
Entre as empresas em que o BNDES é sócia e
que podem ser inclusas nesse novo modelo está
a JBS
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BNDES espera fechar 2018 com R$ 10 bilhões
desinvestidos e se prepara para vendas fora da bolsa
Banco tem participação em cinco empresas não listadas que são candidatas ao
desinvestimento

Por Gabriela Freire Valente

Em fase de desinvestimento, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
espera fechar 2018 com R$ 10 bilhões em ativos
desinvestidos. O volume deve ser obtido com a
venda de fatias acionárias detidas pelo
BNDESPar, braço de participações do banco.
Segundo Eliane Lustosa, diretora de
investimentos da instituição, o processo está em
fase avançada e cerca de R$ 6 bilhões já foram
desinvestidos. Enquanto busca compradores para
as ações que detém em companhias abertas, o
BNDES discute a adoção de métodos para a
venda de ativos fora da bolsa de valores. 

O banco possui aproximadamente R$ 84 bilhões
investidos em renda variável e qualquer

participação de companhias abertas pode ser inclusa em sua estratégia de venda de ativos. Uma das
possibilidades avaliadas é a condução de operações via block trade, em que um volume amplo de ações é
alienada de uma vez só. A questão, no entanto, é conduzida com cautela. O entendimento da direção do
BNDES é de que uma ação abrupta afete negativamente o mercado, dada a importância de sua
participação. O banco tem sua própria metodologia de desinvestimento, que leva em consideração o valor
de mercado e prioriza a venda de ativos que gerem o maior prêmio possível. “O que importa é que o preço
praticado seja apenas acima do preço justo de mercado porque não há expectativas de ganhos”, explica
Eliane. 

Além da venda de ações, o banco estuda a venda participação em cinco empresas consideradas
estratégicas. Para isso, o corpo técnico da instituição elabora uma política para o desinvestimento por
iniciativa própria, sem acompanhar a movimentação de outro acionista, como aconteceu na aquisição da
Fibria Ceulose pela Suzano Papel e Celulose e cujos R$ 8 bilhões devem ser pagos no primeiro trimestre de
2019, quando superadas as aprovações pendentes. A estratégia é mimetizar a metodologia de
responsabilidade fiduciária praticada pelos grandes bancos para justificar a escolha de assessores
financeiros e outras decisões no negócio. “Vamos concluir essa política para partir para uma ação mais
ativa e a expectativa é que isso aconteça ainda neste ano”, contou Eliane.

Entre as empresas em que o BNDES é sócia e que podem ser inclusas nesse novo modelo de
desinvestimento está a JBS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. A decisão de colocar um ativo à venda
passa pela avaliação de liquidez e de se o investimento do banco já cumpriu seu papel. Os recursos obtidos
nessas operações devem ser destinados a fundos de investimento para iniciativas inovadoras. Segundo
Eliane, que participou do Fórum de Investidores da Associação de Investidores no Mercado de Capitais
(Amec), a estratégia é inspirada em políticas de fomento ao desenvolvimento de tecnologias como as
praticadas pelo governo israelense. 

BNDES BNDESPar JBS Fibria Celulose S.A Suzano Papel e Celulose
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