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BNDES: A DIMINUIÇÃO DO GIGANTE
Em 2019, um dos grandes temas para o mercado de capitais brasileiro será a diminuição da carteira de
investimentos do BNDES, em especial, a redução de suas participações em empresas listadas na B3. Neste relatório,
fornecemos uma lista abrangente das participações do BNDES em companhias deste tipo. Também discutimos qual
será a estratégia da União para se desfazer desses ativos de forma a aumentar a arrecadação federal não
recorrente, melhorando o resultado fiscal do governo federal.

VISÃO GERAL

O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, foi fundado em 1952 e tem
atuado como o principal instrumento do governo
brasileiro para fornecer o financiamento de longo
prazo em todos os segmentos da economia brasileira.
Em situações de crise econômica, o Banco também
tem sido utilizado como instrumento anticíclico.

BNDES

BNDESPAR

FINAME

Nos últimos anos, o banco atuou em máxima
potência como instrumento de política econômica,
financiando diversos programas do governo federal e
empresas de grande porte, período em que ficou
conhecido como das “campeãs nacionais”.
BNDESPAR

FINAME

É uma holding criada para administrar as
participações detidas pelo banco de fomento.
As aquisições de participações ocorrem por
meio da aquisição de ações ou debêntures
conversíveis.

É uma linha de financiamento para produção e
aquisição de máquinas, equipamentos e bens
de automação que sejam novos, de fabricação
nacional e credenciados pelo BNDES.

OBJETIVOS DO BNDESPAR

OBJETIVOS DO FINAME

•

Realizar operações visando à capitalização de
empreendimentos controlados por grupos
privados, observados os planos e políticas do
BNDES;

•

Apoiar
empresas
que
apresentem
adequadas de retorno para o investimento,
condições e prazos compatíveis com o risco
natureza de sua atividade;

•

Auxiliar o desenvolvimento
empreendimentos, onde se
tecnologias;

•

Contribuir para o fortalecimento do mercado
capitais, por intermédio do acréscimo de
de valores mobiliários e da democratização
propriedade do capital de empresas;

•

Administrar carteira de valores mobiliários,
próprios como de terceiros.

de novos
incorporem

•

Atender às exigências financeiras da
crescente comercialização de máquinas e
equipamentos fabricados no País;

•

Fomentar a expansão da produção nacional
de máquinas e equipamentos, mediante
facilidade de crédito aos respectivos
produtores e aos usuários;

•

Financiar a importação de máquinas e
equipamentos industriais não produzidos no
País;

•

Auxiliar a exportação de máquinas e
equipamentos industriais de fabricação
brasileira.
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BNDES E GOVERNOS
ATUAÇÃO DO BNDES AO LONGO DOS ANOS

Empréstimos BNDES (R$ MM)
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Durante os governos Lula (2003-2010) e Dilma (20112016), o BNDES manteve forte atuação como credor,
expandindo sua carteira de crédito e financiando
empresas de diversos setores. Com o início do
governo Temer, em junho de 2016, o volume de
empréstimos concedidos pelo banco foi reduzido
drasticamente, em meio a recessão econômica e nova
política do banco de dar um maior foco a setores
considerados estratégicos pelo novo governo.
De 2011 a 2015, o BNDES emprestou R$ 317,3
bilhões, sendo 43,4% desse valor destinado às 10
maiores tomadoras de recursos do banco.
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De 2016 a 2018, o BNDES emprestou R$ 65,9
bilhões, uma queda de -67,8% no comparativo com o
total emprestado entre 2010 e 2012, quando houve
maior volume de empréstimo pelo banco.

Fonte: BNDES. Elaboração: Guide Investimentos.
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O BNDESPar foi o órgão por meio do qual realizou-se
a chamada política das “campeãs nacionais”. Essa
política visava adquirir participações relevantes em
empresas brasileiras pela União, por meio do
BNDESPar. A partir do fim do governo Dilma, o
BNDESPar não realizou mais nenhuma aquisição.
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Fonte: BNDES. Elaboração: Guide Investimentos.

www.guide.com.br

Flash Empresas
Research

BNDES: A DIMINUIÇÃO DO GIGANTE
O ATUAL COMANDANTE DO BNDES: Um velho conhecido
Joaquim Levy é PhD em Economia pela Universidade de Chicago, mestre em Economia
pela Fundação Getúlio Vargas e graduado em Engenharia Naval pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Em 1992, integrou o quadro do Fundo Monetário
Internacional. No ano de 2000, foi nomeado secretário-adjunto de Política Econômica do
Ministério da Fazenda do Brasil, e, em 2001, economista-chefe do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
Em janeiro de 2003, foi designado secretário do Tesouro Nacional, onde permaneceu
até 2006, quando assumiu a vice-presidência de Finanças e Administração do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID em Washington D.C. De 2007 a 2010, foi
secretário de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro.
Entre 2010 e 2014, foi estrategista-chefe e CEO da gestora de ativos do Banco
Bradesco, a BRAM, desligando-se da empresa após ser convidado para ser Ministro da
Fazenda, cargo que exerceu ao longo de 2015. Antes de assumir a presidência do
BNDES, em 2019, foi diretor-geral responsável pelas finanças (CFO) do Banco Mundial
desde fevereiro de 2016. Vale notar: Levy é conhecido pela sua habilidade em conter
gastos públicos, sendo chamado pelo mercado de “mãos de tesoura”.

Joaquim Vieira Ferreira Levy

PRESIDENTES DO BNDES
(2003-2018)

Carlos Lessa
Jan 2003 – Nov 2004

Guido Mantega
Nov 2004 – Mar 2006

Demian Fiocca
Mar 2006 – Mai 2007

Luciano Coutinho
Mai 2007 – Mai 2016

Maria Silvia Bastos
Jun 2016 – Mai 2017

Paulo Rabello de Castro
Jun 2017 – Mar 2018

Dyogo Oliveira
Abr 2018 – Dez 2018

RELEMBRANDO O PASSADO
Entre 2002-2016, o BNDES passou por um ciclo de
expansão intensiva de crédito, com destaque especial aos
desembolsos entre 2011 e 2016, que registraram aumento
de mais de 100% dos recursos emprestados. Esses
desembolsos eram sustentados por transferências do
Tesouro
Nacional,
gerando
uma
dívida
de
aproximadamente R$500 bilhões em 2016. Hoje, tal
número já diminuiu quase pela metade, próximo de R$260
bilhões, após diversos programas de pagamentos
antecipados do Banco ao Tesouro, de forma a melhorar o
resultado das contas públicas brasileiras.
Dentre as políticas mais polêmicas, destaca-se a tentativa
de criar as “gigantes nacionais”, ou “campeãs nacionais”.
Essa medida visava o aporte de capital em grandes
empresas de diversos setores, visando o seu
fortalecimento e competitividade no mercado internacional.
Na gestão Coutinho, o BNDES se expandiu e concedeu
mais crédito do que o próprio Banco Mundial em escala
global. Para efeito de comparação, o plano Marshall,
responsável pela reconstrução da Europa após o final

da 2ª Guerra Mundial, consumiu US$ 104 bilhões do
Tesouro norte-americano entre 1949 e 1951, em bases
atuais. Enquanto isso, o BNDES tomou US$ 102,5 bilhões
emprestados pelo Tesouro, com o objetivo de realizar
políticas anticíclicas em função da desaceleração da
economia brasileira.
Contudo, o crédito do BNDES teve efeito limitado, se não
nulo, sobre a produtividade e o investimento das firmas. Ao
privilegiarem as grandes empresas, que tinham acesso a
outras formas de financiamento, o potencial crescimento
das pequenas empresas, cujas condições eram mais
restritas, foi minado Em 2015, o banco destinou mais de
40% de seus recursos para as grandes empresas.
Em 2016, com a entrada da Maria Silvia Bastos Marques, o
BNDES realinhou sua estratégia, melhorando a
transparência e revisando as políticas de empréstimos,
taxas de juros subsidiadas e atuações do Banco. Além da
redefinição do papel do BNDESPar, os investimentos,
empréstimos e financiamentos foram melhor direcionados.
www.guide.com.br
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BNDES: A DIMINUIÇÃO DO
GIGANTE
CONTEXTO ATUAL

ORÇAMENTO PRIMÁRIO DO GOVERNO
CENTRAL (2017)

Paulo Guedes, atual ministro da Economia, já busca algumas formas de
acelerar o pagamento de até R$ 100 bilhões do BNDES ao Tesouro, ainda em
2019. Como o processo de privatização das estatais é mais demorado e
burocrático, os pagamento do BNDES trariam um fôlego adicional nas contas
públicas no curto prazo.
O Banco ainda tem uma dívida de R$260 bilhões, e o cronograma inicial era
um pagamento de apenas R$26 bilhões neste ano. Se o BNDES entregar os
R$ 100 bilhões ao Tesouro, o banco deverá vender participações em algumas
empresas. Neste relatório, destacamos os principais investimentos do BNDES
em empresas que possuem ações listadas na B3.
Importante: ao longo destes próximos anos, a volta do crescimento da
economia, em conjunto com as privatizações, mais a reforma da previdência,
devem recolocar o país de volta ao equilíbrio fiscal. Afinal, as finanças públicas
brasileiras sofreram grande deterioração nos últimos anos, com as contas
primários do governo federal apresentando déficit desde 2014. Hoje, a
configuração fiscal do país coloca o país em uma trajetória insustentável da
sua dívida pública. No longo prazo, para evitar que o país continue em direção
a insolvência, destacamos que será preciso aprovar a agenda de reformas
estruturais (em especial, a Previdência – vide o gráfico ao lado).
Dada a demografia do país e a regra de reajuste do salário mínimo, estimamos
que em 2026, o gasto previdenciário corresponderá a quase 80% do gasto
primário do governo federal.

SOBRE AS PRIVATIZAÇÕES
A estratégia do governo federal é ir se desfazendo de algumas de suas posições acionárias e capitalizar estatais com
problemas de capital. A estratégia deve começar pela Petrobrás, vendendo as participações (parte/ou o controle total) das
subsidiárias de transporte, refino e distribuição. Nos bancos públicos existe gordura a ser cortada: Banco do Brasil tem a BBDTVM e participações do banco Patagônia e banco Votorantim, além da Caixa Econômica Federal (seguros, cartões, loterias e
gestora). Na Caixa, estima-se que as transações de mercados de capitais podem atingir pouco mais de R$ 30 bilhões neste
ano, com um volume no mínimo semelhante em 2020.
BNDESPAR E VENDA DE ATIVOS
De fato, poderemos ter uma pressão de venda mais forte em alguns papéis, cuja participação do BNDES é de maior relevância.
Em alguns casos, essa participação representa mais de 30% da companhia. Se o BNDES optar por vender algumas destas
participações, enxergamos uma pressão mais forte em CPLE3, TIET11, OFSA3 e TUPY3. Além disso, o baixo volume de
negociação também deve comprometer os movimentos destes papéis. A expectativa é que o banco já acelere nos próximos
meses o follow on de AES Tietê e Copel. No entanto, o mercado espera que participações excessivamente grandes sejam
vendidas em blocos (block trade¹). Neste caso, o negócio envolve um lote significativo de ações, transacionadas de uma única
vez e geralmente sob a forma de leilão, o que ameniza o impacto no preço.
Já outros papéis, considerados de alta qualidade, embora com menor liquidez, podem se beneficiar desse movimento, como
MRFG3, CMIG4, MYPK3, LINX3 e TOTS3. Nestes casos, acreditamos que a saída do BNDES, acompanhada da possibilidade
de entrada de players estratégicos na estrutura acionária, possam compensar a pressão vendedora de curto prazo.
**O block trade ocorre quando: (i) oferta de ações corresponde a mais de 0,9% do free-float (ações abertas em circulação) do mercado; (ii) ou a transação
corresponde a mais de 3,5% da movimentação média diária do papel nos últimos 20 dias.
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BNDES
ESTATAIS

ESTRATÉGIA DO BANCO PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Para as estatais, principalmente Eletrobrás, o processo é
ainda “moroso”, diante dos diversos questionamentos
com relação ao modelo ideal de privatização. Ainda em
2017, o Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou
uma proposta para privatizar a estatal em um modelo
similar ao da Embraer e ao da Vale. Nele, haveria um
aumento de capital, diluindo a participação do governo.
Entre os principais pontos do modelo proposto, pode-se
destacar:

Também é interessante notar a nova política de
investimentos do BNDES, que segue voltada para
empresas de médio porte. Ainda em 2018, o BNDES
aprovou uma nova política de investimentos em
participações, mudando o perfil das empresas que o
banco busca investir. Até então, eram priorizadas
empresas em fase pré-operacional, ou as “blue chips”.
Com a nova política, o banco deverá investir em
empresas de médio porte, com receita anual entre R$ 90
milhões e R$ 1 bilhão.

(i) ativos no segmento de geração seriam renovados em
uma nova concessão por mais 30 anos, por meio do
pagamento de uma taxa de outorga;
(ii) o governo teria uma golden share para indicar um
membro ao conselho de administração, com direito de
veto a alguns aspectos estratégicos da Cia;
(iii) direito de um único acionista seria limitado a 10% da
participação do capital social da Eletrobrás;
(iv) a Eletronuclear e Itaipu teriam uma reestruturação
diferenciada para manter o controle ainda sob o governo.
Acreditamos que este modelo seria bem recebido pelo
mercado (caso o novo governo mantenha tal estratégia).
O processo será longo, e há diversas barreiras a serem
enfrentadas, em especial, relacionadas a aderência de
capital político para avançar com o plano.

Nesse quesito, sua participação será limitada a 30% do
seu capital. Além disso, o BNDES seguirá com foco de
capitalizar essas empresas e listá-las na B3, seguindo o
objetivo de aumentar o número de empresas listadas no
Brasil. Com isso, para as companhias que desejarem se
tornar públicas, o BNDES poderá ancorar até 15% da
oferta de ações. Esta política inaugura uma nova fase de
investimentos do BNDES em participações societárias,
mais focada na eficiência do mercado de capitais, ao
invés de ser fornecedor primário de capital.
Porém, o banco enfrenta pressão de devolver um volume
grande de recursos para o tesouro nacional, de forma a
diminuir seu tamanho na estrutura creditícia do país, ao
mesmo tempo que ajuda o governo federal em melhorar
seu resultado fiscal. Tal pressão de seu controlador,
poderá gerar uma restruturação do banco, que poderá
transformar o funcionamento do banco, fazendo com que
o mesmo foque em operações com menor custo de
capital e menores desembolsos financeiros (isto é, tornar
o BNDES mais enxuto e eficiente).
Mais: recentemente, observamos também uma possível
estratégia do BNDES em utilizar os recursos da venda de
suas participações em empresas de capital aberto para
financiar o fornecimento de proteção cambial, atraindo os
investidores estrangeiros para os projetos de
infraestrutura no Brasil. Afinal, o custo do hedge é um
dos maiores obstáculos para a participação de
investidores estrangeiros no financiamento de projetos
de infraestrutura no Brasil. Com a redução do tamanho
do banco, o BNDES deverá utilizar esse recurso da
venda de suas fatias acionárias não só para amortizar
sua dívida com o Tesouro, mas também para ampliar seu
capital, tornando viável ao banco o fornecimento deste
hedge. Esperamos grande parte dos desinvestimentos
do banco no 2S19.
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PARTICIPAÇÕES - BNDES
Tabela de Ativos

VALOR DE
MERCADO
(% BNDES)

VOLUME
MÉDIO
VALOR DE MERCADO
NEGOCIADO
DA EMPRESA (R$)
(20 DIAS
ÚTEIS)

EMPRESA

Empresa
(Ticker)

POSIÇÃO

Petrobras

PETR4 BZ
EQUITY

948,986,0 16.9
48
4

25.37 BLN

R$
1.848.826.752

R$
397.113.355.251,18

Vale

VALE3 BZ
EQUITY

401,620,0
7.60
83

18.15 BLN

R$
1.101.472.512

R$
274.634.154.420,54

JBS

JBSS3 BZ
EQUITY

581,768,9 21.3
48
2

8.72 BLN

R$
141.103.664

R$ 45.406.356.935,68

Suzano

SUZB3 BZ
EQUITY

150,283,5 11.0
00
4

6.89 BLN

R$
247.568.912

R$ 61.937.493.072,00

Eletrobras

ELET3 BZ
EQUITY

141,751,3 13.0
59
4

5.02 BLN

R$
140.840.288

R$ 49.115.474.859,84

Cia. Distribuidora de Gás do CEGR3 BZ
RJ
EQUITY

89,730,80 34.5
0
6

4.30 BLN

R$ -

-

Cia. Paranaense de Energia

CPLE3 BZ
EQUITY

38,302,70 26.4
8
1

1.24 BLN

R$ 9.032.720

R$ 9.482.037.936,48

Marfrig

MRFG3 BZ
EQUITY

209,681,9 33.7
40
5

1.18 BLN

R$ 24.018.548

R$ 4.075.595.632,32

AES Tiete Energia

TIET11 BZ
EQUITY

107,870,0 27.4
09
1

1.15 BLN

R$ 19.672.004

R$ 4.426.616.047,50

Cia. Paranaense de Energia

CPLE6 BZ
EQUITY

27,211,51 21.2
1
1

947.28 MLN

R$ 42.341.144

R$ 9.482.037.936,48

AES Tiete Energia

TIET4 BZ
EQUITY

445,886,6 37.4
63
0

944.24 MLN

R$ 373.312

R$ 2.682.473.238,00

Cemig

CMIG3 BZ
EQUITY

54,368,98 11.1
5
5

902.08 MLN

R$ 21.017.344 R$ 21.611.578.886,88

Tupy

TUPY3 BZ
EQUITY

40,643,63 28.1
7
9

779.10 MLN

R$ 17.753.510

Embraer

EMBR3 BZ
EQUITY

39,762,97
5.37
3

750.30 MLN

R$ 53.090.888 R$ 14.135.477.689,96

Eletrobras

ELET6 BZ
EQUITY

18,686,75
7.04
7

722.20 MLN

R$ 95.540.400 R$ 49.115.474.859,84

Klabin

KLBN4 BZ
EQUITY

225,036,1
6.57
12

708.09 MLN

R$ 697.556

R$ 20.003.661.847,30

Rede Energia

REDE3 BZ
EQUITY

67,704,07
3.29
5

486.26 MLN

R$ 22.356

R$ 14.322.807.424,80

Petrobras

PETR3 BZ
EQUITY

11,907,92
.16
7

365.05 MLN

R$
389.996.736

R$
397.113.355.251,18

%

R$ 2.626.914.050,00

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos.
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PARTICIPAÇÕES - BNDES
Tabela de Ativos

EMPRESA

Empresa (Ticker) POSIÇÃO

%

VALOR DE
MERCADO (%
BNDES)

VOLUME
MÉDIO
NEGOCIADO
(20 DIAS
ÚTEIS)

VALOR DE
MERCADO
DA EMPRESA (R$)

LIGT3 BZ EQUITY

19,149,40
9.39
8

362.10MLN

R$ 48.525.216

R$
4.353.992.181,00

KLBN3 BZ
EQUITY

56,164,02
2.83
9

314.73MLN

R$ 229.148

R$
20.003.661.847,30

Linx SA

LINX3 BZ EQUITY 9,677,693 5.82

279.96MLN

R$ 59.950.404

R$
6.369.633.168,00

AES Tiete Energia

TIET3 BZ EQUITY

111,470,1
14.38
05

240.51MLN

R$ 163.542

R$
1.759.646.305,68

Ouro Fino SA

OFSA3 BZ
EQUITY

6,614,148 12.26

210.63MLN

R$ 327.453

R$
1.686.445.927,56

Coteminas

CTNM4 BZ
EQUITY

1,921,548 11.49

19.75MLN

R$ 58.090

R$ 326.538.130,00

TPIS3 BZ EQUITY 8,958,400 5.09

18.26MLN

R$ 533.726

R$ 292.160.000,00

Light SA
Klabin

Triunfo SA
Bombril SA

BOBR4 BZ
EQUITY

5,739,883 16.85

14.91MLN

R$ 85.919

R$ 121.104.677,12

Renova Energia SA

RNEW4 BZ
EQUITY

1,553,830 17.78

8.86MLN

R$ 573.755

R$ 97.442.080,00

Renova Energia SA

RNEW3 BZ
EQUITY

778,34

2.36

5.07MLN

R$ 367.396

R$ 373.009.726,44

Lupatech SA

LUPA3 BZ
EQUITY

469,2

2.89

824,887

R$ 202.408

R$ 30.540.264,80

Quality Software SA

QUSW3 BZ
EQUITY

223,931 25.99

0

R$ -

R$ -

100.0
0

0

R$ -

R$ -

All América Latina Logística
83,207,38
ALLL3 BZ EQUITY
12.10
SA
1

0

R$ -

R$ -

2,375,479 20.00

0

R$ -

R$ -

581,661,1
01

0

-

R$ -

Altus Sistemas SA

Nortec Quimica S/A

JBS Foods International BV

0860271D BZ
EQUITY

NRTQ3 BZ
EQUITY

JBS US

5,299,691

.00

CTC SA

CTCA3 BZ
EQUITY

119,949 15.03

0

R$ -

R$ -

Rede Energia SA

REDE4 BZ
EQUITY

67,615,76
10.58
3

0

R$ -

R$
14.322.807.424,80

IGSN3 BZ EQUITY

20,478,16
10.56
3

0

R$ -

R$ -

38,298,77
5

0

R$ -

R$ -

IGUA SA
Copel Distribuicao SA

6167567Z BZ
EQUITY

.00

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos.
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ANEXOS
Diretoria
Claudia Pimentel Trindade Prates
Economista com Mestrado em Economia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e MBA em Finanças pela COPPEAD. É funcionária do BNDES desde 1992. Em 2003,
assumiu a chefia do Departamento de Gás e Petróleo do BNDES, onde permaneceu até 2007,
quando passou a chefiar o Departamento de Saneamento e Transporte Urbano, até 2008. Foi
superintendente da Área de Recursos Humanos do Banco (2008 - 2010) e superintendente da Área
de Crédito, onde permaneceu até ser nomeada diretora, em 2016.
Eliane Aleixo Lustosa De Andrade
Doutora em Finanças pelo Departamento de Engenharia Industrial da PUC – Rio, mestre em
Economia pelo Departamento de Economia da PUC - Rio, onde também se graduou em 1986.
Sua experiência no setor público inclui o Departamento de Proteção e Defesa Econômica, onde foi
diretora, e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Também atuou como
pesquisadora do BNDES, no âmbito do convênio com Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD e professora da PUC – Rio.
Ricardo Luiz De Souza Ramos
Engenheiro mecânico com Mestrado em Administração na COPPEAD (1992) e Mestrado
Internacional em Gestão (2015). Funcionário do BNDES desde 1993, onde começou suas atividades
profissionais, atuou nas áreas Industrial, de Exportação, Infraestrutura e de Planejamento, com cargo
executivo.
Foi superintendente da Área de Crédito (2006 – 2008), da Área de Infraestrutura Social (2008 – 2016)
e da Auditoria (2016). Em junho de 2016, foi nomeado diretor do BNDES, onde, desde abril de 2018,
está à frente das Áreas de Planejamento Estratégico, Operações e Canais Digitais, Tecnologia da
Informação e Administração e Recursos Humanos.
Henrique Bastos Rocha
Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Henrique tem MBA em
Finanças e Gestão de Negócios pelo IBMEC, é mestre em Direito Empresarial pela Universidade
Cândido Mendes (Ucam) e atualmente cursa doutorado em Ciências Jurídico-Politicas pela
Universidade de Lisboa.
Ele iniciou sua carreira como advogado do BNDES, em 1998. Desde 2000, é procurador do Estado
do Rio de Janeiro, tendo atuado como subprocurador Geral do Estado e diretor Jurídico da Agência
de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio).
Karla Bertocco Trindade
Ex-presidente da companhia de saneamento de São Paulo (Sabesp), Karla é graduada em
Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e, em Direito, pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC) de São Paulo. Possui especialização em Direito Administrativo e
Setores Regulados, pela Escola de Direito da FGV.
Foi subsecretária de Parcerias e Inovação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, sendo
responsável pela condução e modelagem das concessões e PPPs do estado, com destaque para a
área de rodovias e mobilidade urbana.
José Flávio Ramos
Foi diretor executivo e tesoureiro do Citibank na Colômbia (1998 – 2001) e no Brasil (2001 – 2008).
Entre 2012 e 2016, atuou como sócio sênior e CEO do BR Partners Banco de Investimento S/A. No
mesmo ano (2016), participou da fundação da Ulbrex Capital, gestora dedicada ao mercado
imobiliário.
De 2002 a 2004, foi diretor da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (Anbima). Na sequência, integrou o Conselho de Administração da BM&F BOVESPA até
2007. Durante cinco anos (2009 a 2016), exerceu os cargos de presidente, vice-presidente e membro
do Conselho de Administração da BR Properties S/A.
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BNDES E GOVERNOS
GOVERNOS DILMA I e II (2011-2016)

LUCIANO GALVÃO COUTINHO (PRESIDÊNCIA: MAI 2007 – MAI 2016)
Formado em Ciências Econômicas pela USP, é mestre em Economia pela mesma instituição. Em 1974,
concluiu seu doutorado na Universidade de Cornell. Foi professor da UNICAMP, da Universidade do
Texas e da Universidade de Paris XIII, trabalhou junto a SEBRAE, ao Banco do Nordeste e a vários
governos estaduais. Em 1995, criou a LCA Consultores junto a Luiz Gonzaga Belluzo e outros três
economistas, comandando a empresa por 12 anos. Em maio de 2007 afastou-se das atividades
acadêmicas e da LCA, quando foi convidado a presidir o BNDES, permanecendo no cargo até maio de
2016.

Carteira BNDESPAR - 2015

Empréstimos BNDES (2011-2015)
Maiores tomadores

Valor

% do
total

Carteira BNDESPar no final de 2015

% Cap. Total

Brasliana

53,85%

Fibria

29,10%

Hidrelétrica Belo
Monte

R$

25.387.812.308,00

8,0%

Embraer

R$

22.310.336.620,08

7,0%

Tupy

28,19%

Petrobras

R$

18.375.952.658,59

5,8%

COPEL

23,96%

Vale

R$

15.241.338.700,82

4,8%

JBS

20,49%

Granbio

15,00%

Estado de SP

R$

12.133.820.269,00

3,8%

AES Tietê

28,29%

Marfrig

19,63%

TPI Triunfo

14,75%

Odebrecht

Petrobras
Netherlands
Caixa Econômica
Federal
FINEP

R$

11.360.410.640,09

3,6%

R$

9.877.869.968,00

3,1%

Ouro Fino

12,36%

Eletrobrás

11,86%

Petrobras

10,37%

R$

8.718.841.893,00

2,7%

R$

8.000.000.000,00

2,5%

Light

9,39%

2,0%

Renova

8,76%

43,4%

Iochpe

8,68%

Rumo

8,00%

Fiat Chrysler

R$

6.333.395.308,73

Total

R$

137.739.778.366,31

% DO TOTAL INVESTIDO POR EMPRESA
Participações BNDESPAR (2011-2015)
Investimentos BNDESPar
no período

Valor investido

% Cap.
Total

Petrobras

R$

24.753.538.074,00

10,37%

Marfrig

R$

2.612.860.025,00

19,63%

Odebrecht Energia

R$

2.044.050.217,00

-

JBS

R$

1.212.287.421,00

20,49%

Energisa

R$

1.044.414.787,00

-

Klabin

R$

961.970.592,00

5,22%

Suzano

R$

702.297.807,00

6,85%

Vale

R$

357.112.089,00

5,20%

Braskem

R$

239.891.429,00

5,03%

Total

R$

33.928.422.441,00

Petrobras
Marfrig
Odebrecht Energia
JBS
Energisa
Klabin
Suzano
Vale
Braskem

Fonte: BNDES. Elaboração: Guide Investimentos.
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BNDES E GOVERNOS
GOVERNO TEMER (2016-2018)
MARIA SILVIA BASTOS MARQUES (PRESIDÊNCIA: JUN/2016 – MAI/2017)
Formada em Administração Pública pela FGV-RJ, é mestre e doutora em Economia pela mesma
instituição. De 1982 a 1990, foi pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da FGV e
professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Entre os anos de 1990 e 1992, foi
diretora do BNDES, sendo a primeira mulher a exercer tal função, atuando nos projetos de
privatização da Embraer, CSN e Usiminas. Foi secretária da Fazenda da cidade do Rio de Janeiro
entre 1993 e 1996. Em junho de 2016, foi convidada a presidir o BNDES, permanecendo no cargo até
maio de 2017.
PAULO RABELLO DE CASTRO (PRESIDÊNCIA: JUN/2017 – MAR/2018)
Formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Direito pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Economia pela Universidade de Chicago. Foi professor da
FGV, e fundou a SR Rating em 1993, primeira empresa especializada em rating no Brasil. Foi
presidente do IBGE entre julho de 2016 e junho de 2017, deixando o instituto para assumir a
presidência do BNDES, onde permaneceu até abril de 2018.

DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA (PRESIDÊNCIA: ABR/2018 – DEZ/2018)
Mestre em Economia pela Universidade de Brasília e especialista em Comércio Exterior,
Negociações Internacionais e Câmbio, pela FGV, é servidor público federal desde 1998. Em 2006 e
2007, foi coordenador-geral de Análise Setorial do ministério da Fazenda. De 2008 a 2011, exerceu a
função de secretário-adjunto de Política Econômica, assumindo a posição de secretário-executivo
adjunto do Ministério da Fazenda de 2011 a 2013. Em maio de 2016, assumiu o cargo de ministro do
Planejamento, onde permaneceu até abril de 2018, quando deixou o ministério para se tornar
presidente do BNDES.

CARTEIRA BNDESPAR - 2018

TOMADORES DE RECURSOS (2016-2018)
Maiores tomadores

Valor

% do
total

Embraer

R$

8.042.751.495,59

12,2%

Xingu Rio Transmissora
de Energia

R$

5.213.550.000,00

7,9%

BRDE

R$

5.040.000.000,00

7,6%

Fibria

R$

3.433.238.000,00

5,2%

Hidrelétrica Belo Monte

R$

3.278.396.000,00

5,0%

Rumo

R$

2.391.552.000,00

3,6%

CCR MSVia

R$

2.319.915.000,00

3,5%

Fiat Chrysler

R$

1.777.101.100,00

2,7%

R$

1.645.239.999,00

2,5%

R$

1.619.999.999,00

2,5%

Município do Rio de
Janeiro
Concessionária do
Aeroporto do Rio de
Janeiro
Total

R$

34.761.743.593,59 52,7%

Fonte: BNDES. Elaboração: Guide Investimentos.

Carteira BNDESPar em setembro de 2018

% Cap. Total

Marfrig
Fibria
AES TietÊ
Tupy
Copel
JBS
Granbio
Ouro Fino
Eletrobrás
Light
Petrobras
Vale
Suzano
Linx
Cemig
Embraer
Klabin
Totvs
Copasa
Oi
MRV
Gerdau
Engie

33,77%
29,11%
28,33%
28,19%
23,96%
21,44%
15,00%
12,26%
11,86%
9,39%
8,37%
7,35%
6,86%
5,82%
5,52%
5,37%
5,20%
4,49%
3,46%
1,63%
1,56%
1,45%
0,95%

Fonte: BNDES. Elaboração: Guide Investimentos.
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a
qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não
representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de
compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo
assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto,
desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar
fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os
investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos
elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser
obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide
Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este
documento, concorda-se com as presentes limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, que: (I) Quaisquer
recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A.
Corretora de Valores. “
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