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PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
E DIVERSIFICAÇÃO
ECONÔMICA

NÃO APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)
ORÇAMENTO
R$ 101,1 milhões

Orçamento Total Planejado
R$ 48,44 milhões

Orçamento Gasto

48%

OBJETIVO RESUMIDO
Fomentar o desenvolvimento de atividades econômicas na área atingida
para que promovam a diminuição da dependência à atividade minerária, bem
como estimulem o surgimento de novas indústrias de bases tecnológicas e
sustentáveis e garantam maior integração produtiva da população.

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Quanto aos investimentos da Fundação Renova no Distrito Industrial de Mariana,
não há clareza sobre quais ações a Fundação se compromete a dar suporte.
Há dúvidas sobre qual estrutura de fato ficará como legado para o município
ao final deste projeto, bem como se tal estrutura será capaz de atingir os
objetivos propostos.

SITUAÇÃO DO PROGRAMA
Desenvolvimento de cadeias
e mercado
As ações e iniciativas
ainda seguem em
atendimento a demandas
pontuais, sem mudança
na lógica adotada no
período emergencial. Apenas
recentemente a Fundação Renova
vem apresentando estratégias mais
estruturadas, como é o caso da
Cadeia do Leite, porém, essas ações
ainda não foram implementadas.
Negócios sociais,
associativismo e
cooperativismo
Os investimentos
financeiros e capacitações
aos pequenos negócios
de base social, associações
e cooperativas, ainda ocorrem
por meio de ações isoladas, pouco
alinhadas à economia local e ao
desenvolvimento sustentável. Ainda é
pouco abordado o desenvolvimento
de cadeias produtivas locais, que
devem ter como base as melhores
capacidades e conhecimentos
dos territórios. Tal fato prejudica
o fortalecimento de resultados
capazes de deixar legado
às comunidades.

Atração de investimentos
Projetos relacionados
à infraestrutura
do município, cuja
precariedade é apontada
como principal barreira à
atração de investimentos,
não estão sendo direcionados.
Os principais problemas que
precisariam ser solucionados
nesse sentido, segundo a Agência
de Promoção de Investimento e
Comércio Exterior de Minas Gerais
(INDI), são: a falta de disponibilidade
energética, infraestrutura viária e
fornecimento de água e tratamento
de esgoto. A respeito do Fundo
Diversifica Mariana, apesar de
estarem sendo feitas negociações
junto às empresas, nenhum recurso
deste fundo foi utilizado até o
momento para criação de novos
negócios no município.
Financiamento e incubação
Os Fundos de
Desenvolvimentos são
operacionalizados em
parceria com o Banco
de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) e
Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo (Bandes).

Desenvolvimento ao
empreendedorismo
A principal ação consiste
no projeto da “Casa
do Empreendedor”,
recentemente aprovado
com ressalvas pelo CIF.
A expectativa é de que a
conclusão das obras e a efetiva
operacionalização da Casa
aconteçam somente em fevereiro
de 2021, mais de cinco anos
após o desastre.
Qualificação profissional
Não é possível identificar
planejamento ou atuação
estruturada para que seja
realizada a qualificação
profissional em áreas
que não estão diretamente
ligadas às demandas de
contratação de pessoal e/ou
serviços pela Fundação, conforme o
objetivo do programa 20 (Estímulo à
Contratação Local).
Diversos municípios demandam a
realização de capacitações em temas
diversos, porém, até o momento,
continuam não sendo atendidos.
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Status
N ão atendido
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01 Ainda que os fundos estejam em
operação em Minas Gerais, até o
momento não foi equacionado o
atendimento aos Microempreendedores
Individuais (MEIs), que respondem por,
aproximadamente, 50% dos clientes na
versão capixaba do Fundo Desenvolve
Rio Doce. Assim, grande parcela desta
força produtiva, além da presente nos
municípios de Minas Gerais, não pode
contar com atendimento.
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Mariana (MG)
Barra Longa (MG)
Rio Doce (MG)
Santa Cruz do Escalvado (MG)
Rio Casca (MG)
Sem-Peixe (MG)
São Domingos do Prata (MG)
São Pedro dos Ferros (MG)
São José do Goiabal (MG)
Dionísio (MG)
Raul Soares (MG)
Córrego Novo (MG)
Pingo-d’Água (MG)
Marliéria (MG)
Bom Jesus do Galho (MG)
Timóteo (MG)
Caratinga (MG)
Ipatinga (MG)
Santana do Paraíso (MG)
Ipaba (MG)
Belo Oriente (MG)
Bugre (MG)
Naque (MG)
Iapu (MG)
Periquito (MG)
Sobrália (MG)
Fernandes Tourinho (MG)
Alpercata (MG)
Governador Valadares (MG)
Tumiritinga (MG)
Galiléia (MG)
Conselheiro Pena (MG)
Resplendor (MG)
Itueta (MG)
Aimorés (MG)
Baixo Guandu (ES)
Colatina (ES)
Marilândia (ES)
Linhares (ES)
Aracruz (ES)
Serra (ES)
São Mateus (ES)
Conceição da Barra (ES)
Fundão (ES)
Sooretama (ES)

02 Falta de lançamento do Fundo
Compete Rio Doce no Espírito Santo,
aprovado há mais de um ano pelo CIF.
O atraso tende a ser ainda maior em
função das dificuldades na realização
de parcerias. A estimativa, ainda
com possibilidade de atraso, é de
lançamento apenas em março de 2020;
03 Falta de inclusão dos municípios
das chamadas “Novas Áreas”, que
deveriam ter acesso às ações dos
programas socioeconômicos, previstos
na operação dos fundos Desenvolve e
Compete Rio Doce.

CRONOGRAMA
Eixos estratégicos

Início

Fim

Atração de investimentos

13/03/2017

29/11/2030

Financiamento e incubação

03/10/2017

01/12/2027

Negócios sociais, associativismo e cooperativismo

16/10/2017

20/06/2024

Desenvolvimento de cadeias e mercados

04/04/2017

29/12/2030

Desenvolvimento ao empreendedorismo

13/03/2017

28/04/2025

Qualificação profissional

13/01/2020

10/03/2021
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