterna-

tiva diferenciada para o atendimen-
to de suas necessidades financeiras. 
No cooperativismo, todo associado 
é dono do negócio e, por isso, tem 
participação nos resultados. Nossos 
princípios vão muito além dos ganhos 
financeiros. Valorizamos a ajuda mú-
tua, a união, a cooperação, a ética, o 
profissionalismo, a inovação e o rela-
cionamento.

 
A instituição é maior cooperativa 

financeira da área de saúde do Brasil 
e a maior cooperativa financeira de 
Minas Gerais.

O Sicoob Credicom, que comple-
tou 30 anos em abril, pretende dobrar 

o ritmo de crescimento nos próximos 
três anos. O planejamento compreen-
de o lançamento de novos produtos, 
inovação e expansão da atuação. 

“De 1992, quando surgiu da união 
de um grupo 24 de médicos, para 
2022, o salto foi grande: tornou-se a 
maior cooperativa financeira da área 
de saúde do Brasil, com mais de 70 
mil cooperados”, informa a institui-
ção. Apesar de já atuar em 25 estados 
e no Distrito Federal, o objetivo da 
instituição é expandir os negócios e 
dobrar o crescimento orgânico nos 
próximos três anos.

“Desde sua fundação, a Credicom 
segue crescendo por meio da inter-
cooperação e do seu know-how na 
área da saúde, com destaque para 
o atendimento personalizado, para 
produtos e serviços com condições 
melhores do que o mercado não coo-
perativista e para a ampliação da sua 
área de atuação”, afirma o presidente 
da instituição, João Augusto Oliveira 
Fernandes.

Segundo o executivo, o planeja-
mento inclui ampliar as ações volta-

das ao agronegócio, prosseguir inves-
tindo em inovação e oferecer sempre 
novos produtos e serviços para o 
cooperado. “Estamos diante de um 
promissor canal para linhas de cré-
dito, uma vez que a Credicom dispõe 
de alta liquidez para empréstimos, e 
por outro lado certos de que a área de 
saúde segue com elevado potencial de 
negócio. O setor de saúde é responsá-
vel por 10% do PIB brasileiro. Merece 
respeito e condições especiais para 
prosperar. É isso o que oferecemos”, 
completa.

Em 2021, a Credicom fechou o 
ano com sobras (resultado positivo) 
recorde, atingindo R$ 96,7 milhões, 
o que representa um crescimento de 
28% em relação ao ano anterior. Fi-
nalizou 31 de dezembro com um to-
tal de ativos de R$ 4,38 bilhões, que 
superou os R$ 3,69 bilhões em 2020 
(19% de crescimento). As operações 
de crédito tiveram um crescimento de 
26,8%, alcançando R$ 2,35 bilhões e 
o patrimônio líquido R$ 615 milhões, 
aumento de 19,8%.

O presidente da Credicom explica 
que o crescimento robusto e contínuo 
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da instituição também mostra que as 
pessoas, sejam elas físicas, jurídicas 
ou produtores rurais, estão conhe-
cendo mais o cooperativismo finan-
ceiro e suas diversas vantagens, como 
o atendimento mais humanizado e 
as taxas mais atrativas. Diferente de 
uma instituição financeira tradicio-
nal, na cooperativa todo associado é, 
ao mesmo tempo, cliente e dono e, 
por isso, envolve-se e participa das 
decisões e dos resultados.

NA MEDIDA CERTA

Para o executivo, além de taxas e 
tarifas mais atrativas, por ser espe-
cializada na área de saúde, a Credi-
com oferece produtos e soluções na 
medida certa para os profissionais e 
empresas que atuam no setor. “Temos 
linhas de crédito para área da saú-
de, financiamento de equipamentos, 
financiamento de imóvel para refor-
ma e construção de clínicas e con-
sultórios até mesmo para hospitais. 
Há ainda o financiamento de frotas 
e crédito pessoal com taxas especiais 
para médicos com proventos na Cre-
dicom”, pontua.

Em 2022, apesar dos desafios que 
o ano deve apresentar, as perspecti-
vas do presidente da Credicom são 
otimistas. “Vamos seguir com as ex-
pansões para outros Estados e dispo-
nibilizando novos produtos de inves-
timentos, favorecendo e dando mais 
opções ao aplicador com produtos 
de renda fixa mais atrativos. Segui-
mos com o mesmo objetivo de man-
ter o crescimento sustentável e em 
sinergia com o propósito de conectar 
pessoas para promover prosperidade 
com justiça financeira”, diz.

FAZENDO HISTÓRIA

A história da Credicom confunde-
-se com a história do cooperativismo 
de crédito na área de saúde no país. 
Na sua caminhada, a Credicom foi 
pequena em seu começo, mas ga-
nhou fôlego e cresceu, enfrentando 
as dificuldades próprias do negócio 

e das circunstâncias, agindo com 
persuasão, estratégia e competência 
administrativa. Em alguns momentos 
faltou quase tudo, menos a vontade 
de fazer e o fato de acreditar na de-
terminação de 24 médicos que se 
reuniram em sua fundação, em 1992. 
Hoje a Credicom se tornou uma coo-
perativa de referência no setor finan-
ceiro nacional e a maior do segmento 
de saúde.

Segundo João Augusto Oliveira 
Fernandes, “foi com o respaldo dos 
cooperados e de importantes parcei-
ros, como as cooperativas de trabalho 
médico e o Sistema Sicoob, que alcan-
çamos nosso patamar. Além do papel 
imprescindível dos colaboradores e 
das instituições coirmãs, muitas que 
ajudamos a construir e outras que fo-
ram e ainda são esteio nos momentos 
que tanto precisamos”.
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SETOR: COMÉRCIO

SUPERMERCADOS BH 
Comércio de Alimentos S.A.

Supermercados BH: 26 anos 
de realizações e sucessos

Segundo o 26º Ranking Mercado-
Comum de Empresas de Minas Gerais, 
o Supermercados BH S.A. atuou como a 
maior empresa em receita operacional 
do setor de Comércio de Bens de Minas 
Gerais durante o exercício de 2021.

De acordo com a diretoria, “hoje, 
o SUPERMERCADOS BH consolida-se 
como marca forte, de sucesso nacio-
nal, em uma área altamente compe-
titiva. Sabemos que nunca foi fácil. O 
percurso foi longo, repleto de desa-
fios e conquistas que transformaram 

esta empresa familiar na maior rede 
supermercadista do nosso estado”. 

A marca SUPERMERCADOS BH é, 
também, líder em seu segmento na 
pesquisa Top of Mind – Minas Gerais, 
divulgada por MercadoComum – re-
cebendo as premiações na Categoria 
Excelência em Belo Horizonte e Lide-
rança no Interior do Estado.

Ao longo dos anos, o BH assimilou 
o ritmo da caminhada, com passos 
cada vez mais largos, mas nunca maio-

res do que sabia estar preparado. 

E, um dos aprendizados mais 
relevantes, sem dúvida, é que a pro-
ximidade com as pessoas é o que o 
diferencia e lhe confere credibilidade. 

Para o SUPERMERCADOS BH, ce-
lebrar os 26 anos significa, principal-
mente, honrar todos os que pensaram, 
idealizaram, implementaram, cons-
truíram e fizeram crescer um grande 
sonho, um grande projeto; enfim, a 
realidade em que se transformou esta 

Pedro Lourenço de Oliveira – Presidente
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empresa. Para a diretoria da empresa, 
“nossa filosofia de trabalho e valores 
foram desenvolvidos com a colabora-
ção das pessoas que aqui estão e da-
queles que por aqui já passaram.

Acrescenta a diretoria do BH “que 
toda essa trajetória de sucesso é ali-
cerçada em nosso principal objetivo: 
oferecer, aos nossos clientes, produtos 
de qualidade a preço justo, honrando 
os compromissos assumidos junto aos 
nossos colaboradores e fornecedores. 
Em alguns momentos, mudamos a es-
tratégia, mas nunca, o foco. 

Hoje, ao descrever o SUPERMER-
CADOS BH em números, vamos nos 
aperceber da grandiosidade de sua 
dimensão. 

Contamos, atualmente, com 
27.500 colaboradores diretos. Possu-
ímos 261 lojas em quase 80 municí-
pios do nosso estado. Destas lojas, 18 
são no modelo atacarejo, além de 04 
centrais de distribuição. Breve tere-
mos mais um CD com 115 mil metros 
quadrados, que está sendo constru-
ído em Contagem, com o intuito de 
ampliar a capacidade de armazena-
mento para atender a constante ex-
pansão da rede.

E por falar em crescimento, re-
centemente houve a aquisição de 4 
lojas da rede Fonte, na Zona da Mata, 
nas cidades de Leopoldina, Recreio e 
Cataguases, que já foram integradas à 
rede com a marca BH.

Encarramos 2021 com o fatu-
ramento de R$11.112.000,00. Não 
é por acaso que nos tornamos a 5ª 
maior rede do Brasil e 1ª de Minas 
no Ranking da Associação Brasileira 
de Supermercados. Importante, tam-
bém, destacar a gama de quase 100 
produtos de marca própria, que são 
sucesso de vendas, em razão da exce-
lente qualidade e preço.”

Não restam dúvidas de que o SU-
PERMERCADOS BH é robusto e gran-
dioso em números de lojas, ckeck-

-outs, lucratividade e tantos outros 
aspectos que denotam uma grande 
empresa, do ponto de vista comercial. 

Para Pedro Lourenço, fundador e 
presidente da empresa, “todavia, so-
mos muito maiores na confiança e cre-
dibilidade que nossos clientes e colabo-
radores depositam em nós, na certeza 
de que somos uma empresa humana. 

Ciente do seu papel social, o Su-
permercados abraça a causa viabili-
zando centenas de projetos em prol 
da melhor condição de vida de cen-
tenas de milhares de pessoas. Ganha 
destaque neste cenário o projeto 

“Troco Solidário”, funcionando como 
principal fonte de recursos para a 
atuação de hospitais e instituições de 
cuidado à saúde. Desde 2015, ano que 
marcou o início do projeto, nossos 
clientes já doaram mais de R$23 mi-
lhões, sendo todo o valor destinado 
integralmente a cada parceiro.

Assim, damos prosseguimento a 
esta próspera jornada, aproximando 
o significado de nossos números à re-
alidade de cada momento. 

Nesse sentido, destacamos a pan-
demia causada pelo novo coronavírus. 
A gravidade da situação exigiu atitu-

Loja Bairro São Benedito, em Santa Luzia – MG. Primeira loja da rede

Fachada Supermercados BH em Santa Luzia - MG - maio 2022
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des rápidas e eficazes para preserva-
ção da saúde e segurança de todos: co-
laboradores, clientes e fornecedores.

Nosso compromisso com o social 
foi mantido. O Supermercados BH 
não mediu esforços para ajudar enti-
dades filantrópicas, hospitais, ONGs, 
escolas, asilos, prefeituras, casas de 
assistência, creches e igrejas nas regi-
ões mais vulneráveis.  Ao todo, foram 
mais de R$ 4 milhões destinados a 
essas ações, convertido em toneladas 
alimentos, itens de limpeza, higiene 
pessoal, medicamentos, equipamen-
tos hospitalares, além de aporte fi-
nanceiro para apoio a pequenos em-
preendedores.”

Ele finaliza: “embora os tempos 
mudem, nosso propósito se mantêm 
o mesmo. E é isso que confere real 
sentido às nossas crenças. 

Sentimo-nos gratos quando cada 
colaborador é capaz de orgulhar-se 
de suas atividades, realizando o seu 
melhor a cada dia e recebendo seu sa-
lário pelo trabalho honesto realizado. 

Reconhecemos o empenho e de-
dicação do nosso grupo estratégico, 
porque sem eles não chegaríamos aos 
26 anos e, é com eles, que queremos 
comemorar os próximos. 

Somos profundamente agradeci-
dos aos nossos clientes que nos ins-
piram e motivam a ir cada vez mais 
além. Aos nossos fornecedores e 
parceiros, obrigado por acreditarem 
em nós e por serem a base do nosso 
sucesso. Esperamos que continuem 
a partilhar momentos e experiências 
que são tão importantes à manuten-
ção do SUPERMERCADOS BH. 

Rogamos a proteção de Deus e 
que Ele nos ajude a seguir no cami-
nho do bem e da justiça.  

Aprendemos a sonhar e a realizar. 
Aprendemos a ter sucesso e a parti-
lhá-lo. Somos SUPERMERCADOS BH. 
26 anos de história”, conclui.

Inauguração BH Atacado e Varejo em Brasília de Minas - novembro 2022

Premiação Troféu Gente Nossa 2023

Ignácio Loyola
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SETOR: CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

SUPERMIX
Concreto S.A.

Supermix: uma história de sucesso 
na construção civil

Fundada em 1976, a Supermix 
se destaca na prestação de serviços 
de concretagem, com seu portfólio 
de serviços e tipos de concreto que 
atendem a todo tipo de demanda. 
Presente em todas as regiões do 
Brasil, com mais de 120 filiais, a Su-
permix se orgulha por estar entre as 
principais prestadoras de serviços 
às obras de construção civil, tendo 
participado dos mais importantes 
empreendimentos de infraestrutura 
realizados no país. A metodologia 
de atendimento garante, além da 
qualidade do produto, o cumpri-
mento de prazos e das condições de 
entrega - a parceria ideal para obras 
bem-sucedidas.

Uma das premissas da Supermix 
é a entrega de concreto que atenda 
às dosagens, aos prazos, aos critérios 
de performance esperados, garan-
tindo níveis satisfatórios de produ-
tividade e diminuindo o desperdício. 
Para isso possui, distribuídos pelo 
Brasil, sete Centros de Tecnologia, 
que são polos de estudo, pesquisa, 
treinamento e desenvolvimento de 
novas soluções para o aprimoramen-
to dos nossos serviços. Os Centros 
de Tecnologia também oferecem su-
porte aos laboratórios de cada uma 
das filiais, monitorando processos, 
garantindo os padrões de qualida-
de, acompanhando indicadores de 
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desempenho e pesquisa de novos 
materiais, alternativas e soluções em 
tecnologias do concreto.

Além dos Centros de Tecnolo-
gia, a Supermix também conta com 
uma rede própria com oito Centros 
de Manutenção para atender ao pa-
trimônio de mais de 2.500 equipa-
mentos, entre caminhões betoneira, 
bombas de concreto, pás carrega-
deiras, centrais dosadoras e centrais 
misturadoras. Os Centros executam 
a manutenção preventiva e tam-
bém corretiva nos equipamentos, 
mantendo-os em condições de uso 
constantes, otimizando a execução 
dos serviços de dosagem, transporte 
e bombeamento do concreto.

A experiência acumulada colo-
cou a Supermix como uma empresa 
reconhecida, cujo diferencial é des-

tacado na qualidade dos serviços 
prestados. É quase meio século de 
uma história de trabalho, solidez e 

confiança junto aos nossos clientes, 
resumindo assim o nosso propósito: 
facilitar a construção civil.
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TRADIÇÃO E PERPETUIDADE – 50 ANOS

TORA Transportes S.A.

TORA: Um dos maiores operadores 
logísticos do país

A experiência de 50 anos aliada 
a uma equipe multidisciplinar alta-
mente capacitada, fazem da Tora uma 
empresa referência em operações lo-
gísticas, no Brasil e no Mercosul.

Com uma estrutura robusta e pre-
parada, a empresa possui 87 filiais no 
nosso país e no exterior, sendo na Ar-
gentina, Uruguai e no Chile. São mais de 
4.300 colaboradores diretos e indire-
tos, além de mais de 3 mil terceirizados.

A Tora conta também com uma 
frota nova e moderna, sempre pronta 
para atender os nossos clientes: atu-
almente, são 2.600 veículos próprios, 
700 cavalos mecânicos e mais de 6 
mil agregados.

Na região metropolitana de Belo 
Horizonte/MG, destaca-se o CLIA 
(Centro Logístico Industrial Adua-
neiro), com 75 mil metros quadrados 
de área, estrutura completa e pronta 
para armazenar e movimentar cargas 
gerais, químicas, refrigeradas/clima-
tizadas e sujeitas à anuência da AN-
VISA e do MAPA. Realizamos, ainda, 
em regime DTA, a remoção diária de 
cargas dos principais portos e aero-
portos do sudeste brasileiro. 

Outro diferencial da empresa, é 
promover a integração multimodal 
através dos terminais estrategi-
camente localizados na região su-
deste. E, em parceria com a MRS e 
a VLI, são movimentadas grandes 

tonelagens de cargas nos segmen-
tos de graneis sólidos, siderurgia, 
automotivo, cargas conteinerizadas, 
entre outros. Buscando racionalizar 
operações logísticas, estimular a 
conteinerização de carga geral e re-
duzir a emissão de poluentes opera-
mos com trens dedicados nos eixos 

RJ-MG / RJ-SP e Sudeste-Nordeste.

Ser um dos maiores operadores 
logísticos do país reforça o nosso 
compromisso em entregar qualida-
de, produtividade, sustentabilidade, 
eficiência tecnológica e redução de 
custos para os nossos clientes.
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UNIMED-BH 
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

Unimed-BH reforça seu compromisso 
com o crescimento sustentável

A Unimed-BH é reconhecida por 
ser uma das maiores cooperativas de 
trabalho médico e uma das maiores 
operadoras de planos de saúde do 
Brasil. Em 2022, atingiu 1,5 milhão de 
clientes e tem ampliado seu olhar para 
oferecer a melhor assistência e revolu-
cionar o mercado de saúde. Atenta às 
mudanças do mercado, a Cooperativa 
está comprometida com o crescimento 
sustentável e tem ampliado sua atua-
ção dentro da pauta ESG, que envolve 
os temas de responsabilidade social e 
ambiental e governança corporativa. 

De acordo com o diretor-presiden-
te, Frederico Peret, a cooperativa já 
tem investido na pauta ESG com ações 
concretas. “Como cooperativa temos 
como princípio o interesse pela socie-
dade, pela coletividade e pelo desen-
volvimento sustentável. Hoje nosso 
compromisso como uma grande cor-
poração na área de saúde é continuar 
ampliando nossas práticas sustentá-
veis, buscando soluções que tenham 
impacto positivo não só para nossos 
cooperados, colaboradores e clientes, 
mas também para a sociedade no ge-
ral”, afirma o diretor-presidente.

Para isso, a Unimed-BH tem atu-
ado com algumas iniciativas, por 
exemplo, o Instituto Unimed-BH, que 
completará 20 anos em 2023 e tem 

projetos consolidados em cinco li-
nhas de atuação: Comunidade, Volun-
tariado, Meio Ambiente, Adoção de 
Espaços Públicos e Cultura, que estão 
alinhados aos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável da ONU. Além 
disso, a Cooperativa tem apostado em 
outras frentes como o apoio ao Centro 
de Inovação em Inteligência Artificial 
em Saúde, em parceria com a Univer-
sidade Federal de Minas Gerais. 

A seguir, leia a entrevista com o 

diretor-presidente, Frederico Peret, 
que fala sobre os projetos desenvolvi-
dos pela Cooperativa:

MC - Como a Unimed-BH tem 
avaliado esse grande tema ESG?

FP – A Unimed-BH já possui ações 
consolidadas dentro do tema de res-
ponsabilidade socioambiental, gover-
nança corporativa e diversidade. Entre 
os projetos, cito o trabalho desenvol-
vido pelo Instituto Unimed-BH que é 

Atenta à Agenda ESG, a Cooperativa tem avançado em ações 
de responsabilidade social, sustentabilidade e inovação 

Frederico Peret, diretor-presidente da UNIMED-BH

Nitro Imagens
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Apresentação dos alunos de percussão da Escola de Artes Instituto Unimed-BH

responsável por gerir um dos maiores 
programas socioculturais do país, con-
siderado uma das maiores iniciativas 
de captação de incentivo fiscal por meio 
de pessoas físicas no Brasil. Dentro da 
atuação do Instituto, destaco a Escola 
de Artes Instituto Unimed-BH no Mor-
ro das Pedras, que existe há 15 anos e 
atende diversas famílias dessa comu-
nidade localizada em Belo Horizonte. 
Com uma atuação contínua, a Escola 
de Artes vem contribuindo ativamente 
para a formação de jovens e crianças, 
promovendo aulas de balé, jazz, danças 
urbanas e percussão e impactando pro-
fundamente a vida dessa comunidade. 

A Cooperativa também possui 
uma série de ações ambientais como 
o uso de energia limpa. Hoje 99% da 
nossa energia vem de usinas fotovol-
taicas e de compra de energia no Mer-
cado Livre. Investimos na construção 
de telhados verdes em nossas unida-
des, ampliando as áreas de absorção 
da água da chuva e consequentemen-
te melhorando a qualidade do ar. A 
Cooperativa também tem uma forte 
atuação junto à Redesol MG, que é 
uma rede de cooperativas de mate-
riais recicláveis que atua em Belo Ho-
rizonte e região metropolitana. 

MC – E na área da diversidade, o 
que a Unimed-BH tem feito?

FP - A Cooperativa orgulha-se de 
ser uma das primeiras operadoras de 
planos de saúde a aderir ao nome so-
cial na carteirinha dos clientes.  Outro 
compromisso da Unimed-BH é com 
a equidade de gênero. Hoje já temos 
76% de mulheres como colaboradores. 
Também temos consolidado um pro-
grama de capacitação de pessoas com 
deficiência, que existe desde 2012, e 
já formou centenas de pessoas para o 
mercado de trabalho. Além disso, es-
tamos comprometidos com a geração 
de emprego e capacitação de jovens 
por meio do Programa Jovens Profis-
sionais Instituto Unimed-BH - projeto 
que busca a formação empreendedora 
e a qualificação profissional de jovens, 
por meio da orientação de voluntários 
da Unimed-BH sob a metodologia da 

Junior Achievement de Minas Gerais. 

MC - Quais são as principais mu-
danças no mercado de saúde e o que 
a Unimed-BH tem feito nesta área?

FP - O mercado de saúde está evo-
luindo para o atendimento mais perso-
nalizado e um cuidado integrado dos 
pacientes. Para isso, as operadoras têm 
apostado no uso de algoritmos e de in-
teligência artificial e a nossa Cooperati-
va tem sido pioneira neste sentido. Hoje 
somos uma das poucas empresas de 
saúde no Brasil a contar com cerca de 30 
modelos de inteligência artificial (19 im-
plantados e 10 em fase de implantação) 
que, de forma preditiva e prescritiva, 
fornecem uma visão mais transparente 
da carteira de clientes como um todo e 
evidenciam necessidades de atuação 
prioritárias em determinados grupos.

MC - E quais as outras ações a 
Cooperativa têm realizado na área 
de inovação?

FP - Além da Agenda ESG, outro 
tema que está entre as grandes pro-
postas da gestão da Unimed-BH é 
investir na inovação e no uso da tec-
nologia, ampliando as possibilidades 
de cuidado para os pacientes. Fomos 
pioneiros no lançamento da con-
sulta on-line e atualmente estamos 
segmentando o serviço para atender 
cada vez mais os pacientes de forma 
personalizada. A Central Consulta On-

line da Unimed-BH surgiu para aten-
der casos de Covid-19. Atualmente 
temos o Pronto Atendimento Online 
para pequenas urgências, ampliamos 
a equipe médica para atender apenas 
pacientes pediátricos e, em novem-
bro, colocamos em funcionamento o 
atendimento online para gestantes.  

Não só na telemedicina, mas te-
mos desenvolvido soluções de ciência 
de dados e inteligência artificial para 
modernizar, inovar e resolver desafios 
de negócio na operação assistencial e 
administrativa. Desenvolvemos um Sis-
tema Integrado de Cuidado, utilizado 
no telemonitoramento de pacientes de 
alto risco (doenças renais, pulmonares 
e cardíacas graves e AVC). Por meio de 
ferramentas de inteligência artificial, são 
avaliadas a vinculação médica, a utiliza-
ção de recursos, além das comorbidades 
que geram risco. Toda a jornada assis-
tencial do paciente fica disponível na 
plataforma para navegação do cuidado, 
e a atividade feita pelo profissional de 
saúde responsável pelo telemonitora-
mento é registrada na ferramenta, que 
foi desenvolvida pela Unimed-BH.

Resultado de tudo isso é que em ju-
lho deste ano fomos eleitos a empresa 
de planos de saúde mais inovadora do 
país pelo Ranking Valor Inovação, pu-
blicado pelo jornal Valor Econômico. 
Esse reconhecimento nos mostra que 
estamos no caminho certo, que é levar 
a inovação para o dia a dia das pessoas.

Nitro Imagens
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Um dia de sol, a corrida de rua,
uma praça, uma música,
uma história,  a família,  os amigos.
A gente se une em volta do que faz bem.
É pra viver esses momentos que você
quer saúde. E é pra cuidar de você que
a Unimed está sempre ao seu lado.

 a  vida     nos     une
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USIMINAS  
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Usiminas: 60 anos de operações e excelente resultados

COM INOVAÇÃO, 
SUSTENTABILIDADE,
SOLUÇÕES INTEGRADAS 
E DIVERSIDADE,
NÓS CONSTRUÍMOS 
O FUTURO. 
USIMINAS 60 ANOS.

O aço é o ponto de partida para produzirmos  
algo além: desenvolvimento, cidadania e uma vida  
melhor para as próximas gerações. Com processos 
mais sustentáveis, tecnologia, respeito pelas pessoas 
e compromisso com a sociedade. 

Ao comemorarmos 60 anos de operações, consolidamos  
nosso protagonismo em um mundo que não para de  
evoluir. E com o olhar da experiência, enxergamos novas  
oportunidades a cada dia, criando aço para uma vida  
em movimento.

Usiminas. 
Aço em dia com o futuro.

usiminas.com
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A USIMINAS – Usinas Siderúrgicas de 
Minas Gerais S.A. é uma das mais tradicio-
nais vencedoras desde quando se iniciou esta 
premiação, há 24 anos, e participou de todos 
os seus eventos, em muitos deles na quali-
dade de sua a estrela maior, como ocorreu 
nos anos 2004, 2005, 2006 e 2016 – eventos 
em que foi escolhida “Empresa Destaque do 
Ano de Minas Gerais”.  Também, três de seus 
presidentes executivos já foram escolhidos 
“Personalidades Empresariais do Ano”: 2007 
– Rinaldo Campos Soares; 2011 – Wilson Né-
lio Brumer e 2016, Sergio Leite de Andrade.

O ano de 2021, de acordo com o XXVI 
Ranking MercadoComum de Empresas de 
Minas Gerais foi extremamente auspicioso 
para a companhia, período em que obteve 
um de seus melhores resultados de toda 
a sua história: entre todas as empresas do 

estado, a Usiminas classificou-se como a 
2ª maior empresa mineira em Lucro Líqui-
do (que atingiu R$ 9.070,52 milhões);  a 3ª 
maior em Receita Operacional Líquida (R$ 
28.347,01 milhões); a 2ª maior em Patrimô-
nio Líquido (R$ 21.749,34 milhões) e a 3ª 
maior em EBITDA (R$ 12.473,20 milhões). 

A Usiminas é uma empresa do setor side-
rúrgico, líder na produção e comercialização 
de aços planos. Foi fundada em 25 de abril de 
1956, pelo ex-presidente Juscelino Kubistchek 
de Oliveira, em Coronel Fabriciano, em área 
que viria posteriormente a ser o município 
Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais. A em-
presa completou, no mês de outubro último, 
seis décadas de operações e, como um dos 
marcos das celebrações, lançou o livro intitula-
do “Centro de Memória Usiminas – 60 Anos”. O 
livro reúne, em imagens e textos, a história não 

só da empresa e da indústria brasileira, mas, 
também do Vale do Aço e de Ipatinga. 

A publicação integra o Projeto Implanta-
ção do Centro de Memória Usiminas, que tem o 
patrocínio da empresa por meio da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura. Segundo o presidente da 
empresa, Alberto Ono, a Usiminas completa seis 
décadas se preparando para o futuro. “Temos 
um longo histórico de superação de desafios e 
de geração de valor para a sociedade, que nos 
dá muito orgulho. Agora, nosso objetivo é, cada 
vez mais, ter foco nas pessoas, nos nossos clien-
tes e na geração de resultados sustentáveis”.

A Mineração Usiminas S.A., integran-
te do Grupo Usiminas é, também, uma das 
empresas vencedoras desta premiação em 
função da sua excepcional performance du-
rante o exercício de 2021.


