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Perspectivas para o Brasil em 2017



Conjuntura Macro
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Esgotamento do modelo de crescimento baseado na 
expansão do consumo via crédito e gastos do governo

Queda do PIB desde 1⁰ Tri 2015 
• Retração produção industrial e serviços
• Redução do investimento e consumo
• Subutilização de capacidade instalada

Desemprego* ago/out 2016: 
• 11,8%  (12 milhões desempregados)

*IBGE. **12 meses encerrados em outubro de 2016, IPCA-IBGE. 

Inflação últimos 12 meses:**

• 7,9%  (10,7% em 2015)

Cenário externo negativo
• Reversão do “boom” das commodities
• Recuperação econômica mundial lenta
• Redução no volume de comércio internacional
• Perda do “investment grade” 
• Redução do investimento externo no Brasil

Expectativas de mercado para 2017

IPCA: 4,93%

Produção industrial: u 1,05%

PIB:  u 0,8%



Caminhos para a Retomada
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Principais vetores 
para a retomada do 

crescimento

Estado forte: eficiente / regulador
PEC dos gastos
Reformas estruturais
Redução dos gastos públicos
Parcerias com setor privado
Infraestrutura
Ganhos de produtividade
Exportação, MPME e Inovação
Investimento em capital fixo
Investimento em capital humano



O BNDES no momento atual
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Sobre o BNDES... ... e suas novas orientações

• Fundado em 1952
• Empresa pública de 

propriedade integral da União
• Apoio a empresas de qualquer 

porte e prioridade para a micro, 
pequena e média empresa

• Apoio direto e via instituições 
financeiras credenciadas

• 2.815 funcionários
• Fontes de recursos:

- 56% Tesouro Nacional
- 28% FAT
- 5% Internacional
- 11% outros 

9 Fazer mais com menos

9 Simplificação das Políticas Operacionais

9 Priorização no uso de TJLP em setores com 
maior geração de externalidades

9 Maior importância do retorno social dos 
investimentos

9 Indução para Meio Ambiente, Exportações, 
Inovação, Governança

9 Ampliação do acesso para MPMEs

9 Maior protagonismo do mercado privado 
de capitais (debêntures e outros)

9 Infraestrutura – programa de concessões 
federais e estaduais



Ações recentes
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O BNDES e o Fundo Amazônia
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O BNDES e o Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para
investimentos não-reembolsáveis em ações de prevenção,
monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção
da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal.

A Noruega é o mais investidor do Fundo Amazônia, tendo
doado + de U$ 1 bilhão ao longo dos últimos 4 anos. O BNDES
é o gestor do Fundo Amazônia.



O BNDES e o Mercado de Capitais 
no Brasil
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O BNDES e o Mercado de Capitais

� Criação da BNDESPAR em 1982. Atuação no 
desenvolvimento do mercado de capitais: novos produtos e 
novos mercados

� Participação na criação e promoção do Novo Mercado e do 
Bovespa Mais

� Desenvolvimento da Indústria de Fundos de Investimento 
desde a década de 90

� Protagonista na criação da indústria de Private Equity

� Venture Capital e Seed Capital (Fundos Criatec)

� Mercado de Capitais de Renda Fixa (debêntures)
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Atuação em RV em números (jun/16)

Empresas e Fundos com Participação Direta214
135 Participações Acionárias
43 Debêntures
47 Fundos de investimentos
157 Participações indiretas via Fundos

Valor de Mercado dos AtivosR$ 79,3 Bi
R$ 67,8 Bilhões em Participações Acionárias
R$ 9,9 Bilhões em Debêntures
R$ 1,5 Bilhões em Fundos de investimentos

Representações ocupadas em Colegiados103
44 Conselhos de Administração
12 Conselhos Fiscais
47 Comitês de Investimento

Acordos de Acionistas54
Instrumentos de Governança nas Investidas

Dados de 2º Trimestre / 2016
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Carteira de RV do Sistema BNDES

R$ 69,7 Bilhões 
Investidos em 

Diversos Setores 
da Economia

BNDESPAR: R$ 58,2 Bilhões 
BNDES e Finame: R$ 11,5 Bilhões 

Dados de 1º Trimestre / 2016
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Carteira de RV do Sistema BNDES

Visão por Empresa (Grupo Econômico)

80% do Valor da Carteira de Renda Variável em 13 Grupos 
Econômicos

Dados de 1º Trimestre / 2016



BNDES: Orientação Estratégica

Governança: aspecto-chave para a
competitividade empresarial

BNDES como indutor e alavancador
de investimentos de longo prazo e
do mercado de capitais

Atuação proativa e conjunta com o
mercado para avanços estruturais
de governança mediante soluções
consensadas
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Foco Interno: Indicação de Conselheiros

Primeira iniciativa: revisão das normas internas de
indicação de membros para Conselhos de
Administração em empresas investidas pela
BNDESPAR

Proposta alinhada com o Corporate Governance
Development Framework e a Lei de Responsabilidade
das Estatais

� Vedação de indicação de ocupantes de cargos no 
Executivo, Legislativo ou partido político

� Conhecimento e experiência mínima para o 
desempenho da função

� Limitação do número de colegiados
� Tempo máximo de permanência em colegiado
� Formação de banco de Conselheiros
� Sistema de avaliação dos Conselheiros
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Foco Interno: framework em Governança

BNDES signatário do Corporate Governance
Development Framework, compromisso 
assumido por 34 Bancos de Desenvolvimento 
Nacionais e Multinacionais

Sistemática comum de como endereçar os riscos
e utilizar as oportunidades de evolução relativas à
governança corporativa dos seus clientes por meio
das suas operações financeiras

Objetivo: BNDES ter framework estruturado a ser
utilizado nas suas operações de crédito ou
equity, com enquadramento customizados por
tipo de cliente e níveis de governança



17

Foco Externo: atuação proativa

Participação, em âmbito nacional e 
internacional, na discussão  dos 
temas envolvendo a evolução da 
Governança Corporativa

� Manifestação formal em consultas 
públicas e debates  sobre temas 
relevantes

� Participação ativa em associações e 
entidades ligadas a governança

� Fomento à adoção de práticas de 
governança diferenciada, apoiando a 
exposição ao Mercado de Capitais
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Acordo de Cooperação com o 
IBGC para estudos e esforço 

conjunto em prol do fomento à  
Governança Corporativa

Acordo de Cooperação com IFC 
para estudos sobre o Corporate 

Governance Development
Framework

Filiações em processo:
AMEC, ANBIMA e ICGN

Foco Externo: Cooperações e Filiações



Atuação Interna

Novos 
Investimentos

Companhias da
carteira

Histórico Recente de Fomento à Governança em 
Investidas
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Incentivar processo de listagem e realização
de IPOs das empresas investidas

Novas empresas listadas no Bovespa Mais
entre 2012 e 2016

1º IPO do Bovespa Mais em 2013 (Senior)

9
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9 Novos investimentos com compromisso de 
listagem entre 2012 e 201612

• Boas práticas de Governança Corporativa como ferramenta de geração de 
valor e acesso a novas fontes de capital para companhias investidas.

Único IPO de 2014 no Novo Mercado (Ouro Fino)

IPO no Novo Mercado em 2013  (Linx)
Re-IPO no Bovespa Mais em 2014 (Biomm)



O BNDES e o apoio à Infraestrutura



Importância da Infraestrutura
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Crescimento a partir de ganhos de competitividade horizontal

Elevada geração de externalidades

Redução nos custos de movimentação 
interna e de escoamento de produção

Impactos sobre emprego e renda, difusão do 
crescimento econômico, ampliação e melhoria 
na qualidade da prestação de serviços públicos 
de infraestrutura logística e urbana



Crise fiscal - importância das parcerias: agentes 
financeiros e investidores privados

Regras claras e estáveis

Projeções de retorno realistas

Atuação conjunta das diversas esferas de governo

Regulação e órgãos de controle

Destravando o Investimento: 
Concessões e PPP
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O BNDES e o Programa de Concessões
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• Experiência da desmobilização de ativos 
do PND (década de 90): desestatização 
de empresas, consultorias de avaliação e 
prospecção de vendas

• Lições aprendidas das rodadas de 
concessões dos últimos anos

• Plano de Parcerias de Investimentos 
(PPI): BNDES voltando a ter papel central 
no processo de concessões federais e 
estaduais

• atuando desde a contratação de 
estudos até a  assinatura dos contratos

BNDES



Saneamento ambiental (saneamento básico e resíduos
sólidos): grande impacto sobre a saúde pública e a qualidade
de vida das pessoas

Logística: ganhos de competitividade horizontal

Mobilidade urbana: economia de tempo e reconfiguração do 
espaço das cidades

BNDES: Prioridades em Infraestrutura
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Energia Æ iluminação pública

Demais segmentos



BNDES: novas premissas no 
financiamento à infraestrutura
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Participação mínima de 20% 
em equity do investidor

Financiamento:
Premissas

Participações máximas do 
BNDES em TJLP

Sem empréstimos-ponte
Debêntures com 
FI/FGTS (Caixa)

• BNDES atuando como indutor de 
investimentos e do mercado de capitais



BNDES e o Mercado de Debentures de Infraestrutura

26

� BNDES tem papel fundamental para o desenvolvimento da 
infraestrutura do Brasil

� O mercado de capitais local tem ainda participação tímida como
provedor de recursos, apesar do crescimento nos últimos anos;

� Os recursos do BNDES são limitados, o que torna o desenvovimento do 
mercado de capitais de renda fixa fundamental.

Source: BNDES
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Lei Federal 
12.431/2011

Incentivos do  
BNDES ao mercado 

de capitais

� Criar framework fiscal, institucional e legal para estimular
os investimentos nacionais privados e de estrangeiros nos
programas brasileiros de infraestrutura

� Investidores Estrangeiros: Isenção Fiscal sobre Ganho de
Capital relacionados a subscrição de debenturesde
infraestrutura ou de quotas de fundos

� Garantias compartilhadas
� Condições específicas e customizadas para os leilões
� Melhoria da qualidade dos instrumentos contratuais;
� Atuação ativa como investidores (23 emissões, com 

R$1,6 bi em subscrição)
� Provimento de Liquidez para o Secundário
� Participação em seminários e eventos
� Desenvolvimento de novos produtos (eg. credit 

enhancement e fundos)

BNDES e o Mercado de Debentures de Infraestrutura



O BNDES participa como investidor das ofertas públicas de debentures de 
infraestrutura, o que é fundamental enquanto esse mercado for incipiente

• Propósito: criara uma fonte alternativa e complementar de recursos de longo prazo para
projetos de infraestritra a composição de um portófilio de debentures de infraestrutura
• Foco: Projetos de Logística e Transporte, Mobilidade Urbana, Energia e Saneamento
• Participação do BNDES: até 50% da emissão, atuando como âncora da oferta, de forma
complementar ao mercado.
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BNDES – Atuação Ativa como Investidor

Alocação do BNDES nas Ofertas Alocação do BNDES por setor

Rodovias

Aeroporto

Hidrelétricas Eólicas



¾ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

¾ Prazo de 15 anos, podendo tal prazo ser prorrogado.

¾ Patrimônio Líquido: R$ 500 milhões.

¾ Participação do BNDES: até 50% das cotas.

¾ Ativo lastro:

¾ Debêntures de infraestrutura do setor de energia

¾ Rating de agência independente igual ou superior a A

¾ Relacionadas a projetos apoiados, prioritariamente pelo BNDES

¾ O Fundo será um Climate Bonds Partner Fund: compromisso de investir
prioritariamente em títulos cujos recursos das emissões sejam utilizados para
financiar ou refinanciar projetos e ativos alinhados a uma infraestrutura de baixo
carbono, conforme indicado nas definições Climate Bonds Standard.

¾ O edital já foi lançado e as propostas de potenciais gestores dos fundos
recebidas e em fase final de análise.

Fundo de Energia Sustentável
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Credit Enhancement – Debentures de Projeto

Uma série subordinada em uma emissão de
debentures de projetos de infraestrutura a ser
investida pelo BNDES em conjunto com outros
investidores institucionais, incluindo bancos
multilateriais (CAF, IFC, Banco Mundial).

A série subordinada deve ser de até 30% da
emissão total, o que representa até 5% dos
custos totais do projeto de infraestrutura.

Estrutura inspirada em experiências
internacionais bem sucedidas, tais como as do
BEI – European Investment Bank.

Empréstimos 
Bancários 
(incluindo 

BNDES)

Equity

Custos do 
Projeto de 

Infraestrutura 

Série 
Senior

Série 
Subor.
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Credit Enhancement – Debentures de Projeto

Prazo
9Série Sênior entre 1 e 2 anos;
9Prazo menor do que o dos bancos;
9Série Subordinada em até 15 anos. 

FINEM

Debênture

Debênture CE

Prazos dos financiamentos

Garantias

9Mesmas garantias dos debenturistas da serie sênior e dos empréstimos 
bancários - sem subordinação das garantias;

9O pacote de garantias usualmente abarca uma Fiança Bancária ou uma 
Fiança Corporativa até o completion financeiro do projeto;

9Após o completion financeiro: garantias usuais de projetos de infraestrutura.

Juros
9Juros são capitalizados durante a construção;
9Juros são devidos após 6 meses do término da construção.

Amortização
9A estrutura de amortização é customizada por projeto;
9Muito semelhante com a estrutura da série sênior, com exceção à sua

amortização anual.
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Credit Enhancement – Debentures de Projeto

Emissão Pública

9A emissão deve se beneficiar dos incentivos da Lei 12.431 
9Pode ser uma emissão pública tradicional ou com esforços restritos, em

conformidade com as regras da CVM
9A emissão deve ser de até R$ 500 mm

Covenants
9 Indice de Cobertura do Seviço da Dívida deve ser maior que 1,3 (DSCR);

9 Indicador mínimo de Dívida/Capital Proprio (Equity)

Eventos de 
default

9Não pagamento de Juros ou Amortização do Principal da série subordinada não
gera cross default de outras dívidas relacionadas a projetos de infraestrutura.

9Distribuição de dividendos restrita baseada no DSCR threshold e enquanto
houver defaultda série subordinada.

A ser definido: Metodologia de Preço, Governança entre os Credores e Direitos de Voto
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