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Três questões sobre a 
extinção do BNDESPar 

A declaração 

do secretário de 

Desestatização do 

Ministério da Economia, 

Salim Mattar, sobre 

vender todas as 

participações acionárias 

do BNDESPar e, enfi m, 

fechá-lo nos próximos 

quatro anos, chamou 

muita atenção sobre 

as fronteiras do estado 

mínimo 

A economia brasileira está 
reagindo bem a esse 
movimento de governo, 

mas não se pode generalizar, já 
que sair de todos os cenários 
pode não ser a melhor alter-
nativa. A justifi cativa consiste 
em vender a carteira de ações 
de empresas e utilizar esse 
recurso para abater dívidas. 
Em valor de mercado, pode-se 
obter cerca de R$110 bilhões 
em participação e fazer fren-
te ao crescimento da dívida 
pública. Como consequência, 
o governo teria mais recursos 
para investir em educação, 
saúde e infraestrutura.

Vamos abordar três pontos 
sobre essa decisão. Em primei-
ro lugar é preciso olhar para o 
mercado acionário brasileiro e 
para o movimento que ele vem 
fazendo. As ações estão valori-
zando e, o valor que seria recu-
perado (R$110,00 bi), poderia 
rapidamente ser levantado em 
ações no médio prazo. Por isso, 
essa justifi cativa ainda é rasa, 
é preciso aprofundar mais essa 
discussão.

É preciso observar que a con-
juntura macroeconômica atual 
mostra um cenário de juros 
reais em queda. Com o avanço 
de importantes reformas es-
truturais do Estado brasileiro, 
como a da Previdência Social e 
a Tributária, os juros reais de 
longo prazo poderão operar 
próximo de 3% ao ano e um 
novo ciclo de crescimento sus-
tentável poderá ser observado. 
Teremos, portanto, o Ibovespa 
batendo novos recordes, com a 
forte valorização das principais 
ações negociadas no mercado 
de capitais. 

Ou seja, a venda do BNDES-
Par poderá gerar um custo de 
oportunidade signifi cativo. Em 
outras palavras, o BNDES irá 
perder dinheiro. A seguinte 
questão está relacionada à 
experiência internacional no 
desenvolvimento econômico. 
Muitos países ou instituições 
fi nanceiras multilaterais utili-
zam de seus bancos de desen-
volvimento com o objetivo de 

se tornar sócio de empresas. 
Seguem alguns exemplos: o 
Fundo Multilateral de Inves-
timentos (Fumin), do Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), aprovou 67 
projetos em 2017, no total de 
US$85 milhões. 

Desse montante, US$47 
milhões foram destinados 
a operações de cooperação 
técnica e US$38 milhões a 
empréstimos e operações com 
participação acionária. Outro 
caso é do Banco de Desenvol-
vimento da Ásia, que em 2017 
aprovou US$32,2 bilhões, sen-
do que US$20,1 bilhões foram 
de empréstimos, doações e 
investimentos com recursos 
próprios, incluindo operações 
não governamentais de US$2,3 
bilhões. Dessas operações 
não-governamentais, cerca 
de US$300 milhões foram de 
investimentos acionários. É 
comum os bancos de desen-
volvimento se tornarem sócios 
de projetos e empresas.

A terceira questão - e a mais 
impactante para o país - con-
siste em entender a relevância 
do BNDESPar para fi nanciar 
a inovação e empresas de 
tecnologia. Investidores desse 
segmento argumentam sobre 
a necessidade de uma atuação 
mais técnica e voltada às boas 
práticas no mercado de capi-
tais. É preciso reestruturar o 
processo de seleção, mas não 
o extinguir. 

Cabe destacar que no caso 
de empresas em estágios mais 
avançados de maturidade, há 
a possibilidade do BNDESPar 
apoiar por meio de fundos de 
Private Equity ou da subscri-
ção de valores mobiliários, 
como ações ou debêntures 
conversíveis. São fontes de 
recursos que viabilizam as 
áreas de inovação e pesquisa 
nacional.

O desenvolvimento econô-
mico deve contar com diver-
sas opções de investimentos 
e instrumentos fi nanceiros. 
Entendo que as mudanças 
as quais o atual ministro da 
Economia, Paulo Guedes, irá 
buscar imprimir no mercado de 
capitais certamente o tornará 
uma fonte fundamental para 
alavancar os grandes inves-
timentos necessários para o 
Brasil. 

As empresas terão maior 
acesso aos instrumentos e 
fi nanciamentos do mercado 
de capitais. Com isso, fica 
a pergunta: por que limitar 
totalmente a participação do 
BNDES nesse mercado?

(*) - É doutor em Economia, sócio da 
Valuup Consultoria e professor titular 

da Universidade Positivo.

Lucas Lautert Dezordi (*)

O jornalista de origem 
mexicana e norte-americana 
Jorge Ramos, âncora da 
emissora Univisión, foi deti-
do na última segunda-feira 
(25), temporariamente, na 
Venezuela, durante uma 
entrevista com o presidente 
Nicolás Maduro. De acordo 
com o próprio Ramos, ele e sua 
equipe foram mantidos por 
duas horas pelas autoridades 
próximas a Maduro dento do 
Palácio de Mirafl ores, sede da 
Presidência.

A detenção ocorreu duran-
te uma entrevista a Maduro, 
logo após o jornalista mostrar 
imagens de jovens buscando 
comida em um caminhão de 
lixo na Venezuela, material 
que acabou sendo confi scado 
pela equipe do presidente. A 
Univisión é a maior rede hispâ-
nica de televisão dos Estados 
Unidos. O jornalista e sua 
equipe de cinco pessoas serão 
deportados da Venezuela. 

Jorge Ramos é âncora da emissora Univisión.

Silva e Luna prometeu gestão austera e foco na geração de 

energia.

Agricultura apresenta 
os programas 
prioritários da pasta

A ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Teresa 
Cristina Corrêa da Costa Dias, 
comparece à Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agraria (CRA) 
hoje 27) para apresentar os pro-
gramas prioritários de sua pasta 
para os próximos anos. Autora do 
requerimento para a realização 
da audiência pública, a senadora 
Soraya Thronicke (PSL-MS), que 
preside a CRA, argumenta que o 
comparecimento da ministra será 
importante para divulgar as ativida-
des do ministério e identifi car opor-
tunidades de aprimoramentos na 
legislação relativa ao agronegócio.

Teresa Cristina vem defenden-
do a adoção de procedimentos 
de fi scalização e auditoria mais 
modernos no setor produtivo para 
garantir segurança e qualidade 
para o consumidor. No entender 
da ministra, as empresas devem 
assumir mais responsabilidades 
como forma de garantir a qualidade 
de seus produtos. Segundo ela, a 
abertura do diálogo para mudanças 
na fi scalização e controle é uma 
evolução que segue a tendência 
mundial de modernização e sim-
plifi cação em vários setores (Ag.
Senado).

O texto assegura o direito 
das mães de amamen-
tar em qualquer local 

público ou privado sem sofrer 
qualquer impedimento. 

A proposta da ex-senadora 
Vanessa Grazziotin estabelece 
que, mesmo havendo espaço 
reservado para amamentação 
nos estabelecimentos, cabe 
somente às mães decidir se 
querem ou não utilizar o local. A 
matéria recebeu voto favorável 
da senadora Maria do Carmo 
Alves (DEM-SE), que acatou 
emenda de redação aprovada 
anteriormente na Comissão de 
Direitos Humanos para incluir 
a palavra “respeito” na aborda-
gem às lactantes.

Projeto que criminaliza o 
desvio de recursos da me-
renda escolar, da saúde e do 
Bolsa Família também deve ser 
analisado. Apresentado pelo 
senador Roberto Rocha (PSDB-

Projeto assegura o direito das mães de amamentar em qualquer 

local público ou privado.

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado tem reunião 
marcada para hoje(27), para 
votar um projeto que amplia a 
defi nição de motorista profi s-
sional. De autoria do senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO), o 
texto altera a CLT para deixar 
explícito que o motorista de 
transporte coletivo também 
deve ser incluído na defi nição 
jurídica de motorista profi ssio-
nal. O objetivo, argumenta o 
senador, é diminuir a insegu-
rança jurídica nas relações de 
trabalho no transporte urbano.

O projeto inclui como moto-
rista profi ssional empregado os 
condutores de transporte rodo-
viário coletivo de passageiros, 
privado ou público, em linhas 
permanentes e de itinerário 
fi xo, municipal, intermunicipal 
em região metropolitana ou 
fora dela, interestadual e inter-
nacional. Segundo Gurgacz, a 
legislação atual deixa brechas 
que têm levado o Judiciário 
a excluir esses profi ssionais 
da proteção legal da Lei dos 
Motoristas.

Com a modifi cação, a pro-
posta torna aplicável, aos 
motoristas urbanos de linhas 
permanentes e itinerários fi xos, 
normas que exigem o respeito 
à legislação de trânsito e às 

O senador Álvaro Dias (Pode-
-PR) apresentou um voto de 
censura à condução do governo 
venezuelano pelo presidente 
Nicolás Maduro. De acordo 
com o parlamentar a iniciativa 
se justifi ca em razão da re-
cessão econômica e da grave 
crise política, que segundo 
ele, agravaram-se devido ao 
regime ditatorial implantado 
naquele país. 

Ele criticou o fechamento da 
fronteira da Venezuela com o 
Brasil para impedir a chegada 
de ajuda humanitária ao povo 
venezuelano. “Fazendo pouco 
caso do drama vivido por mi-
lhões de pessoas que passam 
forme, que não têm condições 
de arcar com os altos custos dos 
alimentos e remédios, o alcaide 
chegou a afi rmar que a ajuda 
humanitária não passava de 
um show, de uma tentativa de 
complô contra o seu governo. 
Hoje é certo que esse olhar 
cínico de Maduro ultrapassou 
a barreira do discurso e atingiu 
o ponto nevrálgico das relações 
harmônicas que devem reger 
a diplomacia internacional”, 
afi rmou.

O senador pediu que governo 
federal concentre esforços para 
socorrer os brasileiros que es-
tão retidos no país vizinho, na 
sua grande maioria caminho-
neiros. Ele também lamentou a 
postura de governos anteriores 
que mantiveram, como avaliou, 
proximidade e até “sustenta-
ram” e “fi nanciaram”, por meio 
de empréstimos concedidos 

Para Álvaro Dias, o governo 

venezuelano levou

população à miséria. 

O general Joaquim Silva e 
Luna tomou posse ontem (26) 
como diretor-geral brasileiro da 
Itaipu Binacional, em cerimônia 
em Foz do Iguaçu, no Paraná. 
Silva e Luna substitui Marcos 
Vitório Stamm e terá mandato 
até maio de 2022. Ao tomar 
posse, ele agradeceu a missão 
dada pelo presidente Jair Bol-
sonaro e prometeu austeridade 
na gestão da hidrelétrica, além 
de foco na geração de energia 
e no bom relacionamento com 
o Paraguai.

“As novas tecnologias avan-
çam, e o modelo do setor 
energético busca novas alter-
nativas que permitam inovação 
tecnológica para produção de 
energia com segurança, menor 
custo operacional e tarifas mais 
baixas. Estaremos buscando 
isso e a austeridade de todos 
os gastos”, disse o novo diretor-

-geral de Itaipu, destacando o 
alinhamento com a binaciona-
lidade da empresa.

Presente ao evento de posse, 
Bolsonaro destacou a impor-
tância estratégica da Itaipu 
Binacional para os dois países 
e a disposição de trabalhar em 
uma agenda comum com o Pa-
raguai, não só em energia, mas 
na construção de duas novas 
pontes entre os dois países e 
em ações de segurança pública.

Antes da cerimônia, Bol-
sonaro se encontrou com o 
presidente paraguaio, Mario 
Abdo, que também participou 
da cerimônia em Itaipu. Em 
discurso, Abdo desejou uma 
gestão bem-sucedida a Silva 
e Luna e ressaltou que as 
relações entre o Paraguai e o 
Brasil devem ser apoiadas por 
valores e princípios, e não por 
interesses (ABr).
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Amamentação em locais públicos 
e privados está na pauta

O projeto que criminaliza a violação do direito à amamentação está na pauta da Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado hoje (27)

Entre os dez itens da pauta, 
também estão projetos po-
lêmicos como o que altera o 
Código Penal, para deixar de 
punir como crime, a omissão 
de tratamento ou procedimento 
de saúde a um paciente que 
recuse, expressamente, a oferta 
desses cuidados para prolongar 
sua vida. Caso o paciente não 
consiga manifestar sua von-
tade, esse direito de recusa 
poderá ser exercido por seu 
representante legal.

Embora a eutanásia (ajudar 
alguém doente a morrer) seja 
considerada crime no Brasil, 
com penas que podem chegar 
a 20 anos de prisão, essa pos-
sibilidade de descriminalizar 
a falta de um suporte de vida 
está prevista no projeto do 
ex-senador Pedro Chaves. O 
relator, senador Lasier Martins 
(Pode-RS), recomendou a apro-
vação do projeto (Ag.Senado).

-MA), o texto estabelece que 
se torna agravante do crime de 
peculato, o desvio de recursos 
de programas de transferência 
de renda, como o Bolsa Famí-
lia. A apropriação irregular do 
orçamento da merenda escolar 

ou dos recursos de ações de 
educação alimentar em escolas 
públicas ou entidades fi lantró-
picas ou comunitárias também 
fazem parte do projeto. A pena 
prevista é de 4 a 14 anos de 
prisão, mais multa.

Jornalista é detido durante 
entrevista com Maduro

Além das imagens dos jovens 
no lixo, Madurou ordenou que 
os celulares dos profi ssionais 
fossem confi scados. O ministro 
das Comunicações e Informa-
ção da Venezuela, Jorge Rodrí-
guez, disse no Twitter que, “no 
Palácio de Mirafl ores, passaram 
centenas de jornalistas que 
receberam o trato habitual que 
compartilhamos com quem 
realiza o trabalho jornalístico 

e publica o resultado desse 
trabalho”. Mas ressaltou que 
o governo “não participa de 
shows baratos”.

Em 2015, Ramos também 
foi expulso de uma coletiva 
de imprensa do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, ao perguntar se o 
republicano pretendia de-
portar 11 milhões de pessoas 
(ANSA).

General Silva e Luna 
tomou posse na 

Diretoria-Geral de Itaipu

No Senado Federal, voto 
de censura

a Nicolás Maduro

pelo BNDES a juros baixos, 
o fortalecimento do regime 
bolivariano.

“Somados aos US$ 2,3 bilhões 
de empréstimos, alcançamos 
US$ 10 bilhões, e a Venezuela 
não paga, não pagará, não pode 
pagar, não tem com o que pa-
gar. Não cumpre os seus com-
promissos internos com a sua 
pobre população. Nem mesmo 
medicamento, emprego, salá-
rio, moradia, escola, hospital. 
A doença se propaga! Como 
querem que a Venezuela nos 
pague US$ 10 bilhões? E por 
que fi zeram isso? São os crimi-
nosos do Brasil. Não apenas ad-
ministradores incompetentes e 
corruptos, são administradores 
que promoveram o crime de 
lesa-pátria — denunciou, em 
referência aos anos de governo 
do Partido dos Trabalhadores 
(Ag.Senado).

Projeto esclarece 
defi nição de

motorista profi ssional

normas relativas ao tempo de 
direção e de descanso. Sendo 
assim, os motoristas deverão se 
submeter a exames toxicológi-
cos, com janela de detecção mí-
nima de 90 dias, e a programas 
de controle de uso de droga e 
de bebida alcoólica, instituídos 
pelo empregador. O relator, 
Otto Alencar (PSD-BA), é 
favorável ao projeto, que, see 
aprovado, segue para a análise 
da Câmara (Ag.Senado).

O motorista de transporte 

coletivo também deve ser 

incluído na defi nição jurídica 

de motorista profi ssional.
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