




 


 


 
   
                 
  
                       
 
 




                       
  

  


                     









A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e
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oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia
da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.
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Definições
Para os fins deste Prospecto, os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuído, salvo se definidos de forma
diversa ao longo deste Prospecto.
Agente Fiduciário

O agente fiduciário será definido em cada Emissão no âmbito deste Programa de
Distribuição, conforme informado no respectivo Suplemento.

AA

Área Administrativa da Emissora

ARH

Área de Recursos Humanos da Emissora

AC

Área de Créditos da Emissora

AF

Área Financeira da Emissora

AJ

Área Jurídica da Emissora

AP

Área de Planejamento da Emissora

ACE

Área de Capital Empreendedor da Emissora

ACO

Área de Controle da Emissora

AGR

Área de Gestão de Riscos da Emissora

AMC

Área de Mercado de Capitais da Emissora

ATI

Área de Tecnologia da Informação e Processos

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

BACEN

Banco Central do Brasil.

Banco do Brasil, BB

Banco do Brasil S.A.

BB-BI

BB – Banco de Investimento S.A.

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

BNDESPAR

BNDES Participações S.A. – BNDESPAR.

BOVESPAFIX

Sistema BOVESPAFIX, administrado pela BM&FBOVESPA.

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Caixa

Caixa Econômica Federal

CETIP

CETIP S.A. – Mercados Organizados.

CetipNet

Plataforma de Negociação Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela
CETIP.

Classificação de Risco

Classificação de risco (rating), por nota ou símbolo, que expressa a opinião de agência
classificadora acerca da capacidade e disposição do emitente de título de dívida em
honrar pontualmente seus compromissos de juros e amortização do principal até o
vencimento final.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

Contrato de Distribuição

Contrato de distribuição de Debêntures relativo a cada Emissão realizada no âmbito do
Programa de Distribuição, a ser celebrado entre a Emissora e os coordenadores da
respectiva Emissão.
3

Coordenador Líder

Itaú BBA

Coordenadores

Itaú BBA, BB-BI e Bradesco BBI.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

DDA

DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela
BM&FBOVESPA.

Debêntures

Debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária ou subordinada, de
Emissão da Emissora, a serem ofertadas no âmbito do Programa de Distribuição.

Debêntures Adicionais

Lote adicional de Debêntures que poderá ser emitido pela Emissora em cada Emissão,
conforme autorizado no âmbito do Programa de Distribuição e constante dos respectivos
Suplementos.

Debêntures Suplementares

Lote suplementar de Debêntures que poderá ser emitido pela Emissora em cada
Emissão, conforme autorizado no âmbito do Programa de Distribuição e constante dos
respectivos Suplementos.

Eletrobrás

Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.)

Emissão

Emissão de Debêntures no âmbito do Programa de Distribuição.

Emissora

BNDESPAR.

EMBRAER

Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

Escritura de Emissão

Escritura de emissão de Debêntures relativa a cada Emissão realizada no âmbito do
Programa de Distribuição, a ser celebrada entre a Emissora e o Agente Fiduciário da
respectiva Emissão.

FAT

Fundo de Amparo ao Trabalhador.

FIDC

Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios

FINAME

Agência Especial de Financiamento Industrial.

Formulário de Referência

O formulário de referência da Emissora, elaborado nos termos da Instrução CVM 480,
anexo a este Prospecto, iniciando-se na página 119 deste Prospecto.

Governo Federal

Governo da República Federativa do Brasil.

IBOVESPA

Índice BOVESPA, indicador do desempenho médio das cotações no mercado de ações
brasileiro, calculado e divulgado pela BM&FBOVESPA.

IbrX-50

Índice que mede o retorno total da carteira composta pelas 50 ações mais negociadas na
BM&FBOVESPA

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

Instrução CVM 400

Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores.

Instrução CVM 480

Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

JCDF

Junta Comercial do Distrito Federal

Light

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Moody's

Moody's América Latina

Oferta

Cada oferta pública de Debêntures no âmbito do Programa de Distribuição.

PIS/PASEP

Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público.
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Previ

Caixa de Previdência do Banco do Brasil.

Primeiro Programa de
Distribuição

O primeiro programa de distribuição de debêntures não conversíveis em ações, da
espécie quirografária ou subordinada, de emissão da Emissora, no valor de até
R$2.000.000.000,00, arquivado na CVM em 19 de dezembro de 2006 sob o
n.º CVM/SRE/PRO/2006/0011.

Programa de Distribuição ou
Este terceiro programa de distribuição de debêntures não conversíveis em ações, da
Terceiro Programa de Distribuição espécie quirografária ou subordinada, de emissão da Emissora, no valor de até
R$8.000.000.000,00, arquivado na CVM em 10 de dezembro de 2010 sob o
n.º CVM/SRE/PRO/2010/001.
Prospecto ou Prospecto Definitivo Este prospecto definitivo atualizado do Terceiro Programa de Distribuição Pública de
Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações da BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR em conjunto com o Formulário de Referência .
Real ou R$
A moeda corrente no Brasil.
Segundo Programa de
Distribuição

O segundo programa de distribuição de debêntures não conversíveis em ações, da
espécie quirografária ou subordinada, de emissão da Emissora, no valor de até
R$6.000.000.000,00, arquivado na CVM em 29 de julho de 2008 sob o
n.º CVM/SRE/PRO/2008/007.

SELIC

Taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais, apurados no
Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

SISTEMA BNDES

BNDES, BNDESPAR, FINAME e BNDES Limited.

STN

Secretaria do Tesouro Nacional.

Suplemento Definitivo

Documento definitivo que complementará o Prospecto Definitivo com informações
detalhadas sobre as Debêntures a serem ofertadas no âmbito do Programa de
Distribuição, e que, quando aplicável, conterá informações atualizadas sobre a Emissora
e suas atividades, nos termos da Instrução CVM 400, em complementação ao Prospecto
Definitivo.

Suplemento Preliminar

Documento preliminar que complementará este Prospecto com informações detalhadas
sobre as Debêntures a serem ofertadas no âmbito do Programa de Distribuição, e que,
quando aplicável, conterá informações atualizadas, em caráter preliminar, relativamente
a cada Emissão, sobre a Emissora e suas atividades, nos termos da Instrução CVM 400,
em complementação ao Prospecto.

Suplementos

Conforme o contexto, poderá significar um ou mais Suplementos Preliminares ou um ou
mais Suplementos Definitivos, já que cada Emissão no âmbito do Programa de
Distribuição terá suplemento específico, o qual conterá os termos e condições da
Emissão.

Terceiro Programa de Distribuição O terceiro programa de distribuição de debêntures não conversíveis em ações, da
ou Programa de Distribuição
espécie quirografária ou subordinada, de emissão da Emissora, no valor de até
R$8.000.000.000,00, aprovado e arquivado na CVM em 10 de dezembro de 2010, sob
n.º CVM/SRE/PRO/2010/001.
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Formulário de Referência
Informações detalhadas sobre a Emissora, resultados, negócios e operações da Emissora poderão ser encontradas no
Formulário de Referência anexo a este Prospecto, iniciando-se na 119, e que também se encontra disponível para consulta
nas seguintes páginas da Internet: BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, www.bndes.gov.br/debentures; e Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, www.cvm.gov.br, nessa página acessar, em "acesso rápido", o item "ITR, DFP, IAN, IPE e
outras Informações" e digitar "BNDES Participações S.A. – BNDESPAR" no campo disponível e, em seguida, acessar
"BNDES Participações S.A. – BNDESPAR", e, posteriormente, "Formulário de Referência".
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Considerações Sobre Estimativas e Declarações Acerca do Futuro
Este Prospecto contém declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em
premissas da Emissora e em informações disponíveis. Declarações prospectivas incluem afirmações a respeito das
intenções ou expectativas atuais da administração da Emissora em relação a uma série de assuntos, entre os quais se
destacam:


conjuntura econômica, política e de negócios do Brasil e, em especial, nos mercados geográficos em que a
Emissora atua;



nível de endividamento e demais obrigações financeiras, e capacidade da Emissora de contratar financiamentos
quando necessário e em termos razoáveis;



capacidade de implementar planos de investimento da Emissora;



inflação e desvalorização do real, bem como flutuações das taxas de juros;



leis e regulamentos existentes e futuros;



sucesso na implementação da estratégia da Emissora; e



outros fatores de risco apresentados na seção "Fatores de Risco" na página 38 deste Prospecto, e nas seções
"4. Fatores de Risco" e "5. Riscos de Mercado" nas páginas 141 e 175 do Formulário de Referência e na seção
"Fatores de Risco" dos Suplementos das respectivas Emissões.

O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos neste Prospecto, no
Formulário de Referência e nos Suplementos, poderão afetar resultados futuros e poderão levar a resultados diferentes
daqueles expressos nas declarações prospectivas feitas neste Prospecto e nos Suplementos pela Emissora. A Emissora não
assume a obrigação de atualizar tais declarações.
As palavras "acredita", "pode", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima", "antecipa", ou similares têm
por objetivo identificar estimativas.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem
de circunstâncias que podem ou não ocorrer. A condição futura da situação financeira e dos resultados operacionais
poderão apresentar diferença significativa se comparados àquela expressa ou sugerida nas referidas declarações
prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou
previsão da Emissora. O investidor é alertado para não depositar confiança indevida em declarações prospectivas,
porventura aqui manifestadas.
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Informações Cadastrais da Emissora
Identificação da Emissora

A Emissora é uma sociedade constituída sob a forma de sociedade por
ações, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.383.281/0001-09, com
seus atos constitutivos arquivados na JCDF sob NIRE n.º 33.9.00.401.44-1.

Sede

A sede da Emissora está localizada no Conjunto 1, Bloco J, 12º e 13º
andares, Setor Bancário Sul, Distrito Federal, CEP 70.076-900.

Registro da Emissora na CVM como
Companhia Aberta

A Emissora encontra-se registrada na CVM sob o n.º16772, desde
13 de janeiro de 1998.

Diretoria de Relações com
Investidores

Sr. Julio César Maciel Ramundo
Av. República do Chile 100, sala 1715
20031-917 Rio de Janeiro, RJ
Telefone:
(21) 2172-8332/7805
Fac-símile:
(21) 2220-6410
E-mail:
jramundo@bndes.gov.br
www.bndespar.gov.br/debentures

Atendimento aos Investidores

Sra. Carlos Frederico Rangel de Carvalho Silva
Av. República do Chile 100, 3º andar
20031-917 Rio de Janeiro, RJ
Telefone:
(21) 2172-8624
Fac-símile:
(21) 2220-6225
E-mail:
cfrs@bndes.gov.br
www.bndespar.gov.br/debentures

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Av. Pres. Wilson 231, 22º, 25º e 26º andares
20030-905 Rio de Janeiro, RJ
At.:
Sr. Marcelo Cavalcanti Almeida
Sra. Claudia Ponsio
Telefone:
(21) 3981-0500
Fac-símile:
(21) 3981-0600
E-mail:
mcavalcanti@deloitte.com
cponsio@deloitte.com
www.deloitte.com.br

Acionista Único

BNDES.
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Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

A Emissora realizou cinco ofertas públicas de títulos e valores mobiliários
no Brasil.
A primeira emissão foi de 10.000 debêntures permutáveis em ações
ordinárias de emissão da Eletrobrás, em série única com data de emissão
em
19 de fevereiro de 1998
e
data
de
vencimento
em
19 de fevereiro de 2001, no valor nominal total de R$51.010.000,00. Tal
distribuição pública foi aprovada e registrada na CVM sob o n.º
SEP/GER/DEB-98/005 em 2 de março de 1998.
A segunda emissão foi de 600.000 debêntures simples, quirografárias, em
série única, no valor nominal total de R$600.000.000,00, realizada em
1º de dezembro de 2006 e com vencimento em 15 de janeiro de 2012,
realizada no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição. Referida
emissão foi aprovada e registrada na CVM sob o n.º
CVM/SRE/DEB/2006/047 em 19 de dezembro de 2006, tendo sido
encerrada em 21 de dezembro de 2006.
A terceira emissão foi de 1.350.000 debêntures simples, quirografárias, no
valor nominal total de R$1.350.000.000,00, sendo 550.000 debêntures da
primeira série, com taxa prefixada, com vencimento em
1º de janeiro de 2011 e 800.000 debêntures da segunda série, indexada ao
IPCA, com vencimento em 15 de agosto de 2013, realizada em
1º de julho de 2007, emissão essa que foi realizada no âmbito do Primeiro
Programa de Distribuição. A primeira e a segunda série da terceira emissão
foram aprovadas e registradas na CVM em 27 de julho de 2007 sob o
n.º CVM/SRE/DEB/2007/028
e
CVM/SRE/DEB/2007/029,
respectivamente. A oferta foi encerrada em 1º de agosto de 2007.
A quarta emissão foi de 1.250.000 debêntures simples, quirografárias, no
valor nominal total de R$1.250.000.000,00, sendo 640.000 debêntures da
primeira série, com taxa prefixada, com vencimento em
1º de janeiro de 2013 e 610.000 debêntures da segunda série, indexada ao
IPCA, com vencimento em 15 de janeiro de 2015, realizada em
1º de dezembro de 2009, emissão essa que foi realizada no âmbito do
Segundo Programa de Distribuição. A primeira e a segunda série da quarta
emissão
foram
aprovadas
e
registradas
na
CVM
em
16 de dezembro de 2009 sob o n.º CVM/SRE/DEB/2009/023 e
CVM/SRE/DEB/2009/024, respectivamente. A oferta foi encerrada em
22 de dezembro de 2009.
A quinta oferta correspondeu à primeira emissão de debêntures realizada no
âmbito do Terceiro Programa de Distribuição. Foram emitidas três séries:
prefixada (primeira série), uma com taxa flutuante trimestral (segunda
série) e indexada ao IPCA (terceira série). Tais séries foram aprovadas e
registradas
na
CVM
em
10 de dezembro de 2010
sob
os
n.os CVM/SRE/DEB/2010/033
e
CVM/SRE/DEB/2010/034
e
CVM/SRE/DEB/2010/035, respectivamente. A oferta foi encerrada em 17
de dezembro de 2010. Foram distribuídas 2.025.000 debêntures simples,
quirografárias, com valor nominal total de R$2.025.000.000,00. Foram
colocadas 500.000 debêntures da primeira série, sendo 72.942 debêntures
distribuídas para 2.568 pessoas físicas. Na segunda série, foram subscritas
1.000.000 debêntures, sendo alocadas 77.566 debêntures para 2.569 pessoas
físicas. A terceira série teve 525.000 debêntures colocadas, sendo 105.129
debêntures subscritas por 2.368 pessoas físicas. A primeira e a segunda
série têm vencimento em 1o de janeiro de 2014 e a terceira série tem
vencimento em 15 de janeiro de 2017.

Jornais nos quais Divulga
Informações

As informações referentes à Emissora são divulgadas no Diário Oficial da
União e Valor Econômico.
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Email para informações aos
investidores e ao Mercado

ri@bndes.gov.br.

Informações Adicionais

Quaisquer informações complementares sobre o Programa de Distribuição
poderão ser obtidas com a Emissora e os Coordenadores, nos endereços
indicados na seção "Identificação da Emissora, dos Administradores, dos
Coordenadores, dos Consultores e dos Auditores", na página 11 deste
Prospecto, e com a CVM, na Rua Sete de Setembro 111, 5º andar, CEP
20050-006, Rio de Janeiro, RJ e na Rua Cincinato Braga 340, 2º, 3º e 4º
andares, CEP 01333-010, São Paulo, SP (www.cvm.gov.br).
As informações constantes da página da Emissora na Internet não são parte
integrante deste Prospecto e nem se encontram incorporadas por referência
a este.

Declarações

As declarações da Emissora e do Coordenador Líder, nos termos do artigo
56 da Instrução CVM 400, encontram-se anexas a este Prospecto, nas
páginas 103 e 107, respectivamente.
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Identificação da Emissora, dos Administradores, dos Coordenadores, dos Consultores e dos
Auditores Independentes
O presente Prospecto, juntamente com os Suplementos referentes às respectivas Emissões, traz todas as informações
julgadas necessárias para que os investidores possam formar criteriosamente a sua decisão de investimento.
Entretanto, para informações adicionais sobre a Emissora e o Programa de Distribuição, contatos poderão ser dirigidos às
seguintes pessoas nos endereços abaixo (os endereços para a obtenção de informações sobre as Emissões serão informados
nos respectivos Suplementos):
Emissora
Diretor da Área Financeira do BNDES
Av. República do Chile 100, sala 2115
20031-917 Rio de Janeiro, RJ
At.:
Sr. Maurício Borges Lemos
Telefone:
(21) 2172-7050/7059
Fac-símile:
(21) 2240-3890
E-mail:
mblemos@bndes.gov.br
Diretor de Relações com Investidores
Av. República do Chile 100, sala 1715
20031-917 Rio de Janeiro, RJ
At.:
Sr. Julio César Maciel Ramundo
Telefone:
(21) 2172-8332/7805
Fac-símile:
(21) 2220-6410
E-mail:
jramundo@bndes.gov.br
Superintendente da Área Financeira do BNDES
Av. República do Chile 100, sala 514
20031-917 Rio de Janeiro, RJ
At.:
Sr. Selmo Aronovich
Telefone:
(21) 2172-7528
Fac-símile:
(21) 2172-6228/6219/6218
E-mail:
selmo@bndes.gov.br
Chefe do Departamento de Renda Fixa do BNDES
Av. República do Chile 100, sala 519
20031-917 Rio de Janeiro, RJ
At.:
Sr. Eduardo Lourenço Pires da Rosa
Telefone:
(21) 2172-7066
Fac-símile:
(21) 2172-6218
E-mail:
elourenco@bndes.gov.br
Coordenadores
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brig. Faria Lima 3400, 3º a 8º, 11º e 12º andares
04538-132 São Paulo, SP
At.:
Sr. Gustavo Bellon
Telefone:
(11) 3708-8715
Fac-símile:
(11) 3708-2533
E-mail:
gtbellon@itaubba.com.br
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BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas 105, 36º andar
20031-080 Rio de Janeiro, RJ
At.:
Sra. Patricia Romano
Telefone:
(21) 3808-3625
Fac-símile:
(21) 3808-3239
E-mail: patriciaromano@bb.com.br
Banco Bradesco BBI S.A.
Av. Paulista 1450, 8º andar
01310-917 São Paulo, SP
At.:
Sr. Leandro de Miranda Araujo
Telefone:
(11) 2178-4800
Fac-símile:
(11) 2178-4880
E-mail: leandro.miranda@bradescobbi.com.br
Consultor Legal
Pinheiro Guimarães – Advogados
Av. Paulista 1842, Torre Norte, 24º andar
01310-923 São Paulo, SP
At.:
Sr. Francisco José Pinheiro Guimarães/Sra. Ivie Moura Alves
Telefone:
(11) 4501-5000
Fac-símile:
(11) 4501-5025
E-mail:
fjpg@pinheiroguimaraes.com.br / imoura@pinheiroguimaraes.com.br
www.pinheiroguimaraes.com.br
Auditor Independente
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Av. Pres. Wilson 231, 22º, 25º e 26º andares
20030-905 Rio de Janeiro, RJ
At.:
Sr. Marcelo Cavalcanti Almeida / Sra. Claudia Ponsio
Telefone:
(21) 3981-0500
Fac-símile:
(21) 3981-0600
E-mail:
mcavalcanti@deloitte.com / cponsio@deloitte.com
www.deloitte.com.br
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Declarações da Emissora e do Coordenador Líder
As declarações da Emissora e do Coordenador Líder deste Programa de Distribuição para os fins do artigo 56 da
Instrução CVM 400 estão anexas a este Prospecto, nas páginas 103 e 107, respectivamente.
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Informações Sobre os Coordenadores e Relacionamento com a Emissora
Coordenador Líder
O Itaú BBA é um banco de atacado brasileiro com ativos na ordem de R$ 1.426 bilhões, uma carteira de crédito de R$100
bilhões, e patrimônio líquido de R$ 6 bilhões em 30 de novembro de 2011. O banco faz parte do grupo Itaú Unibanco,
sendo controlado diretamente pelo Itaú Unibanco Holding S.A. O Itaú BBA é responsável pelas operações com as grandes
empresas, provendo um completo conjunto de serviços financeiros. O Itaú BBA possui sucursais no Rio de Janeiro,
Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, Lisboa, além de
escritórios de representação em Lima, Nova Iorque, Frankfurt, Paris, Luxemburgo, Madri, Londres e Xangai.
A área de Investment Banking oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na estruturação de produtos de banco
de investimento, incluindo renda fixa, renda variável, além de fusões e aquisições.
De acordo com a ANBIMA, o Itaú BBA tem apresentado liderança consistente no ranking de distribuição de operações de
renda fixa no mercado doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar nos anos de 2004 a 2011, com participação de mercado
entre 19% e 46%. Adicionalmente, o Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento do
Brasil por instituições como Global Finance, Latin Finance e Euromoney. Nos últimos três anos, foi considerado o melhor
Banco de Investimento no Brasil, pela revista Global Finance, publicação americana especializada em análises sobre
empresas e instituições financeiras dos cinco continentes.
Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Banco Itaú BBA recentemente, destacam-se as ofertas de debêntures da
SulAmérica (R$ 500 milhões), do Grupo Pão de Açúcar (R$ 450 milhões), da BR Malls (R$ 405 milhões), da Fleury (R$
450 milhões), da Contax (R$ 400 milhões), Valid (R$ 100 milhões) e Coelce (R$ 400 milhões). Em operações de notas
promissórias recentemente coordenadas pelo Banco Itaú BBA, destacam-se as operações da BR Malls (R$ 200 milhões), da
Autoban (R$ 950 milhões) e da Contax (R$ 230 milhões). Destacam-se ainda as operações de FIDC da CEDAE (R$ 1,14
bilhões), FIDC Insumos Básicos da Indústria Petroquímica II (R$ 500 milhões), FIDC Intermedium (R$ 150 milhões), CRI
RB Capital com risco Petrobrás Distribuidora (R$ 405 milhões), CRI Brazilian Securities com risco Siemens (R$ 26
milhões), CRI PDG Securitizadora com risco PDG Realty (R$ 200 milhões). No segmento de renda fixa internacional, em
2011 o Itaú BBA participou como joint-bookrunner de 18 ofertas de bonds, cujo montante total alcançou US$14,6 bilhões.
Em 2010 o Itaú BBA participou de 24 ofertas, com um montante total de US$ 13,3 bilhões. Dentre as operações
recentemente em que o Itaú atuou como sole bookrunner ou joint-bookrunner, destacam-se as ofertas da Braskem (US$ 250
milhões), Minerva (US$ 350 milhões), Virgolino de Oliveira (US$ 300 milhões), Petrobras (US$ 7 bilhões), Codere (US$
300 milhões), Banco Itaú (US$ 550 milhões), Arauco (US$ 500 milhões) e República Federativa do Brasil (US$ 825
milhões).
Em renda variável o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundárias de ações e de
ADRs, ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação
societária de companhias abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora, que tem relacionamento com investidores domésticos e internacionais e possui reconhecida e
premiada estrutura independente de pesquisa, de acordo com a Institutional Investors Magazine. Em 2010, o Itaú BBA
atuou como coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e subsequentes que totalizaram R$132,5 bilhões. No
ranking da ANBIMA, o banco fechou o ano de 2010 em segundo lugar em número de ofertas com participação no mercado
de 60,9%.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e soluções para
assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. A
área detém acesso a investidores estratégicos e financeiros para assessorar clientes na viabilização de movimentos
societários. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Thomson Finance com base no número de operações
realizadas em 2010, o Itaú BBA ficou em segundo lugar, com 39 transações.
Relacionamento da Emissora com o Coordenador Líder
Em dezembro de 2010 o Coordenador Líder atuou como coordenador líder na emissão de debêntures da BNDESPAR, no
montante de R$2,025 bilhões, na qual recebeu remuneração de R$1.847.805,60. Após esta transação o Coordenador Líder
passou a atuar como formador de preço de mercado negociando debêntures de emissão da BNDESPAR. O Coordenador
Líder atuou como co-manager na emissão de bonds externos do BNDES em 2009, na qual recebeu remuneração no valor de
R$32.913,57. Além disso, o Coordenador Líder atua como repassador de linhas do BNDES e da FINAME. O Coordenador
Líder tem presença expressiva no mercado de câmbio, sendo que, nos últimos 12 meses, celebrou com o BNDES contratos
de câmbio no montante total aproximado de US$221 milhões, a título de fechamento de câmbio de exportação.
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O Coordenador Líder atua também como contraparte do BNDES em operações de derivativos (contratos de swap e CDS),
que nesta data somavam valor noticional de R$548,3 milhões. Referidos contratos foram celebrados entre abril de 2007 e
janeiro de 2012, têm prazos que variam de 3 meses a 5 anos.
Além de sua atuação, como coordenador e formador de mercado na quinta emissão de debêntures da BNDESPAR, o
Coordenador Líder não participou de negociações envolvendo valores mobiliários de emissão da BNDESPAR nos últimos
12 meses, exceto pelas aquisições realizadas em razão do exercício da atividade de formador de mercado.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima, a Emissora não tinha qualquer outro relacionamento com o Coordenador
Líder. A Emissora poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico para a
realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários,
prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, derivativos, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Emissora.
Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária do Programa
de Distribuição.
BB-BI
O Banco do Brasil, empresa controladora do BB-BI, em seus mais de 200 anos de existência, acumulou experiências e
pioneirismos, participando da história e da cultura brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas do País ocupando a
primeira colocação do Top Finanças do prêmio Top of Mind 2010. O Banco do Brasil encerrou 2010 com uma base de 54,4
milhões de clientes e 35,9 milhões de contas correntes, entre pessoas físicas e jurídicas, a partir de uma rede de mais de 18
mil pontos de atendimento, com envolvimento de 118,9 mil funcionários.
No exterior, o Banco do Brasil tem 47 pontos distribuídos em 23 países (Alemanha, Angola, Argentina, Áustria, Bolívia,
Chile, China, Coréia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Ilhas Cayman, Inglaterra, Itália,
Japão, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela).
Com objetivo de oferecer soluções diferenciadas e fortalecer o vínculo com as empresas brasileiras, o Banco do Brasil criou
o BB-BI, subsidiária integral para executar atividades de banco de investimento.
O BB-BI mantém posição de destaque entre os principais intermediários em ofertas públicas de ações. Em 2010 atuou como
coordenador líder do follow on do Banco do Brasil, como coordenador do IPO da Julio Simões Logística e da Droga Raia e
do follow on da JBS S.A e da Petrobras, além de ter sido coordenador contratado nas operações da Aliansce, Multiplus,
Hypermarcas e Mills. No acumulado de 2010 do ranking ANBIMA de Distribuição de Renda Variável, ocupou a primeira
posição com 60,5% de participação.
Em 2011, o BB-BI atuou como coordenador do IPO do Magazine Luiza, como coordenador contratado das ofertas públicas
de Tecnisa, Autometal, QGEP Participações e Qualicorp. Atuou também como coordenador a distribuição pública de
debêntures obrigatoriamente conversíveis em ações da Minerva.
Atua também na intermediação de valores mobiliários e disponibiliza para seus clientes o serviço de compra e venda de
ações por meio da rede de agências do Banco do Brasil, internet (Home Broker) e celular. O volume financeiro negociado
pelo BB-BI em 2009, neste segmento, foi superior a R$20 bilhões e possui em sua base aproximadamente 250 mil
investidores com posição de custódia.
No acumulado de 2010, o BB-BI ficou em terceiro lugar no ranking ANBIMA de Originação, por valor, de Renda Fixa
Consolidado com o valor de R$14,6 bilhões originados e 19,3% de participação de mercado. No acumulado de 2011, o BBBI ficou em segundo lugar no ranking ANBIMA de Originação, por valor, de Renda Fixa Consolidado com o valor de
R$16,9 bilhões originados e 19,7% de participação de mercado.
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Abaixo, as emissões de notas promissórias e debêntures estruturadas pelo BB-BI nos dois últimos anos:


em 2010, o BB-BI liderou a segunda emissão de debêntures da Cemig Geração e Transmissão S.A., no valor de
R$2,7 bilhões, da primeira emissão de debêntures da Sociedade Comercial e Importadora Hermes S.A, no valor de
R$135 milhões, da primeira emissão de debêntures da Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S.A. –
INVEPAR, no valor de R$450 milhões, da primeira emissão de debêntures da Ativos S.A. Securitizadora de
Créditos Financeiros., no valor de R$122 milhões, da segunda emissão de debêntures da Concessionária do
Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A., no valor de R$130 milhões, da primeira emissão de debêntures da
Construções e Comércio Camargo Correa S.A., no valor de R$400 milhões, da terceira emissão de debêntures da
CPFL Geração de Energia S.A., no valor de R$264 milhões, da terceira emissão de debêntures da Companhia
Piratininga de Força e Luz., no valor de R$260 milhões, e da décima primeira emissão de debêntures da SABESP,
no valor de R$1,2 bilhão, da terceira emissão de debêntures da Mangels S.A. no valor de R$70 milhões, da
segunda emissão de Debêntures da Júlio Simões Logística S.A., no valor de R$120 milhões, da primeira emissão
de Notas Promissórias da OAS Engenharia e Participações S.A., no valor de R$200 milhões, da segunda emissão
de Debêntures da Triunfo Participações e Investimentos S.A., no valor de R$133,5 milhões, da primeira emissão de
Debêntures da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., no valor de R$600 milhões, da segunda emissão de
Debêntures da JHSF Participações S.A., no valor de R$250 milhões, da quarta emissão de debêntures da VRG
Linhas Aéreas S.A., no valor de R$600 milhões, da quarta emissão de debêntures da Cyrela Brazil Realty S.A., no
valor de R$300 milhões, da primeira emissão de debêntures da OAS Engenharia e Participações S.A., no valor de
R$400 milhões, da primeira emissão de debêntures da CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A., no valor de R$60
milhões, da segunda emissão de debêntures da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A., no valor de
R$300 milhões, da primeira emissão de debêntures da WTORRE Properties S.A., no valor de R$90 milhões, da
segunda emissão de debêntures da INBEV Participações Societárias S.A., no valor de R$2 milhões, da primeira
emissão de notas promissórias da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., no valor de R$450 milhões, da terceira
emissão de notas promissórias da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG., no valor de R$350 milhões e
da segunda emissão de debêntures da Centrais Elétricas da Paraíba S.A.- EPASA, no valor de R$400 milhões.
Participou da primeira emissão de debêntures da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista, no valor de R$548,6 milhões, da terceira emissão de debêntures da MRV Engenharia e Participações
S.A., no valor de R$516 milhões, da segunda emissão de notas promissórias da Iochpe Maxion S.A, no valor de
R$140 milhões, da terceira emissão de notas promissórias da Concessionária Auto Raposo Tavares S.A, no valor
de R$400 milhões, da primeira emissão de notas promissórias da Camargo Corrêa S.A., no valor de R$3 bilhões,
da primeira emissão de debêntures da Odebrecht Serviços e Participações S.A., no valor de R$1,03 bilhões, e da
quarta emissão de debêntures da Localiza Rent a Car S.A., no valor de R$370 milhões, da primeira emissão de
Debêntures da Viabahia Concessionária de Rodovias S.A., no valor de R$100 milhões, da primeira emissão de
Debêntures da Galvão Participações S.A., no valor de R$300 milhões, da quarta emissão de Debêntures da
Bandeirantes Energia S.A. no valor de R$390 milhões, da primeira emissão de Debêntures da Concessionária Rota
das Bandeiras S.A., no valor de R$1.100 milhões, da primeira emissão de Debêntures da Fertilizantes Heringer
S.A., no valor de R$178 milhões, da primeira emissão de Debêntures da Camargo Correa Investimentos em Infraestrutura S.A., no valor de R$325 milhões, da segunda emissão de Debêntures da Tele Norte Leste Participações
S.A., no valor de R$1.500 milhões, da quinta emissão de Notas Promissórias da SABESP, no valor de R$600
milhões, da segunda emissão de Notas Promissórias da Camargo Correa S.A., no valor de R$3.000 milhões, da
quarta emissão de Notas Promissórias da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., no valor de R$230
milhões, da quarta emissão de Debêntures da Camargo Correa S.A., no valor de R$850 milhões, da primeira
emissão de Debêntures da Locar Guindastes e Transportes Intermodais S.A., no valor de R$150 milhões e da
quinta emissão de Debêntures da BNDESPAR, no valor de R$2.025 milhões.
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em 2011, o BB-BI liderou a nona emissão de Debêntures da Companhia Brasileira de Distribuição, no valor de
R$610 milhões, a primeira emissão de Debêntures da Alusa Engenharia S.A., no valor de R$300 milhões, a
primeira emissão de Notas Promissórias da Via Rondom Concessionária de Rodovias S.A., no valor de R$450
milhões, a primeira emissão de Debêntures da Yoki Alimentos S.A., no valor de R$100 milhões, a primeira
emissão de Debêntures da Concessionária SPMAR S.A., no valor de R$300 milhões, a quinta emissão de Notas
Promissórias da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., no valor de R$170 milhões, a oitava emissão de
Notas Promissórias da Redecard S.A., no valor de R$2 bilhões, a primeira emissão de Debêntures da João Fortes
Engenharia S.A., no valor de R$100 milhões, a segunda emissão de Notas Promissórias da Telemar Participações
S.A., no valor de R$300 milhões, a primeira emissão de Debêntures da NCF Participações S.A., no valor de
R$2.300 milhões, a primeira emissão de Debêntures da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., no valor de R$300
milhões, a segunda emissão de Notas Promissórias da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., no valor de até
R$350 milhões, a terceira emissão de Debêntures da Cremer S.A., no valor de R$200 milhões, a quarta emissão de
Debêntures da JSL S.A., no valor de R$113 milhões, a quinta emissão de Notas Promissórias da CTEEP –
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, no valor de R$300 milhões, a terceira emissão de
Debêntures da Egesa Engenharia S.A., no valor de R$160 milhões, a quinta emissão de Debêntures da MRV
Engenharia e Participações, no valor de R$500 milhões, a segunda emissão de Notas Promissórias da ViaRondon
Concessionária de Rodovias S.A., no valor de R$415 milhões, a quinta emissão de Debêntures da Elektro
Eletricidade e Serviços S.A., no valor de R$300 milhões, a primeira emissão de Notas Promissórias da Light
Energia S.A., no valor de R$400 milhões, a sexta emissão de Notas Promissórias da Concessão Metroviária do Rio
de Janeiro S.A., no valor de R$180 milhões, a quarta emissão de Debêntures da Lojas Americanas S.A., no valor
de R$500 milhões, a terceira emissão de Debêntures da Centrais Elétricas da Paraíba S.A. – EPASA, no valor de
R$130 milhões, a décima emissão de Debêntures da Telemar Participações S.A., no valor de R$500 milhões, a
primeira emissão de Debêntures da Estácio Participações S.A., no valor de R$200 milhões, a terceira emissão de
Notas Promissórias da Diagnósticos da América S.A., no valor de R$150 milhões, a terceira emissão de Notas
Promissórias da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., no valor de R$484 milhões, a segunda emissão de
Debêntures da Marisa Lojas S.A., no valor de R$350 milhões, a quarta emissão de Notas Promissórias da
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, no valor de R$1.000 milhões, a quarta emissão de Notas
Promissórias da CEMIG Distribuição S.A.- CEMIG D, no valor de R$100 milhões e a oitava emissão de
Debêntures da Light S.A.., no valor de R$425 milhões. Participou da décima terceira emissão de Debêntures da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, no valor de R$600 milhões, da segunda emissão de
Notas Promissórias da Tele Norte Leste Participações S.A., no valor de R$1500 milhões, da terceira emissão de
Debêntures da Marfrig Alimentos S.A., no valor de R$598,2 milhões, da quinta emissão de debêntures da Camargo
Correa S.A., no valor de R$810 milhões, da quarta emissão de Debêntures da Companhia Energética de
Pernambuco, no valor de R$360 milhões e da terceira emissão de Debêntures da Itapebi Geração de Energia S.A.
no valor de R$200 milhões, a primeira emissão de Debêntures da Companhia Luz e Força Santa Cruz, no valor de
R$65 milhões, da quinta emissão de Debêntures da VRG Linhas Aéreas S.A., no valor de R$500 milhões, da
quarta emissão de Debêntures da CPFL Geração, no valor de R$680 milhões, da quinta emissão de Debêntures da
Rio Grande Energia, no valor de R$70 milhões, da segunda emissão de Debêntures da CPFL Comercialização
Brasil, no valor de R$1.320 milhões, da quinta emissão de Debêntures da CPFL Paulista Força e Luz, no valor de
R$484 milhões e da quinta emissão de debêntures da CPFL Piratininga, no valor de R$160 milhões, da terceira
emissão de Debêntures da Bradespar S.A., no valor de R$800 milhões, da terceira emissão de Notas Promissórias
da Galvão Engenharia S.A., no valor de R$250 milhões, da quinta emissão de Debêntures da Cyrela Brazil Realty
S.A. Empreendimentos e Participações, no valor de R$400 milhões, da primeira emissão de Notas Promissórias da
Valepar S.A., no valor de R$1.000 milhões, da terceira emissão de Notas Promissórias da Unidas S.A., no valor de
R$325 milhões, da segunda emissão de Debêntures da Unidas S.A., no valor de R$500 milhões, da segunda
emissão de Debêntures da TCI BPO – Tecnologia, Conhecimento e Informação S.A., no valor de R$66 milhões, da
primeira emissão de Notas Promissórias da Galvão Participações S.A., no valor de R$250 milhões, da oitava
emissão de Debêntures da Brasil Telecom S.A., no valor de R$2.350 milhões, da terceira emissão de Debêntures da
Rede D’or São Luiz S.A., no valor de R$650 milhões.
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Relacionamento da Emissora com o BB-BI
O BB-BI atuou como coordenador e formador de mercado (market maker) na segunda emissão de debêntures da
BNDESPAR, realizada em dezembro de 2006, no valor de R$600 milhões, na terceira emissão de debêntures da
BNDESPAR, realizada em 2007, no valor de R$1,35 bilhão, na quarta emissão de debêntures da BNDESPAR, realizada em
dezembro de 2009, no valor de R$1,25 bilhão, na qual recebeu remuneração no valor de R$1.942,13 mil e na quinta emissão
de debêntures da BNDESPAR, realizada em 2010, no valor de R$2,02 bilhões, na qual recebeu remuneração no valor de
R$2.710,13 mil. O Coordenador não possui relação direta com a Emissora. Contudo, seu controlador, o Banco do Brasil,
centraliza o caixa do Sistema BNDES e suas aplicações financeiras, sendo esses recursos geridos pela BB Administração de
Ativos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., a partir de entendimento com gestores especializados do corpo funcional do cliente. O Banco do Brasil
presta, também, serviços para pagamento de fornecedores e salários por meio de troca eletrônica de arquivos. O Banco do
Brasil possui ainda posição de destaque entre os maiores repassadores de linhas do BNDES e da FINAME.
Além de sua atuação, como coordenador e formador de mercado, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta emissões de
debêntures da BNDESPAR, o BB-BI não participou de negociações envolvendo valores mobiliários de emissão da
BNDESPAR nos últimos 12 meses, exceto pelas aquisições realizadas em razão do exercício da garantia firme no âmbito da
segunda, terceira, quarta e quinta emissões de debêntures da BNDESPAR, conforme abaixo:
Ativo

Quantidade

Data da Aquisição

BNDS13/BNDP31

1268

30/07/2007

BNDS23/BNDP32

470

31/07/2007

BNDS14/BNDP41

843

17/12/2009

BNDS24/BNDP42

2012

18/12/2009

BNDS15/BNDP51

178

13/12/2010

BNDS25/BNDP52

49

14/12/2010

BNDS35/BNDP53

27

15/12/2010

Na data deste Prospecto, além do disposto acima, a Emissora não tinha qualquer outro relacionamento com o BB-BI. A
Emissora poderá, no futuro, contratar o BB-BI ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de
operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços
de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Emissora.
Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BB-BI como instituição intermediária do Programa de
Distribuição.
Bradesco BBI
Banco de Investimento do Bradesco, o Bradesco BBI é responsável pela originação e execução de fusões e aquisições, e
originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de renda fixa e renda variável, no Brasil e exterior.
O Bradesco BBI foi eleito o "Best Investment Bank 2012 in Brazil" pela Global Finance Magazine, tendo assessorado, em
2011, 183 transações nos produtos de Investment Banking, o que totaliza um volume de aproximadamente R$111 bilhões.
O Bradesco BBI teve os seguintes destaques em 2011:


Em ofertas de renda variável, marcou presença em ofertas públicas iniciais de distribuição de ações (IPOs) e
ofertas públicas subsequentes de distribuição de ações (Follow-ons) que foram a mercado. Considerando as ofertas
públicas registradas na CVM no período, participou como Coordenador e Joint Bookrunner de nove ofertas, que
somadas, representaram um volume de R$9,6 bilhões. Entre as diversas transações realizadas no período destacamse: IPO da Qualicorp S.A., no montante de R$1.085 milhões; IPO da Abril Educação S.A., no montante de R$371
milhões; Follow-on da Gerdau S.A., no montante de R$4.985 milhões, transação vencedora da premiação "Deal of
the year" na América Latina pela Revista Euromoney; Follow-on da BR Malls Participações S.A., no montante de
R$731 milhões; e fechamento de capital do Universo Online, transação que totalizou R$338 milhões. Em 2011, o
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Bradesco BBI classificou-se em 3º lugar por número de operações, segundo a Bloomberg. Em 2010, destaca-se a
atuação como coordenador líder da oferta pública de ações da Petrobras, no montante de R$120,2 bilhões,
transação vencedora do ―
Best Equity Deal of the Year―pela Global Finance.
Em renda fixa, o Bradesco BBI tem ocupado posição de liderança, encerrando o ano de 2011 como 1º colocado por
valor no Ranking ANBIMA de Renda Fixa Consolidado. No período coordenou 107 operações no Mercado
Doméstico, em ofertas que totalizaram mais de R$19 bilhões. O Bradesco BBI também ocupa posição de liderança
em Securitizações, classificando-se em 1º lugar, por valor e número de operações no Ranking ANBIMA de
Securitização. No mercado internacional, o Bradesco BBI está constantemente ampliando sua presença em
distribuição no exterior, tendo atuado no período como Joint Bookrunner em 15 emissões de Bonds que totalizaram
aproximadamente US$10 bilhões; tendo ficado entre as três principais instituições no último trimestre de 2011. Em
Financiamento de Projetos, o Bradesco BBI obteve a terceira colocação no último ranking ANBIMA divulgado na
categoria Assessor Financeiro de Financiamento, figurando entre os líderes de mercado em Project Finance. Em
2011, o Bradesco BBI esteve envolvido em diversos mandatos de assessoria e estruturação financeira para projetos
de geração e transmissão de energia, projetos industriais, complexos portuários, projetos de mineração e de
logística.
Em fusões e aquisições, em 2011, o Bradesco BBI ficou classificado em 1º lugar por número de transações
fechadas, segundo o Ranking ANBIMA. Foram 27 transações anunciadas no período, dentre as quais destacamos:
GFV Participações, na aquisição de participação adicional e OPA para fechamento de capital da Marisol S.A.; SP
Torres (Providence Private Equity), na aquisição de 1.200 torres de telecomunicação da Vivo, por R$432 milhões;
Petropar, na aquisição da totalidade dos negócios de não tecidos voltados ao segmento de produtos descartáveis da
Fiberweb Holdings Limited, por R$286 milhões; Kroton, na aquisição de 100% do capital da Unopar, por R$1,3
bilhão; Júlio Simões Logística, na aquisição de 100% da Rodoviário Schio, pelo valor de R$405 milhões; Nadir
Figueiredo, na aquisição de parte das operações de vidros da Saint-Gobain no Brasil; Folhapar, no fechamento de
capital do Universo Online, transação que totalizou R$338 milhões; Comitê Especial Independente da Telemar
Norte Leste, na reorganização societária do Grupo OI, transação que totalizou R$22 bilhões; Grupo Fleury, na
aquisição de 100% da unidade de medicina diagnóstica da rede D’Or, pelo valor de R$1,19 bilhão; Scopus, na
aquisição de 49% do capital votante e 32,5% do total da NCR Manaus, pelo valor de R$79,6 milhões, e Banco
Bradesco, na negociação de fornecimento de pelo menos 30 mil ATMs até 2016; Grupo Silvio Santos
Participações, na venda das Lojas do Baú para Magazine Luiza; fundo de private equity DLJ South American
Partners, na venda de 100% Brazil Trade Shows para Informa Exhibitions; IGB Eletrônica, no processo de
reestruturação do passivo da companhia e no processo de criação da Companhia Brasileira de Tecnologia Digital –
CBTD, que teve 60% do seu capital alienado à Jabil, Agência de Fomento do Estado do Amazonas – AFEAM,
Petros e Funcef, e o fundo de private equity Advent International na aquisição de 50% da TCP Terminais; dentre
outras.

Ademais, o Bradesco, controlador do Bradesco BBI, está presente em 100% dos municípios do Brasil e em diversas
localidades no exterior. O Bradesco mantém uma rede de atendimento alicerçada em modernos padrões de eficiência e
tecnologia que atende a mais de 25,1 milhões de correntistas. Clientes e usuários têm a disposição 61,4 mil pontos de
atendimento, destacando-se 4,6 mil agências. Dando prosseguimento à sua estratégia de crescimento orgânico, em 2011, o
Bradesco inaugurou 1.009 agências, adicionando mais de nove mil novos colaboradores nesse período. Em 2011, o lucro
líquido foi de R$11,2 bilhões, enquanto o ativo total e patrimônio líquido totalizaram R$761,5 bilhões e R$55,6 bilhões,
respectivamente.
Relacionamento da Emissora com o Bradesco BBI
O Bradesco BBI atuou como coordenador da terceira emissão de debêntures da BNDESPAR, realizada em 2007, no valor
de R$1,35 bilhão, da quarta emissão de debêntures da BNDESPAR, realizada em dezembro de 2009, no valor de R$1,25
bilhão, na qual recebeu remuneração no valor de R$1.007,85 mil, e na quinta emissão de debêntures da BNDESPAR, no
valor de R$2,25 bilhão, na qual recebeu remuneração no valor de R$2.202,00 mil, das quais também é formador de mercado
(market maker) e como senior comanager na emissão de bonds no mercado internacional em 2008, de emissão da National
Development Company, permutados em junho de 2008 por bonds repactuados de emissão direta do BNDES, na qual
recebeu remuneração no valor de US$37,56 mil.
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O BNDES tem limite de crédito aprovado, com operações contratadas com o Bradesco para operar bonds e notes por meio
da tesouraria internacional e operações de derivativos de moedas e índices.
Adicionalmente, o Bradesco foi contratado para realizar atividades de formador de mercado (market maker) das debêntures
da segunda emissão da Emissora, tendo sido ainda o coordenador líder da segunda emissão de debêntures da Emissora no
âmbito de seu primeiro programa de distribuição.
Além de sua atuação, como coordenador e formador de mercado, na terceira, na quarta e na quinta emissões de debêntures
da BNDESPAR, o BBI não participou de negociações envolvendo valores mobiliários de emissão da BNDESPAR nos
últimos 12 meses, exceto pelas aquisições realizadas em razão do exercício da atividade de formador de mercado.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima, a Emissora não tinha qualquer outro relacionamento com o Bradesco
BBI. A Emissora poderá, no futuro, contratar o Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico para a
realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários,
prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das atividades da Emissora.
Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Bradesco BBI como instituição intermediária do Programa de
Distribuição.
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Sumário da Emissora
Este sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir nas Debêntures objeto de
cada Emissão no âmbito do Programa de Distribuição. Antes de tomar uma decisão de investimento, o investidor deve ler
cuidadosamente este Prospecto, o Formulário de Referência e os Suplementos para uma melhor compreensão das
atividades da Emissora, incluindo as informações na seção "Fatores de Risco", na página 38 deste Prospecto, nas seções
"4. Fatores de Risco" e "5. Riscos de Mercado", iniciadas nas páginas 141 e 176, respectivamente, do Formulário de
Referência, na seção "Fatores de Risco" do Suplemento relativo à respectiva Emissão, assim como as demonstrações
financeiras da Emissora e suas respectivas notas explicativas incluídas neste Prospecto. Recomenda-se aos investidores
interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes de investir nas Debêntures objeto de cada Emissão
no âmbito do Programa de Distribuição.
Este sumário é apenas um resumo das informações da Emissora e as informações aqui contidas são consistentes com o
Formulário de Referência. As informações completas sobre a Emissora estão no Formulário de Referência, leia-o antes de
aceitar a oferta.
Emissora
A BNDESPAR é uma sociedade por ações, constituída em 1974 como subsidiária integral do BNDES, e atua sob o nome
empresarial "BNDES Participações – BNDESPAR" desde 1982. Sua atuação é pautada pelas diretrizes estratégicas
formuladas em conjunto com o BNDES e direcionada a apoiar o processo de capitalização e o desenvolvimento de
empresas nacionais. Concretiza-se, principalmente, por meio de participações societárias de caráter minoritário e transitório
e pela busca do fortalecimento e da modernização do mercado de valores mobiliários brasileiro.
Em 13 de janeiro de 1998, a BNDESPAR obteve, perante a CVM, o registro de companhia aberta, o que lhe permite
negociar títulos de sua emissão no mercado.
A BNDESPAR tem por objeto social:


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



apoiar empresas que reúnam condições de eficiência econômica, tecnológica e de gestão e, ainda, que apresentem
perspectivas adequadas de retorno para o investimento, em condições e prazos compatíveis com o risco e a
natureza de sua atividade;



apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, em cujas atividades se incorporem novas tecnologias;



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



administrar carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros.

As atividades operacionais da BNDESPAR estão integradas ao BNDES e são executadas principalmente por meio da AMC
(Área de Mercado de Capitais), que concentra todas as atividades de investimento/desinvestimento e acompanhamento da
carteira de renda variável, e da ACE (Área de Capital Empreendedor), que concentra as atividades de renda variável
relacionadas a operações diretas com pequenas e médias empresas e a operações indiretas por meio de fundos fechados de
investimentos. Estas duas áreas reúnem profissionais especializados na análise de investimento e desinvestimento em ações,
debêntures e fundos.
As funções corporativas da BNDESPAR são desempenhadas por diversas áreas do BNDES, dentre as quais a AA (Área
Administrativa), ARH (Área de Recursos Humanos), a ACO (Área de Controle), a AC (Área de Crédito), a AF (Área
Financeira), a AGR (Área de Gestão de Riscos), a AJ (Área Jurídica), a AP (Área de Planejamento) e a ATI (Área de
Tecnologia da Informação e Processos). As decisões relativas à BNDESPAR são de responsabilidade de sua Diretoria,
composta pelos mesmos integrantes da Diretoria do BNDES.
Embora no passado a BNDESPAR tenha constituído quadro próprio de funcionários, desde 1992 a contratação de novos
funcionários é feita exclusivamente pelo BNDES, mediante concurso público. Em 31 de dezembro de 2011, o quadro
remanescente da BNDESPAR reunia 111 profissionais. A última contratação de funcionário realizada pela BNDESPAR
ocorreu em 1987. A alocação de funcionários para trabalhar na AMC, na ACE ou em outras atividades relativas à
BNDESPAR independe da entidade do Sistema BNDES à qual esse funcionário esteja contratualmente vinculado.
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As operações de investimentos da BNDESPAR têm seu funding composto principalmente pelos retornos e rendimentos
provenientes de sua carteira de ativos (notadamente, dividendos e juros sobre capital próprio de participações acionárias,
juros recebidos de debêntures e desinvestimentos). Adicionalmente, a BNDESPAR tem como fonte de recursos
complementares as captações através de emissões de debêntures simples no mercado doméstico e os contratos de mútuo
firmados com o BNDES. Importante ressaltar que a gestão financeira da BNDESPAR é feita de forma integrada à gestão
das demais empresas do Sistema BNDES, sendo política do BNDES suprir suas subsidiárias com os recursos requeridos
para a execução de suas atividades de apoio financeiro a empresas brasileiras.
Objetivo de Atuação
A BNDESPAR tem como uma de suas prioridades o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Os principais
objetivos de atuação são:


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



apoiar empresas que reúnam condições de eficiência econômica, tecnológica e de gestão e, ainda, que apresentem
perspectivas adequadas de retorno para o investimento, em condições e prazos compatíveis com o risco e a
natureza de sua atividade;



apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, em cujas atividades se incorporem novas tecnologias;



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



administrar carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros;



aprimorar os produtos tradicionais, imprimindo um padrão de governança corporativa que objetiva o aumento da
liquidez e da demanda, tornando o investimento em ações muito mais atrativo;



apoiar o desenvolvimento e a implementação de novos produtos que possam atrair recursos (humanos e
financeiros) para o fortalecimento do mercado;



desenvolver a indústria de fundos fechados no Brasil; e



apoiar pequenas e médias empresas por meio de capital de risco.

Para atender a esses objetivos, a BNDESPAR já desenvolveu e vem buscando permanente aprimoramento, destacando-se:


qualificação técnica de seus analistas (utilização de técnicas consagradas de análise e avaliação do negócio, bem
como uso de mecanismos variados de investimento e desinvestimento);



programas de apoio direto a empresas fechadas: Programa de Capitalização de Empresas de Base Tecnológica –
Contec, Programa de Apoio a Pequenas Empresas – Contec Simplificado, Programa de Investimento em Empresas
Emergentes e Programa de Apoio às Novas Sociedades Anônimas;



programas de atuação indireta, por meio de investimento minoritário em fundos fechados administrados por
terceiros (fundos de empresas emergentes, fundos de private equity, fundos de governança/liquidez, dentre outros),
possibilitando com isso aumento da abrangência de sua atuação; e



atuação institucional conjunta buscando o desenvolvimento do mercado de capitais pelo incentivo à adoção, por
parte das empresas, de práticas de boa governança corporativa que redundem em maior transparência e respeito aos
acionistas minoritários. Nesse sentido, o BNDES e a BNDESPAR vêm trabalhando em conjunto com vários
outros órgãos e esferas do Governo Federal, entidades de classe e instituições privadas, notadamente o BACEN, a
CVM, a ANBIMA, a CETIP e a BM&FBOVESPA.
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A BNDESPAR é uma importante fonte de apoio financeiro às empresas por meio de valores mobiliários e mantém os seus
investimentos por um prazo médio de cinco a sete anos, raramente detendo mais do que 33% do capital total de uma
empresa. As exceções estão representadas por (i) alguns investimentos em que a BNDESPAR atua como fornecedora de
recursos de capital de risco para empresas emergentes; e (ii) algumas operações com o intuito de recuperação de créditos
concedidos ou de preservação do investimento realizado no passado. Tais exceções demandam sempre a aprovação da
Diretoria da BNDESPAR. Apesar de temporários por natureza, alguns dos investimentos da BNDESPAR são feitos por
longos períodos. Adicionalmente, no início dos anos 80 e novamente no segundo semestre de 2009, houve integralização de
capital do BNDES pelo Tesouro Nacional com ações de empresas estatais. Essas ações foram transferidas posteriormente
para a BNDESPAR, constituindo atualmente parte expressiva do valor da carteira de participações societárias da Emissora.
O gerenciamento da carteira de investimentos de renda variável da BNDESPAR enfatiza a diversificação e o giro de ativos.
Em 31 de dezembro de 2011, tal carteira compreendia papéis de 188 empresas (incluindo ações em 154 empresas), com
valores concentrados principalmente nos setores de petróleo e gás, mineração, energia elétrica, alimentos, telecomunicações
e papel e celulose. Adicionalmente a BNDESPAR participava como cotista de 38 fundos de investimento, nesta mesma
data.
A distribuição setorial da carteira de investimentos da BNDESPAR, a valor de mercado em 31 de dezembro de 2011,
encontra-se na tabela abaixo:
Ações
Petróleo e Gás
Mineração
Energia Elétrica
Alimentos
Telecomunicações
Papel e celulose
Metalurgia
Transportes
Bens de consumo
Fd. Priv. Equity-PIQ
Outros
Total

38,7%
21,4%
16,2%
8,8%
2,2%
3,2%
0,1%
1,4%
0,4%
7,6%
100,0%

Debêntures
14,3%
20,6%
17,6%
12,5%
2,9%
15,4%
2,9%
9,7%
4,1%
100,0%

Fundos
77,1%
22,9%
100,0%

Derivativos
Isolados
6,5%
74,6%
18,9%
100,0%

Total
33,2%
20,0%
16,3%
9,6%
3,3%
3,1%
2,3%
1,5%
1,5%
1,6%
7,6%
100,0%

Política de Investimentos
A BNDESPAR pode participar, como subscritora de valores mobiliários em sociedades anônimas com registro de
companhia aberta, em emissão pública ou privada ou em emissão privada de empresas de capital fechado que, no curto ou
médio prazos, possam ingressar no mercado de capitais. Os valores mobiliários subscritos podem envolver principalmente
ações, debêntures, bônus de subscrição, cotas de fundos mútuos fechados e cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios – FIDC.
Seguindo sua estratégia de investimentos, a BNDESPAR estende apoio através de capital de risco somente para empresas
que se insiram em critérios específicos. Para ser considerada como passível desta modalidade de apoio, uma empresa deve:
(i) ser legalmente constituída no Brasil; (ii) ter demonstrado negócios, capacidades tecnológicas e administrativas
adequados; (iii) ter perspectivas satisfatórias de retorno em investimentos; e (iv) ser registrada na CVM ou ter concordado
em registrar-se na CVM e, no futuro, oferecer publicamente ações na Bolsa de Valores de São Paulo (subordinado às
condições de mercado e outras condições, conforme o caso e o prazo). Além da equipe técnica que avalia as operações, as
mesmas são apreciadas por um comitê técnico formado por Chefes de Departamento das áreas que operam Renda Variável
(AMC e ACE), sendo posteriormente aprovadas por seus respectivos Superintendentes, pelo Comitê de Enquadramento e
Crédito, composto por diversos Superintendentes de Áreas Operacionais, pelo Diretor das áreas de Renda Variável do
BNDES e, por último, aprovada pela Diretoria da BNDESPAR.
A BNDESPAR tem programas especiais para pequenas e médias empresas de base tecnológica emergentes. Além dos
investimentos diretos, a BNDESPAR também pode investir indiretamente, por meio de fundos fechados próprios, nos quais
tem participação. Os recursos desses fundos podem ser investidos em empresas que, por sua vez, podem ter participação
acionária em outras empresas. Um dos atuais objetivos da BNDESPAR é estimular a indústria de fundos de investimentos
privados no Brasil, participando com até 25% do patrimônio desses fundos.
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Em 1995, o BNDES iniciou, por meio da BNDESPAR, programas de apoio à estruturação de fundos fechados destinados à
realização de investimentos na forma de subscrição de valores mobiliários. A BNDESPAR foi uma das precursoras desse
instrumento no Brasil, sendo agente indutor de algumas modalidades de fundos, seja pelo foco setorial, tamanho de
empresa, nível de liquidez, entre outros fatores. Foi precursora, também, na organização de fundos de participação, com
investidores nacionais e internacionais e, principalmente, na estruturação de Fundos de Investimento em Empresas
Emergentes.
Em 31 de dezembro de 2011, a BNDESPAR possuía representantes em 27 conselhos de administração, em 11 conselhos
fiscais, no universo de 154 empresas em que mantinha participação acionária. Adicionalmente, possuía acordo de acionistas
em 67 dessas empresas e participava dos comitês de investimento de 38 fundos, contribuindo para a melhoria da
transparência e da governança das empresas apoiadas.
Política de Desinvestimentos
As vendas pela BNDESPAR de seus ativos são feitas de acordo com as condições do mercado e a maturação dos
investimentos da carteira. A BNDESPAR monitora com atenção o mercado, buscando as melhores oportunidades em
relação a preço, volume e momento de venda. O giro da carteira da BNDESPAR é um meio importante de assegurar que
novos investimentos recebam atenção e recursos suficientes, assim como contribui para aumentar a liquidez do mercado
brasileiro de capitais. O processo de desinvestimento geralmente se dá por meio de alienações em pregão da BM&F
Bovespa e de ofertas públicas secundárias. As decisões de venda são discutidas em Comitê Técnico (conforme referido
acima) e encaminhadas para aprovação pelos respectivos Superintendentes, pelo Diretor da área de Renda Variável do
BNDES e, por último, pela Diretoria da BNDESPAR.
Os principais investimentos e desinvestimento de capital realizados no exercício social corrente e nos últimos três exercícios
sociais constam na seção 6.5 do Formulário de Referência.
Investimento e desinvestimentos em andamento
Por questões de confidencialidade relacionadas às próprias atividades desempenhadas pela Emissora, não são indicados
investimentos e desinvestimentos de capital em andamento que não tenham sido divulgados como fatos relevantes.
Política de Fortalecimento do Mercado de Capitais
Em busca do objetivo de estimular o desenvolvimento do mercado de capitais e promover liquidez para o mercado
brasileiro de ações, a BNDESPAR contribui para aumentar o número de empresas negociadas nas bolsas de valores, assim
como para elevar o nível de governança corporativa dessas empresas, inclusive introduzindo novos produtos financeiros
nesses mercados. Aumentando a diversidade de produtos, a BNDESPAR tem como objetivo criar maior flexibilidade para
os investidores em ações e, portanto, fortalecer o mercado brasileiro de capitais.
Um exemplo que pode ser citado nesse sentido é o PIBB, lançado em julho de 2004, que foi o primeiro fundo da América
Latina indexado e negociado em bolsa. Seu objetivo é replicar a valorização do índice IBrX-50, formado pelas 50 ações
mais negociadas na BM&FBOVESPA. A operação totalizou R$600 milhões, tendo sido atendidos na oferta pública mais de
25.000 investidores de varejo e 11 investidores institucionais. Em outubro de 2005, com o objetivo de aumentar a liquidez
na negociação de cotas do PIBB, e ainda de dar visibilidade ao produto, a BNDESPAR realizou novo aporte no PIBB,
sendo os novos PIBBs alienados em oferta pública em uma oferta que totalizou R$2.285 milhões. Nesse segundo
lançamento, superando a performance obtida no primeiro, a oferta atingiu 120.670 investidores de varejo e 105 investidores
institucionais.
Outras operações de monetização de ativos consistiram na emissão de títulos permutáveis por ações da carteira da
BNDESPAR. Em fevereiro de 1998, a BNDESPAR emitiu e distribuiu no mercado internacional os "DECS" – títulos de
renda fixa com prazo de vencimento de três anos, permutáveis por ADS representativos de ações ordinárias de emissão da
Eletrobrás. Os títulos davam direito, além do cupom, a eventuais prêmios variáveis de acordo com o fluxo de pagamento de
dividendos da Eletrobrás. Simultaneamente a essa operação externa, foi realizada pela BNDESPAR uma oferta pública local
de debêntures permutáveis por ações ordinárias de emissão da Eletrobrás, no valor de R$51 milhões. As duas operações
(local e externa) totalizaram cerca de US$200 milhões e foram liquidadas em 2001 com a entrega das ADS e ações
correspondentes, tendo sido exercida pelos investidores a opção de permuta.
No mercado internacional, operação similar foi realizada pelo BNDES e operacionalizada pela BNDESPAR (por deter a
titularidade das ações oferecidas) com o lançamento, em junho de 2001, de títulos permutáveis em ADS da EMBRAER, no
montante de US$300 milhões, com vencimento em junho de 2006. Além da possibilidade de permuta por ADS da EMBRAER, o
título também concedia ao investidor o direito de resgate antecipado (ao par) em junho de 2004. Nessa data, investidores que
detinham um volume de principal aproximado de US$186 milhões exerceram a opção de venda dos títulos ao BNDES, sem
permuta por ações. O saldo de principal restante (aproximadamente US$114 milhões) foi liquidado pelo BNDES em
15 de junho de 2006, na data de vencimento do título, sem que tivesse sido exercida pelos investidores a opção de permuta.
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A venda de ativos é realizada em condições oportunas de mercado, procurando sempre o aumento da visibilidade e liquidez
dos ativos. Como exemplos de desinvestimentos podem ser citadas as ofertas públicas secundárias de ações do Banco do
Brasil. Em 2006, foram vendidos R$2,2 bilhões em conjunto com a PREVI e com o próprio BB 1 (a BNDESPAR monetizou
cerca de R$800 milhões) a mais de 100 investidores institucionais e 52 mil investidores de varejo. Em 2007, foram
alienados R$3,4 bilhões em conjunto com a Previ (R$2,9 bilhões pela BNDESPAR) a mais de 122 mil investidores, sendo
120 mil de varejo. As ofertas de ações do Banco do Brasil, em parceria com a Previ e com o próprio BB, possibilitaram a
adesão do BB ao Novo Mercado, bem como aumentaram sua visibilidade junto aos investidores, passando a ser o primeiro
grande banco do País a aderir ao nível máximo de governança da Bolsa de Valores. Auxiliaram também a elevar o free
float, que passou de menos de 7% do capital total para algo superior a 21%.
Em julho de 2009, foi realizada a oferta pública de ações da Light, em conjunto com a EDF International, em mercado de
balcão nacional não organizado e com esforços de venda no exterior, cujo total atingiu cerca de R$772 milhões (R$451
milhões auferidos pela BNDESPAR). Com esta operação, a BNDESPAR, que detinha cerca de um terço do capital total da
companhia, contribuiu para elevar a pulverização dos papéis, que passou de menos de 8% para mais de 23% de free float.
Cabe ressaltar que a democratização da propriedade do capital de empresas, prevista no estatuto da BNDESPAR, bem como
a preocupação com o pequeno investidor, são uma constante nas operações da empresa. As ofertas públicas de ações acima
ilustradas tiveram forte direcionamento ao público de varejo, que absorveu cerca de 40% (BB) e 20% (Light) das ações
ofertadas, diferentemente do observado em ofertas anteriores, no âmbito das quais coube ao varejo pouco menos de 10% do
total ofertado.
No contexto de sua política de fortalecimento do mercado de capitais, todas as emissões de debêntures simples realizadas
pela BNDESPAR contaram com características destinadas ao desenvolvimento do mercado local de renda fixa, incluindo
incentivos a uma maior pulverização do universo de investidores. A segunda emissão de debêntures da BNDESPAR, a
primeira de debêntures simples, sendo também a primeira oferta no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição, foi
aprovada e registrada na CVM sob o n.º CVM/SRE/DEB/2006/047, em 19 de dezembro de 2006, tendo sido encerrada em
21 de dezembro de 2006. A distribuição de 600.000 debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com
valor nominal total de R$600 milhões e vencimento em 15 de janeiro de 2012, atingiu 4.321 adquirentes, sendo
4.140 pessoas físicas, responsáveis por uma subscrição de aproximadamente 19% do montante distribuído. A estrutura da
emissão e a sua oferta incluíram aspectos como a adoção da Câmara de Arbitragem do Mercado, instalada pela
BM&FBOVESPA para solução de eventuais conflitos, a listagem para negociação secundária exclusivamente em ambientes
eletrônicos (BovespaFix e Plataforma da Negociação Eletrônica – CetipNET), a contratação de dois formadores de mercado
(Bradesco e BB–BI) para atuação em ambos os ambientes de negociação e a veiculação, a partir de publicação do respectivo
aviso ao mercado, de campanha publicitária destinada ao público de varejo, tendo sido ainda a primeira oferta local de
debêntures com valor nominal atualizado pelo IPCA.
A terceira oferta correspondeu à segunda emissão de debêntures realizada no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição.
Foram emitidas duas séries, uma prefixada (primeira série) e outra indexada ao IPCA (segunda série). A primeira série e a
segunda série foram aprovadas e registradas na CVM em 27 de julho de 2007 sob o n.º CVM/SRE/DEB/2007/028 e
CVM/SRE/DEB/2007/029, respectivamente. A oferta foi encerrada em 1º de agosto de 2007. Foram distribuídas 1.350.000
debêntures simples, quirografárias, com valor nominal total de R$1.350.000.000,00. Da primeira série, com vencimento em
1 de janeiro de 2011, foram colocadas 550.000 debêntures. Destas, 94.416 debêntures foram distribuídas junto a 4.679
pessoas físicas, responsáveis assim por mais de 17% do montante distribuído. Da segunda série com vencimento em 15 de
agosto de 2013, foram colocadas 800.000 debêntures, das quais 84.970 junto a 3.816 pessoas físicas, que subscreveram
desta forma cerca de 10,6% do montante distribuído.
Na quarta emissão, sendo a primeira oferta de debêntures realizada no âmbito do Segundo Programa de Distribuição, foram
emitidas duas séries, uma prefixada (primeira série) e outra indexada ao IPCA (segunda série). A primeira série e a segunda
série foram aprovadas e registradas na CVM em 16 de dezembro de 2009 sob os n.os CVM/SRE/DEB/2009/023 e
CVM/SRE/DEB/2009/024, respectivamente. A oferta foi encerrada em 22 de dezembro de 2009. Foram distribuídas
1.250.000 debêntures simples, quirografárias, com valor nominal total de R$1.250.000.000,00. Da primeira série, com
vencimento em 1 de janeiro de 2013, foram colocadas 640.000 debêntures. Destas, 188.604 debêntures foram distribuídas
junto a 4.044 pessoas físicas, responsáveis assim por mais de 29% do montante distribuído. Da segunda série, com
vencimento em 15 de agosto de 2015, foram colocadas 610.000 debêntures, das quais 154.500 junto a 4.043 pessoas físicas,
que subscreveram desta forma 25,3% do montante distribuído.

1

Em 2006, o Sistema BNDES foi instado a adquirir ações de emissão do Banco do Brasil, de propriedade do Fundo Garantidor de
Exportações (FGE), para posterior alienação conjunta na operação citada com a finalidade de aumentar a liquidez do FGE.
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Em dezembro de 2010, foi realizada a quinta oferta pública de debêntures, sendo a primeira no âmbito do Terceiro
Programa de Distribuição. Foram emitidas três séries, uma prefixada (primeira série), uma com taxa flutuante trimestral
(segunda série) e outra indexada ao IPCA (terceira série). A primeira, segunda e terceira séries foram aprovadas e
registradas na CVM em 10 de dezembro de 2010 sob os n.os CVM/SRE/DEB/2010/033, CVM/SRE/DEB/2010/034, e
CVM/SRE/DEB/2010/035, respectivamente. A oferta foi encerrada em 17 de dezembro de 2010. Foram distribuídas
2.025.000 debêntures simples, quirografárias, com valor nominal total de R$2.025.000.000,00. Foram colocadas 500.000
debêntures da primeira série, sendo 72.942 debêntures distribuídas para 2.568 pessoas físicas. Na segunda série, foram
subscritas 1.000.000 debêntures, sendo alocadas 77.566 debêntures para 2.569 pessoas físicas. A terceira série teve 525.000
debêntures colocadas, sendo 105.129 debêntures subscritas por 2.368 pessoas físicas. A primeira e a segunda séries têm
vencimento em 1º de janeiro de 2014 e a terceira série tem vencimento em 15 de janeiro de 2017. O valor total subscrito
por pessoas físicas foi de R$303.675 mil.
Nesta última operação, a principal inovação introduzida foi a estruturação e o lançamento de série (segunda série), com
remuneração flutuante trimestral, sem indexação ao CDI. Nesta estrutura a remuneração é mantida fixa dentro de cada
período de capitalização de juros, sendo redefinida trimestralmente com base na aplicação de um spread fixo sobre as taxas
de juros de mesmo prazo (3 meses) negociadas no mercado futuro de DI da BM&FBovespa – com resultado semelhante às
estruturas baseadas na LIBOR praticadas no mercado financeiro internacional. Tal estrutura permite o alongamento do
prazo de referência das taxas de juros relevantes para a remuneração das debêntures que, no Brasil, ainda são
predominantemente vinculadas à variação diária do DI.
A iniciativa buscou testar o uso da nova estrutura de taxa de juros flutuantes desvinculada do CDI. Ela oferece, desta
forma, perfil de remuneração adequado aos investidores que demandam títulos em taxas flutuantes ao mesmo tempo em que
demonstra a viabilidade da progressiva substituição da indexação das taxas de juros do overnight para taxas de maior prazo
– aproximando o mercado local da prática internacional.
Principais Fatores de Risco relacionados à BNDESPAR
A BNDESPAR é controlada por um único acionista, o BNDES, que influencia diretamente todas as decisões da
BNDESPAR.
O BNDES, único acionista da BNDESPAR, tem plenos poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto
social da BNDESPAR e adotar as resoluções que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da BNDESPAR,
podendo, dentre outras medidas, alterar seu estatuto, eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, aprovar a abertura do capital social da BNDESPAR e suas reorganizações societárias. Todos os integrantes da
Diretoria da BNDESPAR são membros da Diretoria do BNDES. As deliberações da Diretoria do BNDES relacionadas ao
exercício de seus poderes como acionista único da BNDESPAR, formalizadas por meio de atos decisórios específicos,
produzem o efeito da ata da assembleia geral de acionistas (artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações). Dessa forma, o
BNDES tem o poder de alterar a estratégia de atuação da BNDESPAR, com os consequentes reflexos nos resultados da
BNDESPAR.
Dependência dos resultados das empresas investidas e da capacidade de alienar tais investimentos em condições
favoráveis.
A BNDESPAR é uma companhia de investimentos que investe quase a totalidade de seus recursos em sociedades
constituídas no Brasil, sendo que sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras depende do fluxo de caixa e dos
ganhos oriundos das empresas investidas, do recebimento dos créditos relacionados às debêntures adquiridas pela
BNDESPAR, da distribuição para a BNDESPAR destes ganhos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio e da
capacidade da BNDESPAR de alienar, quando necessário, parte dos investimentos de suas carteiras.
Caso os dividendos e juros sobre capital próprio pagos pelas empresas investidas pela BNDESPAR não sejam suficientes,
por qualquer razão, para prover a BNDESPAR com os recursos necessários aos pagamentos de suas obrigações financeiras,
e caso a capacidade da BNDESPAR de alienar seus investimentos em condições favoráveis seja negativamente afetada por
oscilações de mercado ou por ausências de liquidez momentâneas, a BNDESPAR não disporá de tais fontes de recursos,
sendo que não há garantias de que a BNDESPAR possa recorrer a contratos de mútuo com o BNDES para honrar suas
obrigações financeiras. Mesmo o Governo Federal sendo o controlador integral indireto da BNDESPAR (por meio do
BNDES), nem o Governo Federal nem o BNDES são responsáveis ou garantidores do endividamento ou das obrigações
assumidas pela BNDESPAR. Assim, caso a BNDESPAR torne-se insolvente ou não tenha capacidade de honrar os seus
compromissos assumidos, inclusive aqueles relativos às Debêntures emitidas no âmbito do Programa de Distribuição, os
investidores não poderão recorrer ao Governo Federal ou ao BNDES.
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A BNDESPAR poderá investir em outras empresas no futuro e não poderá assegurar que quaisquer destes
investimentos serão bem sucedidos.
A BNDESPAR analisa regularmente novos investimentos, buscando investir em oportunidades que julga serem
interessantes ao longo do tempo. Não há como garantir, todavia, que tais novos investimentos serão bem sucedidos ou que
terão um retorno satisfatório em relação aos riscos envolvidos. A dificuldade na obtenção de sucesso em novos
investimentos poderá ter um efeito adverso na condição financeira e no resultado das operações da BNDESPAR.
Certas participações societárias da BNDESPAR estão reguladas em acordos de acionistas. O vencimento ou o
término destes acordos de acionistas podem causar impacto adverso na capacidade de a BNDESPAR influir na
administração destas companhias.
A BNDESPAR é parte em acordos de acionistas que regulam, dentre outros aspectos, os investimentos nas sociedades
investidas e que incluem restrições à livre transferência das ações dessas sociedades, por meio de direitos de preferência nas
vendas das ações sujeitas a tais pactos. Em razão do vencimento ou término desses acordos, a BNDESPAR poderá não
conseguir implementar a sua estratégia de participação efetiva nas decisões estratégicas dessas sociedades ou mesmo ter o
seu poder de influir na administração drasticamente limitado.
Concentração em Ações da Carteira de Investimentos.
A carteira de investimentos da BNDESPAR tem uma elevada concentração em ações (85,6% em 31 de dezembro de 2011, a
valor de mercado). Adicionalmente, a carteira de ações em si apresenta concentração de valor em algumas participações
societárias (em 31 de dezembro de 2011, cinco empresas respondiam por 69,7% do valor de mercado das participações
societárias). O valor de mercado de tais investimentos pode sofrer oscilações significativas no futuro, pela própria natureza
do mercado acionário, que podem acarretar impacto adverso na posição financeira e nos resultados operacionais da
BNDESPAR, por meio da diminuição no fluxo de recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio e/ou na geração
de menores lucros nas operações de desinvestimento.
Falência, Liquidação ou Dissolução.
A BNDESPAR é uma empresa privada, constituída sob a forma de sociedade anônima, subsidiária integral do BNDES, uma
empresa pública federal, razão pela qual está sujeita às regras e normas de cunho privado. Os bens da BNDESPAR estão
sujeitos à apreensão e execução judicial. Ao contrário do aplicável ao BNDES, a BNDESPAR está sujeita à recuperação e à
falência, tendo em vista não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 2º da Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e
alterações posteriores (Lei de Falências). Em caso de falência da BNDESPAR, os credores que tenham garantia ou
privilégio relativamente a seus créditos terão preferência de recebimento em relação aos titulares de debêntures
quirografárias ou subordinadas, não havendo garantia de que os debenturistas receberão a totalidade ou mesmo parte de seus
créditos contra a BNDESPAR em caso de falência desta.
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Informações Financeiras Selecionadas da Emissora
As informações financeiras selecionadas da Emissora apresentadas abaixo são derivadas de nossas demonstrações
financeiras auditadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011, de 2010 e de 2009, que são
anexas ao Prospecto. Esta seção deve ser lida em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas da Emissora
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, anexas ao Prospecto, e com as seções "3.
Informações Financeiras Selecionadas" e "10. Comentários dos Diretores" nas páginas 130 e 229, respectivamente, do
Formulário de Referência.
As demonstrações financeiras da Emissora referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tais demonstrações financeiras foram auditadas de
acordo com normas brasileiras e internacionais de auditoria pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, cujo
relatório de auditoria, também incluído no Prospecto, foi emitido sem ressalvas e continha parágrafo de outros assuntos com
relação ao exame da demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, cuja
apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e adequadamente apresentada, em
todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
As demonstrações financeiras da Emissora referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tais demonstrações financeiras foram auditadas de
acordo com normas brasileiras e internacionais de auditoria pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, cujo
relatório de auditoria, também incluído neste Prospecto, contém a as seguinte ressalvas: (i) as demonstrações financeiras de
certas sociedades coligadas, nas quais a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR possuía investimentos em 31 de
dezembro de 2010, no valor de R$3.921.961 mil e cujo ganho líquido apurado pelo método de equivalência patrimonial
totalizava R$528.064 mil para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010, utilizadas para fins de avaliação dos
investimentos pelo método de equivalência patrimonial, foram elaboradas com base nas normas contábeis adotadas no
Brasil até 31 de dezembro de 2009. Não foi possível quantificar os efeitos, caso essas demonstrações financeiras tivessem
sido preparadas com base nas normas contábeis com vigência para 2010. Adicionalmente, o relatório de auditoria continha
parágrafo de outros assuntos com relação: (i) ao exame da demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2010, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, foi
adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto; e (ii) ao fato de que os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009 e ao balanço
patrimonial de abertura em 1° de janeiro de 2009, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados de
acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 27 de janeiro de 2010, que não conteve
nenhuma modificação. As normas de auditoria anteriormente vigentes permitiam divisão de responsabilidade, portanto, as
demonstrações financeiras de sociedades coligadas onde a Companhia possuía investimentos em 31 de dezembro de 2009
no valor de R$8.306.612 mil (R$4.474.381 mil em 1° de janeiro de 2009), que representava 15,8% do total do ativo (12,2%
em 1° de janeiro de 2009) e 22,5% do patrimônio líquido (33,05% em 1° de janeiro de 2009) e cujo ganho líquido apurado
pelo método de equivalência patrimonial totalizava R$528.321 mil para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009,
foram examinadas por outros auditores independentes, cujos pareceres não continham ressalva. A opinião no que se referia
aos valores desses investimentos e dos correspondentes resultados de equivalência patrimonial foi baseada nos pareceres
daqueles outros auditores. Adicionalmente, os ajustes retrospectivos dessas sociedades coligadas não foram auditados por
outros auditores.
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As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e de acordo com
as normas emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Em R$ mil, exceto percentuais
Exercício findo em 31 de dezembro de
DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO
Receita de Participações
Societárias
Receita de Operações
Financeiras
Total
Receitas
Operacionais
Despesas
com
Participações Societárias
Despesas de Operações
Financeiras
Total
Despesas
Operacionais
Outras Receitas (Despesas)
Operacionais
Resultado
antes
de
IR/CSSL
IR/CSSL
Resultado
antes
da
Participação nos Lucros
Participação
nos
Resultados
Resultado do Exercício

2011
R$

2010
%

R$

Variação %
%

2011/2010

2009
R$

Variação %
%

2010/2009

7.216.892 83,7

6.835.684 83,0

5,6

7.761.901 86,3

(11,9)

1.407.265 16,3

1.403.464 17,0

0,3

1.230.632 13,7

14,0

8.624.157 100,0

8.239.148 100,0

4,7

8.992.533 100,0

(8,4)

(762.116) (8,8)

(975.617) (11,8)

21,9

(1.186.387) (13,2)

17,8

(1.692.623) (19,6)

(1.678.658) (20,4)

(0,8)

(1.827.934) (20,3)

8,2

(2.454.739) (28,5)

(2.654.275) (32,2)

7,5

(3.014.321) (33,5)

11,9

(610.080) (7,1)

(380.222) (4,6)

(60,5)

1.646.270 18,3

(123,1)

5.559.338 64,5

5.204.651 63,2

6,8

7.624.482 84,8

(31,7)

(1.219.166) (14,1)

(1.489.417) (18,1)

18,1

(1.831.196) (20,4)

4.340.172 50,2

3.715.234 45,0

16,8

5.793.286 64,3

(35,9)

(32.277) (0,4)

(46.199) (0,6)

30,1

(17.260) (0,2)

(167,7)

4.307.895 49,9

3.669.035 44,4

17,4

5.776.026 64,1

(36,5)

18,7

Em R$ mil, exceto percentuais
Em 31 de dezembro de

BALANÇO
PATRIMONIAL
Ativo
Ativo Circulante

2011
R$

2010
%

R$

2009

Variação %
%

2011/2010

R$

Variação %
%

2010/2009

2.662.137

2,4

2.928.994

2,3

(9,1)

5.724.407

5,3

(48,8)

Ativo Não Circulante

88.663.954

80,1

109.253.054

86,8

(18,8)

88.797.470

81,7

23,0

Investimentos

19.332.192

17,5

13.641.374

10,8

41,7

14.231.339

13,1

(4,1)

110.658.283

100,0

125.823.422

100,0

(12,1)

108.753.216

100,0

15,7

Total
Passivo

R$

Passivo Circulante

2.402.600

2,2

3.201.313

2,5

(24,9)

3.177.753

2,9

0,7

Passivo Não Circulante

27.485.043

24,8

36.120.164

28,7

(23,9)

32.220.954

29,6

12,1

Patrimonio Líquido

80.770.640

73,0

86.501.945

68,7

(6,6)

73.354.509

67,5

17,9

110.658.283

100,0

125.823.422

100,0

(12,1)

108.753.216

100,0

15,7

Total

%

R$

%
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R$

%
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INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO
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Capitalização
Capacidade de Pagamento
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Destinação dos Recursos
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Características Gerais do Programa de Distribuição e das Debêntures
Emissora

BNDESPAR.

Coordenador Líder deste
Programa de Distribuição

Itaú BBA.

BB-BI e Bradesco BBI.
Coordenadores do Pedido de
Arquivamento do Programa de
Distribuição em conjunto com o
Coordenador Líder
Coordenadores de cada
Emissão

A definição ocorrerá quando da realização de cada Emissão e constará dos respectivos
Suplementos.

Agente Fiduciário

A definição ocorrerá quando da realização de cada Emissão e constará dos respectivos
Suplementos.

Banco Mandatário e
Escriturador

A definição ocorrerá quando da realização de cada Emissão e constará dos respectivos
Suplementos.

O Programa de Distribuição foi aprovado com base nas autorizações deliberadas pela
Atos Societários que
Aprovaram o Arquivamento do Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em
reuniões
realizadas
(i) em
21 de setembro de 2010,
conforme
Decisão
Programa de Distribuição
n.º Dir. 1717/2010-BNDES, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Distrito
Federal ("JCDF") em 4 de outubro de 2010, publicada na edição nacional do jornal
"Valor Econômico" em 28 de outubro de 2010 e no Diário Oficial da União ("DOU")
em 29 de outubro de 2010; e (ii) em 14 de outubro de 2010, conforme Decisão
n.º Dir. 1771/2010-BNDES,
cuja
ata
foi
arquivada
na
JCDF
em
5 de novembro de 2010 e foi publicada no DOU e na edição nacional do jornal "Valor
Econômico" em 17 de novembro 2010.
Valor Total do Programa de
Distribuição

R$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais).

Prazo

Dois anos contados da data de arquivamento do Programa de Distribuição na CVM,
qual seja, 10 de dezembro de 2010.

Valores Mobiliários Objeto do
Programa de Distribuição

Debêntures simples, não conversíveis em ações, sem garantia, da espécie quirografária
ou subordinada.

Inadequação do Investimento

As hipóteses de inadequação do investimento com relação a determinados tipos de
investidores serão indicadas nos Suplementos relativos às Emissões no âmbito do
Programa de Distribuição.

Atualização do Programa de
Distribuição

Nos termos da Instrução CVM 400, o Prospecto Definitivo e as demais informações
relacionadas ao Programa de Distribuição deverão ser atualizados pela Emissora no
prazo máximo de um ano contado do arquivamento do Programa de Distribuição na
CVM (ou seja, 10 de dezembro de 2010), ou por ocasião da apresentação das
demonstrações financeiras anuais da Emissora à CVM, o que ocorrer primeiro, sem
prejuízo de eventuais atualizações por meio de Suplemento, à época da realização de
Emissões no âmbito do Programa de Distribuição.

Público Alvo

A Emissora e os respectivos Coordenadores definirão o público alvo à época de cada
Emissão a ser realizada ao amparo deste Programa de Distribuição, e tal informação
constará dos respectivos Suplementos.

Custos de cada Emissão

Os custos relativos a cada Emissão no âmbito do Programa de Distribuição serão
informados nos respectivos Suplementos.

Cronograma de cada Emissão

O cronograma dos eventos de cada Emissão será definido nos respectivos
Suplementos.
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Súmula de Classificação de
Risco do Programa de
Distribuição

Classificação de Risco Moody's: "Aaa.br", concedida em 29 de outubro de 2010.

Súmula de Classificação de
Risco das Emissões

As súmulas de classificação de risco relativas a cada uma das Emissões serão
anexadas aos seus respectivos Suplementos.

Debêntures

Poderão ser objeto de Emissão no âmbito deste Programa de Distribuição debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária ou subordinada, emitidas
pela Emissora. Cada Emissão de Debêntures no âmbito do Programa de Distribuição
deverá ser aprovada por deliberação da Diretoria do BNDES. Além disso, para cada
Emissão deverá ser firmado um Instrumento Particular de Escritura de Emissão de
Debêntures (observando o Modelo de Escritura de Emissão anexo a este Prospecto),
documento este que regulará os termos e condições de cada Emissão de Debêntures,
bem como as obrigações da Emissora.
Cada Emissão de Debêntures no âmbito do Programa de Distribuição poderá ter
características distintas. As Debêntures poderão ser emitidas sem garantia, sendo da
espécie quirografária ou subordinada. Além disso, as Debêntures objeto de cada
Emissão poderão ter diferentes termos e condições referentes à remuneração, prazo de
vencimento, local de negociação, resgate antecipado e facultativo, amortização
programada, aquisição facultativa, vencimento antecipado, local de pagamento,
encargos moratórios, etc. As condições de cada Oferta a ser realizada no âmbito do
Programa de Distribuição também poderão variar a critério do órgão societário da
Emissora a quem competir a deliberação. Competirá ao órgão societário da Emissora a
quem competir a deliberação definir todas as características e direitos das Debêntures
a serem ofertadas no âmbito do Programa de Distribuição à época de cada Oferta, os
quais serão descritos nos respectivos Suplementos.
Todas as Emissões de Debêntures no âmbito do Programa de Distribuição contarão
com uma versão atualizada do Prospecto Definitivo, bem como com um Suplemento,
na forma da Instrução CVM 400, e serão objeto de registro prévio junto à CVM. O
Suplemento será o documento que descreverá as condições de cada Emissão no
âmbito do Programa de Distribuição.

Valor Nominal Unitário das
Debêntures

O valor nominal unitário das Debêntures a serem emitidas no âmbito do Programa
será especificado no respectivo Instrumento Particular de Escritura de Emissão de
Debêntures e informado no correspondente Suplemento.

Quantidade de Debêntures
Emitidas e Séries

A quantidade de Debêntures a ser emitida no âmbito do Programa de Distribuição,
assim como os números de séries, seus direitos, vantagens e restrições, serão
especificados no respectivo Instrumento Particular de Escritura de Emissão de
Debêntures e informados no correspondente Suplemento, quando da realização das
Emissões. Cada Emissão poderá ser feita em uma ou mais séries.

Conversibilidade, Tipo e Forma As Debêntures poderão ser simples, não conversíveis em ações, sem garantia, da
espécie quirografária ou subordinada, cujas características serão estabelecidas nos
das Debêntures
respectivos Suplementos de cada Oferta.
Data de Emissão

A Data de Emissão referente a cada Emissão será especificada no respectivo
Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures e informada no
correspondente Suplemento de cada Emissão.

Destinação do Valor Total do
Programa de Distribuição

A definição sobre a destinação dos recursos obtidos pela Emissora por meio de cada
Emissão no âmbito do Programa de Distribuição ocorrerá quando da efetiva Emissão
das Debêntures e será especificada nos respectivos Suplementos de cada Emissão.
Não há valores mínimos ou máximos para as Emissões de Debêntures, desde que
observado o limite do valor total do Programa de Distribuição, sem prejuízo de
eventuais Debêntures Suplementares e Debêntures Adicionais, conforme autorizado
no âmbito do Programa de Distribuição e constantes dos respectivos Suplementos.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e/ou sobre o
Programa de Distribuição podem ser obtidas junto aos Coordenadores ou à CVM.
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Colocação e Procedimento de
Distribuição das Debêntures

As Debêntures a serem emitidas no âmbito do Programa de Distribuição serão
distribuídas e negociadas de acordo com o previsto no respectivo Instrumento
Particular de Escritura de Emissão de Debêntures e informado no correspondente
Suplemento de cada Emissão. O plano de distribuição das Debêntures será
determinado quando da realização de cada Emissão e constará no respectivo Contrato
de Distribuição e será informado no correspondente Suplemento.
As Debêntures emitidas no âmbito do Programa de Distribuição poderão ser
distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação ou de garantia firme de
colocação, com ou sem solidariedade, conforme disposto nos Contratos de
Distribuição relativos a cada Emissão e nos respectivos Suplementos.

Registro para Distribuição no
Mercado Primário

As Debêntures serão registradas para distribuição pública, no mercado primário, por
meio (i) do SDT, sendo a distribuição liquidada e as Debêntures custodiadas na
CETIP; e/ou (ii) do DDA, sendo a distribuição liquidada e as Debêntures custodiadas
na BM&FBOVESPA, submetendo-se aos controles de compensação e liquidação da
CETIP e da BM&FBOVESPA, conforme o caso, observadas, ainda, as normas e
procedimentos de negociação de tais sistemas.

Registro para Negociação no
Mercado Secundário

As Debêntures serão negociadas no mercado secundário por meio (i) da CetipNET,
administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no SND, administrado e
operacionalizado pela CETIP; e/ou (ii) do BOVESPAFIX, administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA, submetendo-se aos controles de
compensação e liquidação da CETIP e da BM&FBOVESPA, conforme o caso.

Quorum de Deliberação em
Assembleias Gerais de
Debenturistas

Nas deliberações das respectivas assembleias gerais de debenturistas, a cada
Debênture caberá um voto. Os quoruns para deliberações sobre as Debêntures serão
estabelecidos a cada Emissão e constarão no respectivo Instrumento Particular de
Escritura de Emissão de Debêntures e nos respectivos Suplementos de cada Emissão.

Capital Social

Em 31 de dezembro de 2011, o capital social subscrito e integralizado da BNDESPAR
era de R$57.428.861 mil, representado por uma única ação ordinária nominativa, sem
valor nominal, pertencente ao BNDES.
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Modificação da Oferta

Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da
CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato
existentes quando da apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o
fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e
inerentes à própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de modificação da Oferta. O
pleito de modificação da Oferta presumir-se-á deferido caso não haja manifestação da
CVM em sentido contrário no prazo de dez dias úteis, contado do seu protocolo na
CVM. Tendo sido deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria iniciativa
ou a requerimento do ofertante, prorrogar o prazo da Oferta por até 90 dias. É sempre
permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos investidores ou para
renúncia a condição da Oferta estabelecida pela Emissora.
A modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais
aos utilizados para a divulgação da Oferta e as Instituições Intermediárias deverão se
acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que
o manifestante está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Nesse caso, os investidores que já tiverem
aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da modificação
efetuada, para que confirmem, até o quinto dia útil subsequente à data em que foi
comunicada por escrito a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação
à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não
revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver
efetuado o pagamento nos termos do pedido de reserva, no caso dos investidores de
varejo, ou nos termos da intenção de investimento, no caso dos investidores
institucionais, referido valor será devolvido sem juros ou correção monetária, com
reembolso e sem dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se
existentes, no prazo de cinco dias úteis contados da data da respectiva revogação.
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Suspensão da Oferta

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender, a
qualquer tempo, a Oferta se (a) estiver se processando em condições diversas das
constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou (b) for havida por
ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o
respectivo registro da Oferta; e (ii) deverá suspender a Oferta quando verificar
ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão da Oferta não
poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser
sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a
suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Oferta e cancelar o respectivo registro,
aplicando-se, neste caso, o disposto no item "—Cancelamento ou Revogação da
Oferta", abaixo. A Emissora deverá dar conhecimento da suspensão aos investidores
que já tenham aceitado a Oferta, facultando-lhes a possibilidade de revogar a aceitação
até o quinto dia útil subsequente à data em que foi comunicada por escrito a suspensão
da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da
manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor
revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento nos termos do
pedido de reserva, no caso dos investidores de varejo, ou nos termos da intenção de
investimento, no caso dos investidores institucionais, o referido valor será devolvido
sem juros ou correção monetária, com reembolso e sem dedução dos valores relativos
aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de cinco dias úteis contados
da data da respectiva revogação.

Cancelamento ou Revogação da Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a CVM poderá cancelar, a
qualquer tempo, a Oferta se (i) estiver se processando em condições diversas das
Oferta
constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou (ii) for havida por
ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o
respectivo registro da Oferta. A rescisão do Contrato de Distribuição importará no
cancelamento do registro da Oferta. Nos termos do artigo 25 e seguintes da
Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e
imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido
de registro da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos
riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM poderá acolher
pleito de revogação da oferta.
Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento
nos termos do pedido de reserva, no caso dos investidores de varejo, ou nos termos da
intenção de investimento, no caso dos investidores institucionais, referido valor será
devolvido sem juros ou correção monetária, com reembolso e sem dedução dos
valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de cinco
dias úteis contados da data da respectiva revogação.
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Capitalização
A tabela a seguir apresenta o endividamento e a capitalização total da BNDESPAR em conformidade com as demonstrações
financeiras auditadas da Emissora para os exercícios indicados, que estão anexas ao Prospecto e devem, portanto, ser lidas
em conjunto com as mesmas e com as seções "3. Informações Financeiras Selecionadas" e "10. Comentários dos Diretores"
nas páginas 130 e 226, respectivamente, do Formulário de Referência.
A tabela a seguir apresenta o endividamento e a capitalização total da BNDESPAR na data deste Programa de Distribuição
e será ajustada nos Suplementos para refletir a captação de recursos relativos às respectivas ofertas.
Em 31 de dezembro
BNDESPAR

2011

2010

2009

(Em R$ mil, exceto percentuais)

Endividamento

2.402.600

8,0% 3.201.313

8,1% 3.177.753

9,0%

Obrigações por Emissão de Debêntures

955.897

3,2% 306.224

0,8% 62.012

0,2%

Repasses de Curto Prazo

46.106

0,1% 872.280

2,2% 281.394

0,8%

BNDES

46.106

0,1% 872.280

2,2% 281.394

0,8%

Outras Obrigações de Curto Prazo

1.400.597

4,7% 2.022.809

5,1% 2.834.347

8,0%

Endividamento de Longo Prazo

27.485.043

92,0% 36.120.164

91,9% 32.220.954

91,0%

Obrigações por Emissão de Debêntures

4.822.300

16,1% 5.693.542

14,5% 3.537.237

10,0%

Repasses de Longo Prazo

11.588.225

38,8% 13.403.679

34,1% 8.950.808

25,3%

BNDES

8.703.375

29,1% 10.819.150

27,5% 6.596.289

18,6%

Tesouro Nacional

2.884.850

9,7% 2.584.529

6,6% 2.354.519

6,7%

Outras Obrigações de Longo Prazo

11.074.518

37,1% 17.022.943

43,3% 19.732.909

55,7%

ENDIVIDAMENTO TOTAL

29.887.643

100,0% 39.321.477

100,0% 35.398.707

100,0%

Capital Social

57.428.861

71,1% 46.304.356

53,5% 30.704.356

41,9%

Aumento de Capital em Curso

2.947.631

3,6% 5.124.505

5,9% 5.124.505

7,0%

Reservas de Capital

92.993

0,1% 92.993

0,1% 92.993

0,1%

Reservas de Lucros

3.205.307

4,0% 5.776.729

6,7% 947.373

1,3%

Ajuste de Avaliação Patrimonial

17.095.848

21,2% 29.203.362

Lucros acumulados

-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

80.770.640

Alavancagem (Endividamento de Curto
Prazo e Longo Prazo / Patrimônio
Líquido)

0,0% 100,0% 86.501.945

37,0%

45,5%

33,8% 34.341.912

46,8%

0,0% 2.143.370

2,9%

100,0% 73.354.509

100,0%

48,3%

As obrigações por empréstimos e repasses estão representadas principalmente por contratos de mútuo firmados com o
BNDES. Por atuar como braço de participações societárias do BNDES, este repassa à BNDESPAR os recursos necessários
à execução de seu objetivo social.
Os contratos entre o BNDES e a BNDESPAR são firmados nas moedas e taxas necessárias para manter o equilíbrio cambial
e financeiro da BNDESPAR. Os riscos de descasamento são assumidos e administrados diretamente pelo BNDES.
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Capacidade de Pagamento
A Emissora pretende pagar o montante principal de sua dívida de curto e longo prazo, inclusive as Debêntures, e os juros
incidentes com recursos provenientes da sua geração operacional de caixa e de captações no mercado. Para obter
informações sobre a capacidade de pagamento da BNDESPAR, vide as seções "3. Informações Financeiras Selecionadas" e
"10. Comentários dos Diretores – Capacidade de Pagamento em Relação aos Compromissos Financeiros Assumidos" nas
páginas 130e 229, respectivamente, do Formulário de Referência.
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Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento nas Debêntures a serem ofertadas no âmbito do Programa de Distribuição, os
potenciais investidores devem considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de
investimento, os fatores de risco descritos abaixo, os riscos constantes das seções "4. Fatores de Risco" e "5. Riscos de
Mercado", iniciadas nas páginas 141 e 175, respectivamente, do Formulário de Referência e da seção "Fatores de Risco"
dos Suplementos (preliminar e definitivo) relativos a cada Emissão, bem como todas as informações disponíveis neste
Prospecto, no Formulário de Referência e nos respectivos Suplementos referentes a cada oferta de Debêntures realizada
pela Emissora ao amparo do Programa de Distribuição e em outros documentos da Emissão.
Este Prospecto contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições das Debêntures a serem emitidas no âmbito
do Programa de Distribuição e das obrigações assumidas pela Emissora com relação ao Programa de Distribuição. É
essencial e indispensável que os investidores leiam o Formulário de Referência, os Suplementos, a Escritura de Emissão de
Debêntures e demais documentos da respectiva Emissão e compreendam integralmente suas disposições e riscos.
Os negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser
afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco mencionados abaixo. O preço de mercado das Debêntures e
a capacidade de pagamento da Emissora podem ser adversamente afetados em razão de qualquer desses e/ou de outros
fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder parte substancial de seu investimento nos
valores mobiliários de emissão da Emissora. Os riscos descritos abaixo são aqueles que a Emissora conhece e que acredita
que atualmente podem afetá-la adversamente, de modo que riscos adicionais não conhecidos pela Emissora atualmente ou
que a Emissora considera irrelevantes também podem afetar adversamente a Emissora.
Para os fins desta seção, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção
ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá "efeito adverso" ou "efeito
negativo" para a Emissora, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia
causar efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou
negócios futuros da Emissora, bem como no preço das Debêntures e na capacidade de pagamento da Emissora das
Debêntures. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção inclui apenas os quatro principais fatores de risco relativos às Emissões no âmbito do Programa. Para os
demais fatores de risco, ver seções "4. Fatores de Risco" e "5. Riscos de Mercado", iniciadas nas páginas 141 e 175,
respectivamente, do Formulário de Referência, sendo que os fatores de risco relacionados exclusivamente a cada Emissão
de Debêntures realizada no âmbito do Programa de Distribuição serão oportunamente descritos em cada Suplemento à
época de cada Emissão.
Riscos Relacionados às Emissões no Âmbito do Programa
As obrigações da Emissora, constantes da Escritura de Emissão, estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado.
A Escritura de Emissão estabelece diversas hipóteses que ensejam o vencimento antecipado das obrigações da Emissora
com relação a cada Emissão realizada no âmbito do Programa de Distribuição, tal como o não cumprimento de obrigações
previstas na Escritura de Emissão.
Não há garantias de que a Emissora disporá de recursos suficientes em caixa para fazer face ao pagamento das Debêntures
na hipótese de ocorrência de eventual vencimento antecipado de suas obrigações, o que poderá acarretar em um impacto
negativo relevante aos debenturistas.

Baixa liquidez do mercado secundário brasileiro de debêntures.
O mercado secundário de títulos privados existentes no Brasil apresenta historicamente baixa liquidez. Não há nenhuma
garantia de que existirá no futuro um mercado ativo e líquido para negociação das Debêntures que permita aos subscritores
sua pronta alienação caso estes decidam pelo desinvestimento.
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Eventual rebaixamento na classificação de risco das Debêntures poderá acarretar redução de liquidez.
Para se realizar uma classificação de risco (rating), fatores relativos à Emissora são levados em consideração, tais como sua
condição financeira, administração e desempenho de suas atividades. São analisadas, também, características das próprias
emissões e dos valores mobiliários, assim como as obrigações assumidas pela Emissora e os fatores político-econômicos
que podem afetar sua condição financeira. Um eventual rebaixamento na classificação de risco das Debêntures poderá
afetar negativamente o preço desses valores mobiliários e sua negociação no mercado secundário, o que poderá ocasionar
prejuízos aos titulares das debêntures caso optem pela venda em mercado secundário.

Subordinação das Debêntures às demais dívidas da Emissora.
A debênture quirografária consiste em uma espécie de obrigação cujo pagamento está subordinado ao pagamento de todas
as obrigações com garantia real e/ou privilégio da Emissora em caso de falência ou procedimento similar. Assim, em caso
de liquidação da Emissora, a liquidação dos créditos relativos às Debêntures pela Emissora estará subordinada à liquidação
de todos os créditos com garantia real e/ou privilégio da Emissora, preferindo, apenas, (i) às dívidas subordinadas da
Emissora e (ii) ao acionista da Emissora na realização do ativo remanescente, se houver.
Se as Debêntures de uma Emissão forem da espécie com garantia subordinada, nos termos do artigo 58 da Lei das
Sociedades por Ações, na hipótese de liquidação da Emissora, os debenturistas estarão subordinados a todos os demais
credores da Emissora, exceto aos acionistas, em relação à ordem de recebimento de seus créditos, não havendo garantia,
portanto, de recebimento da totalidade ou mesmo de parte dos valores devidos sob a respectiva Emissão.
Fatores de Risco Relacionados à BNDESPAR
A BNDESPAR é controlada por um único acionista, o BNDES, que influencia diretamente todas as decisões da
BNDESPAR.
O BNDES, único acionista da BNDESPAR, tem plenos poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto
social da BNDESPAR e adotar as resoluções que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da BNDESPAR,
podendo, dentre outras medidas, alterar seu estatuto, eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, aprovar a abertura do capital social da BNDESPAR e suas reorganizações societárias. Todos os integrantes da
Diretoria da BNDESPAR são membros da Diretoria do BNDES. As deliberações da Diretoria do BNDES relacionadas ao
exercício de seus poderes como acionista único da BNDESPAR, formalizadas por meio de atos decisórios específicos,
produzem o efeito da ata da assembleia geral de acionistas (artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações). Dessa forma, o
BNDES tem o poder de alterar a estratégia de atuação da BNDESPAR, com os consequentes reflexos nos resultados da
BNDESPAR.
Dependência dos resultados das empresas investidas e da capacidade de alienar tais investimentos em condições
favoráveis.
A BNDESPAR é uma companhia de investimentos que investe quase a totalidade de seus recursos em sociedades
constituídas no Brasil, sendo que sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras depende do fluxo de caixa e dos
ganhos oriundos das empresas investidas, do recebimento dos créditos relacionados às debêntures adquiridas pela
BNDESPAR, da distribuição para a BNDESPAR destes ganhos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio e da
capacidade da BNDESPAR de alienar, quando necessário, parte dos investimentos de suas carteiras.
Caso os dividendos e juros sobre capital próprio pagos pelas empresas investidas pela BNDESPAR não sejam suficientes,
por qualquer razão, para prover a BNDESPAR com os recursos necessários aos pagamentos de suas obrigações financeiras,
e caso a capacidade da BNDESPAR de alienar seus investimentos em condições favoráveis seja negativamente afetada por
oscilações de mercado ou por ausências de liquidez momentâneas, a BNDESPAR não disporá de tais fontes de recursos,
sendo que não há garantias de que a BNDESPAR possa recorrer a contratos de mútuo com o BNDES para honrar suas
obrigações financeiras. Mesmo o Governo Federal sendo o controlador integral indireto da BNDESPAR (por meio do
BNDES), nem o Governo Federal nem o BNDES são responsáveis ou garantidores do endividamento ou das obrigações
assumidas pela BNDESPAR. Assim, caso a BNDESPAR torne-se insolvente ou não tenha capacidade de honrar os seus
compromissos assumidos, inclusive aqueles relativos às Debêntures emitidas no âmbito do Programa de Distribuição, os
investidores não poderão recorrer ao Governo Federal ou ao BNDES.
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A BNDESPAR poderá investir em outras empresas no futuro e não poderá assegurar que quaisquer destes investimentos
serão bem sucedidos.
A BNDESPAR analisa regularmente novos investimentos, buscando investir em oportunidades que julga serem
interessantes ao longo do tempo. Não há como garantir, todavia, que tais novos investimentos serão bem sucedidos ou que
terão um retorno satisfatório em relação aos riscos envolvidos. A dificuldade na obtenção de sucesso em novos
investimentos poderá ter um efeito adverso na condição financeira e no resultado das operações da BNDESPAR.
Certas participações societárias da BNDESPAR estão reguladas em acordos de acionistas. O vencimento ou o término
destes acordos de acionistas podem causar impacto adverso na capacidade de a BNDESPAR influir na administração
destas companhias.
A BNDESPAR é parte em acordos de acionistas que regulam, dentre outros aspectos, os investimentos nas sociedades
investidas e que incluem restrições à livre transferência das ações dessas sociedades, por meio de direitos de preferência nas
vendas das ações sujeitas a tais pactos. Em razão do vencimento ou término desses acordos, a BNDESPAR poderá não
conseguir implementar a sua estratégia de participação efetiva nas decisões estratégicas dessas sociedades ou mesmo ter o
seu poder de influir na administração drasticamente limitado.
Concentração Setorial da Carteira de Investimentos.
A carteira de investimentos da BNDESPAR, considerando as participações societárias, debêntures, fundos e derivativos
isolados apresenta concentração nos setores de petróleo e gás (33,2%), mineração (20,0%), energia elétrica (16,3%), alimentos
(9,6%), telecomunicações (3,3%) e papel e celulose (3,1%) considerando-se os valores de mercado de tais investimentos em 31
de dezembro de 2011. Acontecimentos que afetem os setores nos quais a BNDESPAR possui ou venha a possuir investimento
significativo podem ter impacto adverso na posição financeira e nos resultados operacionais da BNDESPAR.
Concentração em Ações da Carteira de Investimentos.
A carteira de investimentos da BNDESPAR tem uma elevada concentração em ações (85,6% em 31 de dezembro de 2011, a
valor de mercado). Adicionalmente, a carteira de ações em si apresenta concentração de valor em algumas participações
societárias (em 31 de dezembro de 2011, cinco empresas respondiam por 69,7% do valor mercado das participações
societárias). O valor de mercado de tais investimentos pode sofrer oscilações significativas no futuro, pela própria natureza
do mercado acionário, que podem acarretar impacto adverso na posição financeira e nos resultados operacionais da
BNDESPAR, por meio da diminuição no fluxo de recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio e/ou na geração
de menores lucros nas operações de desinvestimento.

Concentração Setorial da Carteira de Debêntures.
As operações de renda fixa da BNDESPAR estão representadas principalmente por debêntures conversíveis, concentradas
no setor de energia elétrica (20,6%), alimentos (17,6%), metalurgia (15,4%), mineração (14,3%) e telecomunicações
(12,5%) considerando-se os seus valores de mercado em 31 de dezembro de 2011. Acontecimentos que afetem as
companhias destes setores podem ter impacto adverso na posição financeira e nos resultados operacionais da BNDESPAR.

Falência, Liquidação ou Dissolução.
A BNDESPAR é uma empresa privada, constituída sob a forma de sociedade anônima, subsidiária integral do BNDES, uma
empresa pública federal, razão pela qual está sujeita às regras e normas de cunho privado. Os bens da BNDESPAR estão
sujeitos à apreensão e execução judicial. Ao contrário do aplicável ao BNDES, a BNDESPAR está sujeita à recuperação e à
falência, tendo em vista não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 2º da Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e
alterações posteriores (Lei de Falências). Em caso de falência da BNDESPAR, os credores que tenham garantia ou
privilégio relativamente a seus créditos terão preferência de recebimento em relação aos titulares de debêntures
quirografárias ou subordinadas, não havendo garantia de que os debenturistas receberão a totalidade ou mesmo parte de seus
créditos contra a BNDESPAR em caso de falência desta.

Recursos de Financiamento Limitados e Relacionados a Riscos Inerentes ao Acionista Único, o BNDES.
A BNDESPAR obtém recursos para seus investimentos e para suas operações diárias a partir de receita proporcionada por
seus investimentos (incluindo o resultado da alienação de ativos de sua carteira) e, eventualmente, de empréstimos feitos
pelo BNDES.
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Em 31 de dezembro de 2011, 32,8% dos passivos exigíveis do BNDES eram referentes a recursos de dois fundos
institucionais: FAT (27,0%) e PIS/PASEP (5,8%). Os recursos constitucionais do FAT são alocados ao BNDES com base
no artigo 239 da Constituição Federal ("FAT Constitucional"). A partir de 2008, os recursos obtidos via empréstimos do
Tesouro Nacional cresceram, passando a representar 56,7% dos passivos exigíveis do BNDES em 31 de dezembro de 2011.
Não há garantia de que tais recursos continuarão sendo fornecidos ao BNDES nem que suas condições financeiras se
manterão atrativas. Adicionalmente, não há restrições legais ou estatutárias quanto ao montante de dividendos que o
BNDES paga ao seu controlador único, o Governo Federal, podendo ocorrer distribuição em qualquer exercício de 100% do
lucro após a constituição das reservas legal e de incentivos fiscais.
No passado recente, os ativos totais do BNDES têm crescido expressivamente, majoritariamente por meio da concessão de
operações de crédito de longo prazo, diretamente ligadas às condições da economia brasileira como um todo. Desta forma,
seja por mudanças nas captações institucionais, por restrição ao acesso a novos empréstimos do Tesouro Nacional, por
pagamentos de dividendos ao Governo Federal ou por aumentos em taxas de inadimplência de seus ativos, o BNDES pode
ver reduzida a disponibilidade de recursos para suas atividades próprias e para repasse às suas controladas. Não há, assim,
garantia de que no futuro o BNDES continue a suprir a BNDESPAR com os fundos requeridos em condições atrativas de
custo e prazo, assim como não há garantias de que as condições de custo e prazo da captação institucional do próprio
BNDES manterão a atual competitividade. Caso o BNDES deixe de emprestar recursos ou fazer contribuições de capital à
BNDESPAR nas condições mencionadas, a posição financeira e os resultados das operações da BNDESPAR podem sofrer
efeitos negativos.

As sociedades nas quais a BNDESPAR investe estão sujeitas a riscos dos setores em que atuam.
Atualmente, a carteira de investimentos da BNDESPAR apresenta concentração nos setores de petróleo e gás, mineração,
energia elétrica, alimentos, telecomunicações e papel e celulose. Os principais fatores que afetam os respectivos setores de
atuação de tais empresas e, consequentemente, seus resultados operacionais e os resultados da BNDESPAR, incluem, sem
limitação:
Com relação ao setor de petróleo e gás:
 riscos inerentes à exploração e produção de petróleo e gás natural;
 alterações na oferta e na demanda global de petróleo e gás natural;
 condições políticas e econômicas, inclusive embargos em países produtores de petróleo, ou que afetem outras
atividades de produção de petróleo;
 nível da atividade global de exploração e produção de petróleo e gás natural, bem como dos estoques globais de
petróleo e de gás natural;
 ações praticadas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP);
 preço e quantidade das importações do petróleo e do gás natural estrangeiros;
 preço e disponibilidade de combustíveis alternativos;
 existência de reservas e aumento da capacidade de produção nas reservas existentes;
 condições de mercado ou impedimentos operacionais, que podem dificultar o acesso aos mercados de petróleo e
gás natural ou atrasar a produção; e
 regulamentos governamentais nacionais e estrangeiros complexos que podem afetar o custo, a maneira ou a
viabilidade da realização do negócio.
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Com relação ao setor de mineração:
 riscos e perigos inerentes ao setor de mineração, tais como riscos ambientais, acidentes industriais, formações
geológicas incomuns ou inesperadas ou outros problemas geológicos ou relacionados à concentração de
minério; condições climáticas adversas ou perigosas; casos fortuitos ou eventos de força maior; condições
operacionais desfavoráveis e perda de minério;
 riscos relacionados à mudança de políticas públicas;
 dependência do setor de siderurgia mundial e flutuações na demanda por aço;
 escassez de mão-de-obra qualificada no setor de mineração;
 riscos de sondagem, perfuração e produção, que podem afetar o processo de mineração; e
 regulamentos governamentais aplicáveis ao setor de mineração.
Com relação ao setor de energia elétrica:
 índices dos reajustes das tarifas de eletricidade;
 eventual aumento na migração dos consumidores do ambiente de tarifas reguladas para tornarem-se
consumidores livres;
 aumentos de custo de aquisição e perdas de energia elétrica;
 deterioração das condições hidrológicas no Brasil;
 crise de energia (como ocorreu em 2001-2002) e racionamento relacionado a tal crise;
 aumento do nível de alavancagem financeira; e
 extensa regulação do setor elétrico brasileiro.
Com relação ao setor de alimentos:
 Risco de flutuações dos preços do gado bovino, suíno, de frangos e commodities de ingredientes alimentares;
 Riscos de surtos de doenças de animais;
 Riscos sanitários possíveis ou efetivos relacionados à indústria de alimentos;
 Riscos de barreiras tarifárias e sanitárias por parte de governos de países importadores;
 Mudanças nas preferências do consumidor relacionadas à indústria alimentícia e concorrência com outras
proteínas;
 Riscos de responsabilidade por produto, recall de produto, dano à propriedade e danos a pessoas para os quais a
cobertura de seguro é cara, limitada e potencialmente inadequada;
 Condições climáticas ou outros acontecimentos extremos e imprevistos; e
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 Risco de flutuações de moeda, bem como riscos políticos e econômicos em outros países devido à operações
internacionais e de exportação.
Com relação ao setor de telecomunicações:
 ausência de restrições regulatórias significativas relativamente ao setor de transmissão de dados;
 setor sujeito a frequentes mudanças tecnológicas;
 períodos de escassez de energia elétrica podem afetar resultados das empresas do setor;
 setor altamente regulado, podendo haver alterações em normativos vigentes;
 risco de renovação dos contratos de concessão; e
 possibilidade de ocorrer arbitragem da ANATEL na cobrança de certas tarifas, que são fontes de receitas das
empresas.
Com relação ao setor de papel e celulose:
 alterações na oferta e na demanda global de celulose;
 caráter cíclico provoca alta sensibilidade e consequente volatilidade das cotações internacionais de celulose;
 instabilidade na taxa cambial pode influenciar de maneira adversa a condição financeira e resultados
corporativos;
 as condições econômicas e políticas e as percepções de tais condições pelo mercado podem impactar atividades;
 condições de mercado ou impedimentos operacionais, que podem dificultar o acesso aos mercados de celulose
ou atrasar a produção;
 imposições ambientais mais rigorosas podem resultar em dispêndios adicionais;
 riscos de ataques de movimentos sociais rurais; e
 inovações tecnológicas florestais e industriais podem alterar dinâmica do setor.

43

Destinação dos Recursos
O Suplemento de cada Emissão de Debêntures realizada no âmbito do Programa de Distribuição contemplará uma descrição
específica da destinação dos recursos provenientes de cada Emissão.
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ANEXO 1
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MINUTA
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA [•] EMISSÃO PÚBLICA DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
[QUIROGRAFÁRIA/SUBORDINADA], DA BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. –
BNDESPAR.
Pelo presente instrumento particular:
I.

como emissora e ofertante das debêntures objeto desta Escritura de Emissão
("Debêntures"):

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, sociedade por ações com sede na
Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Conjunto 1, Bloco J, 12º e 13º
andares, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
("CNPJ/MF") sob o n.º 00.383.281/0001-09, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social (doravante denominada "Emissora"); e,
II.

como agente fiduciário, nomeado nesta Escritura de Emissão e nela interveniente,
representando a comunhão dos titulares das Debêntures,

[AGENTE FIDUCIÁRIO], instituição financeira com sede na [•], inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º [•], representando a comunhão de debenturistas titulares das debêntures objeto da
presente emissão ("Debenturistas"), neste ato representada na forma de seu Contrato Social
(doravante denominado "Agente Fiduciário"),
vêm por esta e na melhor forma de direito firmar o presente Instrumento Particular de
Escritura da [•] Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie [Quirografária/Subordinada], da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
("Escritura de Emissão"), contendo as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO PROGRAMA E DA AUTORIZAÇÃO
A Emissão (conforme definido abaixo) e a Oferta (conforme definido abaixo) são
realizadas com base nas autorizações deliberadas pela Diretoria do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES ("BNDES"), em (i) reunião realizada em
21 de setembro de 2010, conforme Decisão n.º Dir. 1717/2010-BNDES, arquivada na Junta
Comercial do Distrito Federal ("JCDF") em [▪] de [▪] de 20[▪] e publicada no Diário Oficial
da União ("DOU") em [▪] de [▪] de 20[▪] e na edição nacional do jornal "Valor Econômico"
em [▪] de [▪] de 20[▪], que aprovou, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores
("Instrução CVM 400"), o arquivamento do terceiro programa de distribuição de debêntures
não conversíveis em ações, da espécie quirografária ou subordinada, de emissão da
Emissora, no valor de até R$8.000.000.000,00 (oito bilhões), arquivado na CVM em
[•] de [▪] de 20[▪] sob o n.º CVM/SRE/PRO/20[▪]/[•] ("Programa de Distribuição"); e
(ii) reunião realizada em [•] de [•] de 20[•], conforme Decisão n.º Dir [•]/20[•]-BNDES,
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-2arquivada na JCDF em [•] de [•] de 20[•] e publicada no DOU e na edição nacional do
jornal "Valor Econômico" em [•] de [•] de 20[•], que aprovou, nos termos da
Instrução CVM 400, a realização da [•] emissão (sendo a [•] emissão no âmbito do
Programa de Distribuição), pela Emissora, de debêntures não conversíveis em ações, da
espécie [quirografária/subordinada], com as demais características indicadas nesta Escritura
de Emissão ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), para distribuição pública
("Oferta").

CLÁUSULA II - DOS REQUISITOS
A Emissão será feita com observância dos seguintes requisitos:
2.1. Arquivamento e Publicação da Deliberação Societária
A Decisão de Diretoria do BNDES (Decisão n.º Dir 1717/2010-BNDES) realizada em
21 de setembro de 2010 foi arquivada na JCDF em [▪] de [▪] de 2010 e publicada no DOU
em [▪] de [▪] de 20[▪] e na edição nacional do jornal "Valor Econômico" em
[▪] de [▪] de 20[▪]. A Decisão de Diretoria do BNDES (Decisão n.º Dir [•]/20[•]-BNDES)
realizada em [•] de [•] de 20[•] foi arquivada na JCDF em [•] de [•] de 20[•] e publicada no
DOU e na edição nacional do jornal "Valor Econômico" em [•] de [•] de 20[•].
2.2. Inscrição desta Escritura de Emissão
Esta Escritura de Emissão e seus aditamentos serão inscritos na JCDF.
2.3. Registro pela CVM
A Oferta será registrada (i) na CVM, na forma da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
e alterações posteriores, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações
posteriores ("Lei das Sociedades por Ações"), da Instrução CVM 400 e demais disposições
legais e regulamentares pertinentes; e (ii) na Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), nos termos do "Código Anbima de
Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de
Valores Mobiliários" ("Código ANBIMA").

2.4. Registro para Distribuição no Mercado Primário
As Debêntures serão registradas para distribuição pública, no mercado primário, por meio
[(i) do SDT – Módulo de Distribuição de Títulos, administrado e operacionalizado pela
CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), sendo a distribuição
liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (ii) do DDA – Sistema de Distribuição
de Ativos ("DDA"), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), sendo a distribuição liquidada e
as Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA, observadas, ainda, as normas e
procedimentos de negociação de tais sistemas.
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2.5. Registro para Negociação Secundária
As Debêntures serão negociadas no mercado secundário por meio [(i) da Plataforma de
Negociação Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo as
negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no SND –
Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela CETIP; e
(ii) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e operacionalizado pela
BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na
BM&FBOVESPA, submetendo-se aos controles de compensação e liquidação da CETIP e
da BM&FBOVESPA, conforme o caso.
2.6. Registro pela ANBIMA
A Oferta deverá ser registrada pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA") na forma e prazo previstos no "Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e
Aquisição de Valores Mobiliários" ("Código ANBIMA").

CLÁUSULA III - DAS CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
3.1. Objeto Social da Emissora
A Emissora tem por objeto social:
(i)

[a realização de operações visando a capitalização de empreendimentos controlados
por grupos privados, observados os planos e políticas do BNDES;

(ii)

o apoio a empresas que reúnam condições de eficiência econômica, tecnológica e de
gestão e, ainda, que apresentem perspectivas adequadas e retorno para o
investimento, em condições e prazos compatíveis com o risco e a natureza de sua
atividade;

(iii)

o apoio ao desenvolvimento de novos empreendimentos, em cujas atividades se
incorporem novas tecnologias;

(iv)

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

(v)

administrar carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros.]

51

-43.2. Número da Emissão
A presente Emissão constitui a [•] emissão pública de debêntures da Emissora, sendo a [•]
realizada no âmbito do Programa de Distribuição.
3.3. Valor Total da Emissão
O valor da Emissão, na Data de Emissão (conforme definido abaixo), é de [•], [sem
considerar as Debêntures Suplementares (conforme definido abaixo) e as Debêntures
Adicionais (conforme definido abaixo)].
3.4. Colocação
As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com a intermediação de instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários
("Coordenadores"), sob o [regime de garantia firme de liquidação/melhores esforços de
colocação], de acordo com os procedimentos previstos no Instrumento Particular de
Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Debêntures Simples da [•]
Emissão da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, a ser firmado entre a Emissora e os
Coordenadores ("Contrato de Distribuição"). [Não haverá opção de distribuição parcial,
devendo ser cancelada a Emissão em caso de não haver demanda para a totalidade de
Debêntures à remuneração que venha a ser aceita pela Emissora, após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo).] {ou} [A Oferta será realizada
somente se forem colocadas[, no mínimo, [•] ([•]) Debêntures] {ou} [a totalidade das
Debêntures].]
3.5. Valor Nominal Unitário
O valor nominal unitário das Debêntures será de [•] na Data de Emissão ("Valor Nominal
Unitário").
[3.6. Coletas de Intenções de Investimento (Procedimento de Bookbuilding)
Será adotado o procedimento de bookbuilding, organizado pelo[s] [Coordenador Líder]
{ou} [Coordenadores], por meio da coleta de intenções de investimento, nos termos do
artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, [sem reservas,]
[com/sem] lotes mínimos ou máximos, para a definição, de comum acordo com a Emissora,
de [•] (em conjunto, "Procedimento de Bookbuilding").] [a ser definido conforme a
emissão].
[O resultado do Procedimento de Bookbuilding será aprovado pela Diretoria do BNDES ou
por um membro da Diretoria do BNDES, por delegação expressa de poderes aprovada pela
Diretoria do BNDES. O resultado será divulgado nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da
Instrução CVM 400, bem como será ratificado por meio de aditamento a esta Escritura de
Emissão.]]

52

-53.7. Quantidade de Debêntures e Séries
A Emissão será realizada em [até [•] séries] {ou} [série única], e será composta por até [•]
([•]) debêntures [(sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures
Adicionais)] [("Debêntures")].
[A Emissora não poderá colocar as Debêntures [das séries subsequentes] antes de colocadas
todas as Debêntures da [primeira série e séries anteriores] ou cancelado o saldo não
colocado.]
[Ressalvadas as referências específicas às Debêntures da [numeração das séries] todas as
referências às "Debêntures" devem ser entendidas como referências às Debêntures
[numeração das séries], em conjunto.]
3.8. Forma
As Debêntures terão a forma escritural. Para todos os fins de direito, a titularidade das
Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito emitido pela Instituição
Escrituradora (conforme definido abaixo), responsável pela escrituração das Debêntures.
Adicionalmente, como comprovante de titularidade de Debêntures custodiadas no SND,
será expedido, pela CETIP, extrato em nome do Debenturista. Para as Debêntures
depositadas na BM&FBOVESPA, será emitido, pela BM&FBOVESPA, extrato de
custódia em nome do Debenturista, que igualmente será reconhecido como comprovante de
titularidade de Debêntures.
]
3.9. Espécie
As Debêntures serão
da espécie
[sem garantia e sem preferência
(quirografária/subordinada)]. Desse modo, as Debêntures não conferirão qualquer
privilégio especial ou geral aos Debenturistas, bem como não será segregado nenhum dos
bens da Emissora em particular para garantir os Debenturistas em caso de necessidade de
execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures.
3.10. Data de Emissão
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será [•] ("Data de Emissão").
3.11. Data de Vencimento
A data de vencimento das Debêntures será [•] de [•] de 20[•] ("Data de Vencimento"), data
em que a Emissora se obriga a proceder ao pagamento integral das Debêntures que ainda se
encontrarem em circulação, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis desde a Data de Subscrição e Integralização (conforme
definido abaixo) ou a data do pagamento anterior da Remuneração, conforme o caso, até a
data do efetivo pagamento.
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3.12. Remuneração
A partir da Data de Subscrição e Integralização, as Debêntures farão jus à seguinte
remuneração:
[Este item descreverá parâmetros e fórmula de remuneração e atualização, conforme
aplicável, das Debêntures de uma ou mais séries, a serem definidos à época de cada
emissão de Debêntures no âmbito do Programa de Distribuição]

3.13.Preço de Subscrição e Integralização
3.13.1. A integralização das Debêntures será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis
à BM&FBOVESPA ou CETIP, conforme o caso ("Data de Subscrição e Integralização").
3.13.2. Não incidirá remuneração entre a Data de Emissão e a Data de Subscrição e
Integralização.
[3.14. Aumento da Oferta
[3.14.1. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures
inicialmente ofertada [(sem considerar as Debêntures Adicionais)] poderá ser acrescida em
até [15% (quinze por cento)], ou seja, em até [•] Debêntures suplementares ("Debêntures
Suplementares"), destinadas a atender excesso de demanda que eventualmente seja
constatado no decorrer da Oferta, conforme opção outorgada pela Emissora aos
[Coordenadores/Coordenador Líder] no Contrato de Distribuição, que somente poderá ser
exercida pelos [Coordenadores/Coordenador Líder] em comum acordo com a Emissora, até
a data de publicação do anúncio de início da Oferta ("Anúncio de Início").]
[3.14.2. A Emissora poderá aumentar a quantidade de Debêntures em até [20% (vinte por
cento)], ou seja, em até [•] Debêntures adicionais, com relação à quantidade originalmente
prevista, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM, nos termos do artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data de publicação do Anúncio de Início
("Debêntures Adicionais").]
[3.14.3. Caso ocorra o aumento na quantidade originalmente ofertada, conforme previsto
na(s) Cláusula(s) 3.14.1 e/ou 3.14.2 acima, a presente Escritura de Emissão deverá ser
aditada de maneira a refletir a quantidade de Debêntures efetivamente emitidas.]]
3.15. Limite da Emissão
[A Emissão [(incluindo as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais)] atende
aos limites previstos no artigo 60 da Lei das Sociedades por Ações, conforme apresentado
no quadro abaixo.] {ou} [Tendo em vista que as Debêntures serão da espécie subordinada,
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-7nos termos do parágrafo 4º do artigo 60 da Lei das Sociedades por Ações, os limites de
emissão previstos no artigo 60 da Lei das Sociedades por Ações não se aplicam às
Debêntures.]
Valor Total da Emissão[*]
R$[•]
Debêntures da [•] Emissão
R$[•]
Capital social da Emissora
R$[•]
[* Incluindo o eventual aumento em decorrência da emissão das Debêntures Suplementares
e das Debêntures Adicionais.]
3.16. Destinação dos Recursos
Os recursos obtidos pela Emissora por meio desta Emissão serão destinados à [•].

3.17. Local de Pagamento
Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados utilizando-se: (i) os
procedimentos adotados pela CETIP, para as Debêntures registradas no SND; (ii) os
procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA, para as Debêntures registradas no
BOVESPAFIX; e/ou (iii) os procedimentos adotados pelo Banco Mandatário e/ou
Instituição Escrituradora, para os titulares das Debêntures que não estejam vinculadas à
BM&FBOVESPA ou à CETIP.].
3.18. Prorrogação dos Prazos
Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos para pagamento de qualquer
obrigação prevista ou decorrente da presente Escritura de Emissão, até o primeiro Dia Útil
subsequente, sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a
serem pagos, quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou
domingo ou, ainda, quando não houver expediente comercial ou bancário nas Cidades de
[São Paulo e/ou Rio de Janeiro, Estado de São Paulo e/ou Estado do Rio de Janeiro],
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP e/ou
BM&FBOVESPA, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de
pagamento coincidir com sábado, domingo ou feriado nacional.
Para os fins desta Escritura de Emissão "Dia Útil" significa qualquer dia que não seja um
sábado, domingo ou feriado nacional.
3.19. Encargos Moratórios
Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos
em atraso ficarão sujeitos à multa moratória de [2% (dois por cento)] e juros de mora de
[1% (um por cento)] ao mês, ambos calculados sobre os valores em atraso desde a data de
inadimplemento até a data do efetivo pagamento ("Encargos Moratórios"),
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
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3.20. Mora do Debenturista
Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3.19 acima, o não-comparecimento do Debenturista
para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora
nas datas previstas nesta Escritura de Emissão, ou em comunicado publicado pela
Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer rendimento, acréscimos ou
Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no recebimento.
3.21. Publicidade
Todos os atos e decisões destinados aos Debenturistas deverão ser obrigatoriamente
comunicados, na forma de avisos, na edição nacional do jornal "Valor Econômico", no
boletim oficial da bolsa de valores e entidade de mercado de balcão organizado em que
forem negociadas as Debêntures e por meio da rede mundial de computadores, devendo a
Emissora avisar, antecipadamente, o Agente Fiduciário da realização de qualquer
publicação.
3.22. Imunidade Tributária
Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este
deverá encaminhar à Instituição Escrituradora no endereço que esta indicar, no prazo de até
10 (dez) Dias Úteis antes da data prevista para recebimento de valores relativos às
Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena
de ter descontados dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação
tributária em vigor.
3.23. Banco Mandatário e Instituição Escrituradora
O banco mandatário da Emissão será [•], instituição financeira com sede na Cidade de [•],
Estado de [•], [ENDEREÇO], inscrita no CNPJ/MF sob nº [•], e a instituição depositária e
agente escriturador das Debêntures será [•], instituição financeira com sede na Cidade de
[•], Estado de [•], [ENDEREÇO], inscrita no CNPJ/MF sob n.º [•] (o "Banco Mandatário" e
a "Instituição Escrituradora", respectivamente, sendo que essas definições incluem qualquer
outra instituição que venha a suceder o Banco Mandatário e a Instituição Escrituradora na
prestação dos serviços previstos neste item).

3.24. Comunicações
As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta Escritura de
Emissão, se feitas por fac-símile ou correio eletrônico, serão consideradas recebidas na data
de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo
emitido pela máquina utilizada pelo remetente), devendo os respectivos originais serem
encaminhados até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem; se feitas por
correspondência, as comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob

56

-9protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pelo Correio ou por telegrama, nos
endereços constantes da qualificação a seguir:
Para a Emissora:
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
Avenida República do Chile 100, sala 514
20031-917 Rio de Janeiro, RJ
At.:
[Selmo Aronovich]
[Superintendente da Área Financeira do BNDES]
Telefone:
(21) 2172-[7528]
Fac-símile:
(21) 2172-[6228]
E-mail:
[selmo@bndes.gov.br]
Para o Agente Fiduciário:
[•]
[Endereço]
[CEP] [Cidade, Estado]
At.:
[•]
Telefone:
([•]) [•]
Fac-símile:
([•]) [•]
E-mail:
[•]

Para o Banco Mandatário/Instituição Escrituradora:
[•]
[Endereço]
[CEP] [Cidade, Estado]
At.:
[•]
Telefone:
([•]) [•]
Fac-símile:
([•]) [•]
E-mail:[•]
Para a [câmara de liquidação]:
[•]
[Endereço]
[CEP] [Cidade, Estado]
At.:
[•]
Telefone:
([•]) [•]
Fac-símile:
([•]) [•]
E-mail:
[•]
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- 10 CLÁUSULA IV - DA NEGOCIAÇÃO DE DEBÊNTURES PELA EMISSORA E DO
VENCIMENTO ANTECIPADO
4.1. Aquisição Facultativa
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, por preço não
superior ao seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata
temporis, observando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por
Ações.
4.1.1. A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
4.1.2. A Diretoria da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer
momento, das Debêntures que se encontrarem em tesouraria.
4.2. Repactuação
[Não] haverá repactuação das Debêntures.
4.3. Resgate Antecipado Facultativo
[Não] haverá resgate antecipado facultativo das Debêntures.

4.4. Vencimento Antecipado
São consideradas hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures e, sujeito ao disposto
nas Cláusulas 4.4.1 e 4.4.2 abaixo, de imediata exigibilidade do pagamento, junto à
Emissora, do Valor Nominal Unitário de cada Debênture, acrescido da Remuneração, bem
como encargos, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Subscrição e
Integralização ou da data de pagamento da Remuneração anterior, quando cabível, até a
data do seu efetivo pagamento, quaisquer dos seguintes eventos:
a) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou de autofalência formulado pela
Emissora, ou decretação de falência da Emissora;
b) não cumprimento de quaisquer obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de
Emissão devidas nas respectivas datas de vencimento, exceto se tal fato decorrer de
(i) determinação judicial ou (ii) problemas operacionais, ligados à BM&FBOVESPA ou à
CETIP ou à Instituição Escrituradora (para os titulares das Debêntures que não estejam
depositadas em custódia vinculada à BM&FBOVESPA ou à CETIP), não sanados em até
[•] horas contadas da data de sua ocorrência, desde que devidamente comprovado pela
Emissora;
c) protestos legítimos e reiterados de títulos contra a Emissora que não sejam sanados no
prazo de [•] dias contados do recebimento de aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente
Fiduciário, cujo valor, em conjunto, seja superior a [•] ou que possam configurar, em face
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- 11 das circunstâncias e a critério do Agente Fiduciário, estado de insolvência da Emissora ou
risco de inadimplemento no pagamento das obrigações decorrentes das Debêntures, à
exceção do protesto efetuado por erro ou má-fé de terceiro, desde que validamente
comprovado pela Emissora;
d) pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra
participação no lucro estatutariamente prevista, quando estiver em mora perante os
Debenturistas desta Emissão;
e) falta de cumprimento pela Emissora de toda e qualquer obrigação não-pecuniária
prevista nesta Escritura de Emissão, não sanada em [•] dias, contados do aviso escrito que
lhe for enviado pelo Agente Fiduciário;
f) comprovação de inveracidade, insuficiência, incorreção ou inconsistência de qualquer
declaração feita pela Emissora nesta Escritura de Emissão, no Contrato de Distribuição, em
qualquer documento relativo à Emissão, ou de qualquer informação constante do prospecto
definitivo [atualizado] do Programa de Distribuição ("Prospecto Definitivo"), do
suplemento preliminar da Emissão ("Suplemento Preliminar") e/ou do suplemento
definitivo da Emissão ("Suplemento Definitivo" e, em conjunto com o Suplemento
Preliminar, "Suplementos") que afete de forma relevante e adversa as Debêntures e que
tenha sido notificada à Emissora pelo Agente Fiduciário;
g) alienação ou transferência de um ou mais ativos da Emissora que, descontados os valores
relativos às aquisições ocorridas entre o término do exercício anterior e a data de tal
alienação ou transferência, representem em conjunto ou individualmente redução de [•] ou
mais do ativo total da Emissora no exercício social imediatamente anterior à data em que
tal alienação ou transferência for efetuada. O cômputo desta alienação deve considerar o
valor contábil de tais ativos quando de sua alienação ou transferência;
h) alteração ou modificação substancial do objeto social da Emissora, que afete de forma
negativa e material o risco de crédito das Debêntures, bem como a transformação da
Emissora de sociedade por ações em outro tipo societário, nos termos do artigo 220 da Lei
das Sociedades por Ações;
i) não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a
Emissora, em valor unitário ou agregado superior a [•] ou valor equivalente em outras
moedas, no prazo de até [•] Dias Úteis contados da data estipulada para pagamento;
j) vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária da Emissora de valor igual ou
superior a [•] ou valor equivalente em outras moedas, salvo se (i) no prazo máximo de [•]
Dias Úteis contados de sua ocorrência, for comprovado pela Emissora (1) que tal
vencimento antecipado ocorreu indevidamente ou foi sanado pela Emissora, ou, (2) haver
impedimento legal que a impeça de sanar a causa do referido vencimento antecipado e que
não tenha ocorrido o vencimento antecipado de qualquer outra dívida contraída no País e
cujo cumprimento da obrigação de pagamento também deva ser executado no País, com
quaisquer terceiros, em decorrência do vencimento antecipado em referência, ou (ii) no
prazo máximo de [•] dias contados de sua ocorrência, especificamente para os casos em que
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- 12 seja necessária a obtenção de qualquer aprovação de autoridade governamental para
permitir que a Emissora efetue referido pagamento, a Emissora comprove que obteve
referida aprovação e sanou tal evento; e
k) [outras a serem decididas em cada uma das emissões]
4.4.1. A ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nas alíneas [▪] da Cláusula 4.4
acima, acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures.
4.4.2. Na ocorrência de qualquer dos eventos indicados nas alíneas [▪] da Cláusula 4.4
acima, o vencimento antecipado das Debêntures dependerá de prévia deliberação da
Assembleia Geral de Debenturistas, que deverá ser convocada pelo Agente Fiduciário em
até [•] Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento do evento.
4.4.3. A Assembleia Geral de Debenturistas a que se refere a Cláusula 4.2.2 acima poderá,
por deliberação de Debenturistas que representem, pelo menos, [•]% ([•] por cento) das
Debêntures em circulação, determinar que o Agente Fiduciário não declare o vencimento
antecipado das Debêntures.
4.4.4. Não se realizando a Assembleia Geral de Debenturistas ou não havendo deliberação
na data originalmente estabelecida para sua realização, o Agente Fiduciário deverá declarar
antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o
imediato pagamento pela Emissora do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido
da Remuneração e encargos até a data de seu efetivo pagamento, exceto se os trabalhos da
referida Assembleia Geral de Debenturistas tiverem sido suspensos para reabertura em
nova data.
4.4.5. A alienação, direta ou indireta, do controle acionário da Emissora dependerá da
prévia aprovação de Debenturistas que representem, pelo menos, [•]% ([•] por cento) das
Debêntures em circulação, em Assembleia Geral de Debenturistas (conforme definido
abaixo) especialmente convocada com esse fim, dispensada essa aprovação se for
assegurado aos debenturistas que o desejarem, o resgate das Debêntures de que forem
titulares, durante o prazo mínimo de seis meses a contar da data de publicação do fato
relevante relativo à negociação.
4.4.6. Em conformidade com o artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, a
incorporação, a fusão ou a cisão da Emissora dependerá da prévia aprovação de
Debenturistas que representem, pelo menos, [•]% ([•] por cento) das Debêntures em
circulação, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada com
esse fim, dispensada tal aprovação se a Emissora assegurar aos Debenturistas que o
desejarem o resgate das Debêntures de que forem titulares, durante o prazo mínimo de seis
meses a contar da data de publicação da assembleia relativa à operação.
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- 13 CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA
5.1. A Emissora está adicionalmente obrigada a:
a) encaminhar ao Agente Fiduciário e à bolsa de valores ou entidade do mercado de
balcão organizado em que forem negociadas as Debêntures:
a.1) dentro de no máximo [•] dias após o término de cada exercício social, ou na
data de sua divulgação, o que ocorrer primeiro, cópia de suas demonstrações
financeiras completas relativas ao respectivo exercício, acompanhadas do relatório
da administração e do parecer dos auditores independentes, bem como declaração
do Diretor de Relação com Investidores atestando o cumprimento das disposições
da presente Escritura de Emissão;
a.2) cópia das informações periódicas e eventuais exigidas pelas normas da CVM,
nos prazos previstos;
a.3) na mesma data de suas publicações, os atos e decisões referidos na
Cláusula 3.21 acima;
a.4) imediatamente, qualquer informação relevante para a presente Emissão;
a.5) cópia de qualquer correspondência ou notificação judicial ou extrajudicial
recebida pela Emissora relacionada a um evento de inadimplemento, imediatamente
após o seu recebimento;
a.6) os comprovantes de cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas
no prazo de até [•] Dias Úteis contados da respectiva Data de Vencimento;
a.7) informações a respeito da ocorrência de qualquer dos eventos indicados na
Cláusula 4.4 acima, imediatamente após a sua ocorrência;
a.8) retransmitir, em até um Dia Útil após disponível, pelo sistema de informações
periódicas e eventuais da CVM, o Relatório elaborado pelo Agente Fiduciário
previsto na Cláusula 6.4 abaixo, alínea (l);
b) manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo
com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, e dar ao Agente
Fiduciário acesso irrestrito: 1) a todo e qualquer relatório do auditor independente
entregue à Emissora; e, 2) aos livros e aos demais registros contábeis da Emissora,
quando deliberado pela Assembleia Geral de Debenturistas.
c) convocar, nos termos da Cláusula 7.1 abaixo, Assembleia Geral de Debenturistas,
para deliberar sobre qualquer matéria que, direta ou indiretamente, se relacione com
a presente Emissão, caso o Agente Fiduciário não o faça;
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solicitados e prestando, ainda, as informações que lhes forem solicitadas;
e) submeter, na forma da lei, suas demonstrações financeiras a exame de empresa de
auditoria independente registrada na CVM;
f) manter sempre atualizado o seu registro de companhia aberta junto à CVM, nos
termos das Instruções CVM aplicáveis, e fornecer aos Debenturistas as
demonstrações financeiras elaboradas e aprovadas, previstas na Lei das Sociedades
por Ações, quando solicitado;
g) estruturar e manter em adequado funcionamento departamento de atendimento aos
Debenturistas, para assegurar-lhes tratamento eficiente, podendo utilizar, para esse
fim, a estrutura e os órgãos destinados ao atendimento de seus acionistas, ou
contratar instituições autorizadas a prestar este serviço;
h) não realizar operações fora de seu objeto social, observadas as disposições
estatutárias, legais e regulamentares em vigor;
i) tomar todas as medidas necessárias para:
i.1) preservar todos seus direitos, títulos de propriedade, concessões, licenças
(inclusive licenças ambientais) e ativos necessários para continuar conduzindo seus
negócios dentro do respectivo objeto social,
i.2) manter em boas condições os bens utilizados na condução de seus negócios,
i.3) pagar ou de outra forma quitar, quando devidas, todas as suas obrigações
fiscais, trabalhistas, comerciais e outras.
j) notificar o Agente Fiduciário e a bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão
organizado em que forem negociadas as Debêntures sobre qualquer ato ou fato que
possa causar interrupção ou suspensão das atividades da Emissora;
k) manter perante companhias seguradoras que a Emissora entenda razoavelmente ser
de primeira linha, os seguros relevantes para a manutenção de sua atividade
principal;
l) informar imediatamente à bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão
organizado em que forem negociadas as Debêntures qualquer mudança significativa
ou imprecisão das informações que afetem direta ou indiretamente as Debêntures;
m) informar a bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado em que
forem negociadas as Debêntures o seu valor e a data de pagamento de todos e
quaisquer rendimentos a elas referentes;
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anualmente, do relatório apresentado por ocasião da colocação das Debêntures, até
o seu vencimento;
o) encaminhar, imediatamente, à CVM, à bolsa de valores ou entidade do mercado de
balcão organizado em que forem negociadas as Debêntures, ao Agente Fiduciário e
divulgar na página da rede mundial de computadores pertinente, o relatório referido
na alínea (n) anterior;
p) estabelecer, em conjunto com os Coordenadores da distribuição pública das
Debêntures, os critérios de distribuição/colocação do lote que será destinado para
distribuição pulverizada no varejo; e
q) decidir, em conjunto com os coordenadores da distribuição pública das Debêntures,
se haverá ou não aumento na oferta para a presente Emissão de Debêntures, na
forma da Cláusula 3.14 acima; e
r) [outras a serem decididas em cada uma das emissões, conforme aplicável].

CLÁUSULA VI - DO AGENTE FIDUCIÁRIO
6.1. Nomeação
A Emissora constitui e nomeia o Agente Fiduciário dos Debenturistas da Emissão objeto
desta Escritura de Emissão, [•], acima qualificado, o qual, neste ato e pela melhor forma de
direito, aceita a nomeação para, nos termos da lei e desta Escritura de Emissão, representar
perante a Emissora a comunhão dos Debenturistas.
6.2. Declaração
O Agente Fiduciário declara e garante à Emissora, na data da assinatura desta Escritura de
Emissão:
a) não ter qualquer impedimento legal, sob as penas da lei, conforme artigo 66,
parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, e demais normas aplicáveis,
inclusive regulamentares, para exercer a função que lhe é conferida;
b) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e
atribuições previstos na legislação específica e nesta Escritura de Emissão;
c) aceitar integralmente esta Escritura de Emissão, todas as suas cláusulas e condições;
d) estar ciente da regulamentação aplicável, emanada do Banco Central do Brasil;
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suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e
estatutários necessários para tanto;
f) que a celebração desta Escritura de Emissão e o cumprimento de suas obrigações
aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo
Agente Fiduciário;
g) que esta Escritura de Emissão contém obrigações legais, válidas, eficazes e
vinculantes do Agente Fiduciário, exigíveis de acordo com os seus termos e
condições.
h) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no
artigo 10 da Instrução CVM n.º 28, de 23 de novembro de 1983, e alterações
posteriores ("Instrução CVM 28");
i) estar devidamente qualificado a exercer as atividades de Agente Fiduciário, nos
termos da regulamentação aplicável vigente;
j) que verificou a veracidade das informações contidas nesta Escritura de Emissão;
k) que verificou a observância, pela Emissora, dos limites de emissão previstos no
artigo 60, caput, da Lei das Sociedades por Ações, conforme disposto na
Cláusula 3.15 acima; e
l) [outras a serem decididas em cada uma das emissões, conforme aplicável].
A Emissora, por sua vez, declara não ter conhecimento de fato que impeça o Agente
Fiduciário de exercer, plenamente, suas funções, nos termos da Lei das Sociedades por
Ações, e demais normas aplicáveis, inclusive regulamentares.
6.3. Substituição
6.3.1. Nas hipóteses de ausência, impedimentos temporários, renúncia, intervenção,
liquidação judicial ou extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso de vacância, será
realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do evento que a determinar,
Assembleia Geral de Debenturistas para a escolha do novo Agente Fiduciário, a qual
poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por
Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures em
circulação (conforme definido na Cláusula 7.2.1 desta Escritura de Emissão), ou pela CVM.
6.3.2. Se a convocação da Assembleia Geral de Debenturistas a que se refere a
Cláusula 6.3.1 acima não ocorrer em até 15 (quinze) dias antes do término do prazo acima
citado, caberá à Emissora efetuá-la, sendo certo que a CVM poderá nomear substituto
provisório enquanto não se consumar o processo de escolha do novo Agente Fiduciário.
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de Debenturistas que o escolher, observado o disposto na Cláusula 6.3.7 abaixo.
6.3.4. Na hipótese de não poder o Agente Fiduciário continuar a exercer as suas funções por
circunstâncias supervenientes a esta Escritura de Emissão, deverá comunicar imediatamente
o fato aos Debenturistas, pedindo sua substituição.
6.3.5. É facultado aos Debenturistas, após o encerramento da distribuição das Debêntures
no mercado, proceder à substituição do Agente Fiduciário e à indicação de seu substituto,
em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim.
6.3.6. A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicação prévia à CVM e à sua
manifestação acerca do atendimento aos requisitos previstos no artigo 8º da
Instrução CVM 28, e eventuais normas posteriores.
6.3.7. O Agente Fiduciário substituto fará jus à mesma remuneração percebida pelo
anterior, caso a Assembleia Geral de Debenturistas não delibere sobre a matéria.
6.3.8. A substituição do Agente Fiduciário deverá ser objeto de aditamento a esta Escritura
de Emissão.
6.3.9. O Agente Fiduciário entrará no exercício de suas funções a partir da data de
assinatura desta Escritura de Emissão ou, no caso do Agente Fiduciário substituto, de
eventual aditamento em que for nomeado como substituto do Agente Fiduciário para
exercer a função, devendo permanecer no exercício de suas funções até a efetiva
substituição ou até a Data de Vencimento das Debêntures, ou o seu integral e regular
pagamento, dos dois o que ocorrer primeiro.
6.3.10. Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e preceitos
emanados da CVM.
6.4. Deveres
Além de outros previstos em lei, ou em ato normativo da CVM e nesta Escritura de
Emissão, constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário:
a) proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, aplicando no exercício da função
o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar na
administração de seus próprios negócios;
b) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de
qualquer outra circunstância que lhe impeça o exercício da função;
c) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis
relacionados com o exercício de suas funções;
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nesta Escritura de Emissão, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as
omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
e) promover, nos competentes órgãos, caso a Emissora não o faça, a inscrição desta
Escritura de Emissão e respectivos aditamentos na JCDF, sanando as lacunas e
irregularidades porventura neles existentes;
f) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações
obrigatórias, alertando os Debenturistas acerca de eventuais omissões ou
inconsistências constantes de tais informações;
g) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de
modificações nas condições das Debêntures;
h) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções,
certidões atualizadas perante órgãos e entidades públicas e ofícios de registros
públicos;
i) solicitar, quando considerar necessário, e desde que permitido pela legislação
aplicável, auditoria extraordinária na Emissora;
j) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Debenturistas;
j.1) enviar à CVM e à bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão
organizado em que forem negociadas as Debêntures, até a data da primeira
publicação, cópia do edital de convocação e da proposta a ser submetida à
Assembleia Geral de Debenturistas;
k) comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas a fim de prestar as informações
que lhe forem solicitadas;
k.1) enviar à CVM e à bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão
organizado em que forem negociadas as Debêntures, 1 (um) Dia Útil após a data de
encerramento de cada Assembleia Geral de Debenturistas, sumário das deliberações
tomadas e, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da ata da Assembleia Geral de
Debenturistas;
l) elaborar relatório destinado aos Debenturistas, nos termos do artigo 68,
parágrafo 1º, alínea (b), da Lei das Sociedades por Ações, o qual deverá conter, ao
menos, as seguintes informações:
l.1) eventual omissão ou inconsistência de que tenha conhecimento, contida nas
informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na
prestação obrigatória de informações pela Emissora;
l.2) alterações estatutárias ocorridas no período;
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l.3) comentários sobre as demonstrações financeiras da Emissora enfocando os
indicadores econômicos, financeiros e a estrutura de capital da Emissora;
l.4) posição da distribuição ou colocação das Debêntures no mercado;
l.5) aquisição facultativa e pagamento de rendimento das Debêntures realizados no
período, bem como aquisições e vendas de Debêntures efetuadas pela Emissora;
l.6) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da Emissão de
Debêntures, de acordo com os dados obtidos perante os administradores da
Emissora;
l.7) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura de
Emissão;
l.8) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de Agente
Fiduciário.
m) disponibilizar exemplar do relatório de que trata a alínea (l) aos Debenturistas no
prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do encerramento do exercício social da
Emissora, ao menos nos seguintes locais:
m.1) na sede da Emissora;
m.2) no local indicado pelo Agente Fiduciário;
m.3) na CVM;
m.4) na bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado em que
forem negociadas as debêntures; e
m.5) na instituição líder da colocação das Debêntures;
n) publicar, às expensas da Emissora, nos órgãos da imprensa em que a Emissora deva
efetuar suas publicações, anúncio comunicando aos debenturistas que o relatório de
que trata a alínea (l) se encontra a sua disposição nos locais indicados na alínea (m);
o) manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, inclusive,
gestões perante a Emissora, a Instituição Escrituradora, a BM&FBOVESPA e a
CETIP;
p) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura de Emissão,
especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;
q) sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.2.1 acima, notificar os Debenturistas, por
edital e individualmente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de qualquer
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Emissão, indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores
esclarecimentos. Comunicação de igual teor deve ser enviada:
q.1) à CVM;
q.2) à BM&FBOVESPA e/ou à CETIP; e
q.3) ao Banco Central do Brasil;
r) fazer a Emissora cumprir com as obrigações previstas na Cláusula 5.1 acima,
alíneas (n) e (o), e, ainda, de encaminhar à ANBIMA o relatório de avaliação
(rating) objeto da atualização; e
s) verificar a observância, pela Emissora, dos limites de emissão prescritos no artigo
60 da Lei das Sociedades por Ações.
6.5. Atribuições Específicas
6.5.1. Sem prejuízo das obrigações dispostas na presente Escritura de Emissão, o Agente
Fiduciário utilizará de quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais contra a
Emissora para a proteção e defesa dos interesses da comunhão dos Debenturistas e da
realização de seus créditos, devendo, em caso de inadimplemento da Emissora:
a) declarar, observadas as condições desta Escritura de Emissão, antecipadamente
vencidas as Debêntures e cobrar seu principal e acessórios;
b) tomar toda e qualquer providência necessária para a realização dos créditos dos
Debenturistas;
c) requerer a falência da Emissora; e
d) representar os Debenturistas em processo de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial da Emissora.
6.5.2. O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das
medidas contempladas nas alíneas (a), (b) e (c) da Cláusula 6.5.1 acima se, convocada a
Assembleia Geral de Debenturistas, esta assim o autorizar por deliberação de Debenturistas
que representem, pelo menos, [•]% ([•] por cento) das Debêntures em circulação, (conforme
definido na Cláusula 7.2.1 desta Escritura de Emissão), bastando, porém, a deliberação da
maioria das Debêntures em circulação quando tal hipótese se referir ao disposto na
alínea (d) da Cláusula 6.5.1 acima.
6.6. Remuneração
6.6.1. Será devida ao Agente Fiduciário ou à instituição que vier a substituí-lo nesta
qualidade, a título de honorários pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe
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seguinte forma:
a) Parcelas anuais de [•], a primeira a ser paga [•] dias após a obtenção do registro na
CVM e as demais no mesmo dia nos [•] anos seguintes;
b) O Agente Fiduciário deverá enviar aviso de cobrança da remuneração à Emissora
com antecedência mínima de [•] dias da data de cada pagamento (exceto em
relação ao primeiro pagamento, que deverá observar uma antecedência mínima de
[•] dias, sendo que se a Emissora não receber referido aviso dentro do prazo acima,
os pagamentos eventualmente efetuados com atraso, em razão do não recebimento,
pela Emissora, de referido aviso, não estarão sujeitos a multas ou penalidades;
c) As remunerações previstas nas alíneas anteriores serão devidas mesmo após o
vencimento das Debêntures, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na
cobrança de inadimplências não sanadas pela Emissora;
d) As parcelas referidas acima serão atualizadas pelo [•], ou na sua falta, pelo mesmo
índice que vier a substituí-lo, a partir da data de pagamento da primeira parcela,
conforme descrito na alínea (a) acima, até as datas de pagamento de cada parcela,
calculadas pro rata dia se necessário;
e) [As remunerações não incluem as despesas com publicações, transporte,
alimentação, viagens e estadias necessárias ao exercício da função de Agente
Fiduciário, durante ou após a implantação do serviço, a serem cobertas pela
Emissora, mediante pagamento das respectivas faturas emitidas diretamente em seu
nome, ou reembolso, após prévia aprovação e no prazo de [•] Dias Úteis contados
do recebimento pela Emissora da documentação comprobatória de tais despesas.]
Não estão incluídas igualmente despesas com especialistas, caso sejam necessários,
tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal à Emissora;
f) Em caso de inadimplência da Emissora, todas as despesas com procedimentos
legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer
para resguardar os interesses dos Debenturistas deverão ser previamente aprovadas
e adiantadas pelos Debenturistas, e posteriormente, conforme previsto em lei,
ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem adiantadas pelos Debenturistas
incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos,
custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário ou decorrentes
de ações contra ele propostas no exercício de sua função, ou ainda que lhe causem
prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos
Debenturistas. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da
sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Debenturistas,
bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na
hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento
destas por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário
solicitar garantia prévia dos Debenturistas para cobertura do risco da sucumbência;
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remuneração, os débitos em atraso ficarão sujeitos a multa de [2% (dois por cento)]
e juros de mora de [1% (um por cento)] ao mês, sem prejuízo da atualização
monetária;
h) As remunerações serão acrescidas dos seguintes tributos: ISS (Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração
Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e
quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente
Fiduciário, excetuando-se o imposto de renda, nas alíquotas vigentes nas datas de
cada pagamento.
6.6.2. Em caso de sua substituição, o Agente Fiduciário se obriga a restituir à Emissora,
parte da remuneração anual correspondente aos meses em que não mais desempenhará as
funções aqui descritas.
CLÁUSULA VII - DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
7.1. Convocação
A assembleia geral de Debenturistas ("Assembleia Geral de Debenturistas") pode ser
convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, por Debenturistas que representem
10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures em circulação, ou pela CVM.
7.1.1. A convocação se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, nos
órgãos de imprensa nos quais a Emissora deve efetuar suas publicações, respeitadas outras
regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais
constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura
de Emissão.
7.2. Quorum de Instalação
A Assembleia Geral de Debenturistas se instalará, em primeira convocação, com a presença
de Debenturistas que representem a metade, no mínimo, das Debêntures em circulação, e,
em segunda convocação, com qualquer quorum.
7.2.1. Para os efeitos da presente Escritura de Emissão, considera-se "Debêntures em
circulação" todas as Debêntures subscritas, excluídas aquelas mantidas em tesouraria pela
Emissora e as de titularidade de empresas controladas pela Emissora ou de sua
controladora, bem como as debêntures de administradores da Emissora ou de sua
controladora.
7.3. Mesa Diretora
A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá ao Debenturista, eleito, na
Assembleia Geral de Debenturistas, pelos Debenturistas presentes ao referido conclave ou
àquele que for designado pela CVM. O papel de secretário da Assembleia será do Agente
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Debenturistas.
7.4. Quorum de Deliberação
7.4.1. Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em
Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.
Observado o disposto nesta Cláusula, as alterações nas características e condições das
Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem, pelo
menos, [•]% ([•] por cento) das Debêntures em circulação, observado que alterações na
Remuneração e/ou prazo de vencimento das Debêntures e/ou dispositivos sobre quorum
previstos nesta Escritura de Emissão deverão contar com aprovação de Debenturistas que
representem, pelo menos, [•]% ([•] por cento) das Debêntures da em circulação.
7.4.2. Sem prejuízo do quorum de [•] previsto na Cláusula 7.4.1 acima, na hipótese de
extinção, ausência de apuração e/ou divulgação por mais de [•] ([•]) dias consecutivos após
a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou impossibilidade legal de aplicação da
[taxa relativa à remuneração], o quorum necessário para definição do novo parâmetro de
remuneração deverá ser composto por Debenturistas que representem, no mínimo, [•] das
Debêntures em circulação.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMISSORA
A Emissora declara e garante ao Agente Fiduciário, na data da assinatura desta Escritura de
Emissão, que:
a) está devidamente autorizada a celebrar esta Escritura de Emissão e a cumprir com
todas as obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e
estatutários necessários para tanto;
b) a celebração desta Escritura de Emissão e a colocação das Debêntures não
infringem qualquer disposição legal, contrato ou instrumento do qual a Emissora
seja parte, nem irá resultar em:
b.1) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer desses
contratos ou instrumentos,
b.2) criação de qualquer ônus ou gravame sobre qualquer ativo ou bem da
Emissora, exceto por aqueles já existentes na presente data; ou
b.3) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos;
c) a celebração desta Escritura de Emissão e o cumprimento de suas obrigações aqui
previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pela Emissora;
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- 24 d) esta Escritura de Emissão e as obrigações aqui previstas constituem obrigações
válidas e eficazes da Emissora, exigíveis de acordo com os seus termos e condições;
e) o Prospecto Definitivo e os Suplementos contêm e conterão, no mínimo, e
observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, todas as informações
relevantes em relação à Emissora, nas respectivas datas de cada evento, no contexto
da presente Emissão necessárias para que os investidores e seus consultores tenham
condições de fazer uma análise correta dos ativos, passivos, das responsabilidades
da Emissora, de sua condição financeira, lucros, perdas, perspectivas e direitos em
relação às Debêntures, não contendo declarações falsas ou omissões de fatos
relevantes, nas circunstâncias em que essas declarações foram dadas;
f) as declarações contidas no Prospecto Definitivo e nos Suplementos, em relação à
Emissora e ao BNDES são verdadeiras nas respectivas datas em que foram dadas e
não são enganosas, incorretas, insuficientes ou inverídicas;
g) as opiniões, análises e expectativas expressas no Prospecto Definitivo e nos
Suplementos, em relação à Emissora, foram dadas de boa-fé, sendo expressas após
serem consideradas todas as circunstâncias relevantes e com base em suposições
razoáveis,
h) não há fatos relativos à Emissora, nas respectivas datas do Prospecto Definitivo, do
Suplemento Preliminar e do Suplemento Definitivo, ou relativos às Debêntures não
divulgados no Prospecto Definitivo e nos Suplementos cuja omissão, no contexto
dessa Emissão, faça com que alguma declaração relevante do Prospecto Definitivo
ou dos Suplementos, seja enganosa, incorreta ou inverídica;
i) as declarações, informações e fatos descritos no Prospecto Definitivo e nos
Suplementos, em relação à Emissora, são verdadeiros, completos, suficientes e
verídicos;
j) as demonstrações financeiras da Emissora, relativas ao último exercício social
encerrado e ao exercício social imediatamente anterior, representam corretamente a
posição patrimonial e financeira da Emissora e foram devidamente elaboradas em
conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;
k) as informações da Emissora relativas ao último trimestre encerrado ou ao
imediatamente anterior, representam corretamente a posição patrimonial e
financeira da Emissora e foram devidamente elaboradas em conformidade com os
princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;
l) a Emissora está cumprindo as leis, regulamentos, normas administrativas e
determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à
condução de seus negócios; e
m) exceto pelas contingências informadas no Prospecto Definitivo e nos Suplementos,
não há qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou
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- 25 outro tipo de investigação governamental que possa vir a causar impacto adverso
relevante na Emissora, em sua condição financeira ou outras, ou em sua atividade.

CLÁUSULA IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Renúncia
Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura de
Emissão. Nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou
faculdade que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas em razão de qualquer
inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será
interpretado como constituindo uma renúncia ao mesmo ou concordância com tal
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações
assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissão ou precedente no tocante a qualquer
outro inadimplemento ou atraso.
9.2. Divisão
Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou
ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,
comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na
medida do possível, produza o mesmo efeito.
9.3. Irrevogabilidade e Irretratabilidade
Esta Escritura de Emissão é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, salvo na
hipótese de não preenchimento de qualquer dos requisitos relacionados na Cláusula II
supra, obrigando as partes por si e seus sucessores.
9.4. Lei Aplicável
Esta Escritura de Emissão é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil.
9.5. Resolução de Conflitos
9.5.1. Observado o disposto na Cláusula 9.5.2 abaixo, todas e quaisquer dúvidas e
controvérsias que porventura vierem a surgir em relação aos termos e condições desta
Escritura de Emissão serão resolvidas por arbitragem, de acordo com o previsto na presente
Escritura e na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e alterações posteriores ("Lei da
Arbitragem"), cuja decisão será imediatamente acatada pela Emissora e Debenturistas, estes
representados pelo Agente Fiduciário.
9.5.2. A arbitragem não será admitida caso o regulamento a que esta esteja sujeita
prejudique, por qualquer forma, o fornecimento de informações pela Emissora ao Tribunal
de Contas da União, conforme exigido nos termos do artigo 70 e seguintes da Constituição
Federal, ou outros órgãos de controle a que a Emissora estiver sujeita. A menos que
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- 26 expressamente acordado com a Emissora, todas as decisões em procedimentos arbitrais
deverão ser proferidas com base exclusivamente em direito (arbitragem de direito), nos
termos do artigo 2º da Lei da Arbitragem.
9.5.3. A arbitragem será conduzida perante e administrada pela Câmara de Arbitragem do
Mercado, instalada pela BM&FBOVESPA ("CAM"), e caberá a um tribunal arbitral
composto por três árbitros inscritos na CAM, de acordo com os procedimentos da
BM&FBOVESPA ("Tribunal Arbitral").
9.5.3.1. Cada parte indicará um árbitro. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral,
será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas partes. Quaisquer omissões,
litígios, dúvidas e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas Partes ou à escolha
do terceiro árbitro serão dirimidos pela CAM.
9.5.4. A parte vencida deverá pagar à parte vencedora as despesas da arbitragem e os
honorários advocatícios arbitrados pela CAM. Caso haja sucumbência parcial de ambas as
partes, caberá à CAM definir a proporção da responsabilidade de cada vencido. As partes
concordam que, no caso de realização de acordo para extinção do processo, as despesas da
arbitragem serão custeadas igualmente pelas partes, sendo certo que cada parte arcará com
os honorários de seus patronos.
9.5.5. Sem prejuízo do disposto acima, qualquer das partes poderá requerer ao Poder
Judiciário medidas cautelares, sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar
ao Poder Judiciário não afetará a existência, validade e eficácia da convenção de
arbitragem, nem representará uma dispensa com relação à necessidade de submissão do
conflito à arbitragem, observado o disposto na Lei da Arbitragem a esse respeito.
9.6. Foro
Fica eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o exercício
do direito de ação previsto no artigo 33 da Lei da Arbitragem, para a proposição de
medidas cautelares conforme previsto na Cláusula 9.5.5 acima e para a execução de
sentença arbitral e das obrigações de pagamento previstas nesta Escritura de Emissão, com
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Estando assim, as partes, certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, em 4 (quatro)
vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.
Rio de Janeiro, ____ de [•] de 20[•].
(As assinaturas seguem nas 3 (três) páginas seguintes.)
[O RESTANTE DESTA PÁGINA INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.]
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- 27 INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA [▪] EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE [QUIROGRAFÁRIA/SUBORDINADA], DA
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, CELEBRADO EM [•] DE [▪] DE 20[▪] ENTRE
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR E [AGENTE FIDUCIÁRIO] – PÁGINA DE
ASSINATURAS 1/3.

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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- 28 INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA [▪] EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE [QUIROGRAFÁRIA/SUBORDINADA], DA
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, CELEBRADO EM [•] DE [▪] DE 20[▪] ENTRE
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR E [AGENTE FIDUCIÁRIO] – PÁGINA DE
ASSINATURAS 2/3.

[Agente Fiduciário]

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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- 29 INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA [▪] EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE [QUIROGRAFÁRIA/SUBORDINADA], DA
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, CELEBRADO EM [•] DE [▪] DE 20[▪] ENTRE
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR E [AGENTE FIDUCIÁRIO] – PÁGINA DE
ASSINATURAS 3/3.

Testemunhas:

Nome:
Id.:
CPF:

Nome:
Id.:
CPF:
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ANEXO 2
Decisões da Diretoria do BNDES, Acionista Único da Emissora
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ANEXO 3
Estatuto Social da Emissora
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ESTATUTO SOCIAL DA BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. BNDESPAR
(Aprovado pela Decisão nº Dir. 149/2002-BNDES, de 11.3.2002, e alterado
pelas Decisões nº Dir. 821/2002-BNDES, de 9.12.2002, Dir. 155/2003BNDES, de 22.4.2003, Dir. 776/2004, de 27.9.2004, Dir. 298/2005-BNDES, de
19.4.2005, Dir 862/2006-BNDES, de 28.9.2006, Dir. 721/2007-BNDES, de
28.8.2007, Dir. 948/2008, de 4.11.2008, Dir. 690/2009-BNDES, de 11.8.2009,
Dir. 1313/2009-BNDES, de 17.11.2009, Dir. 1349/2009-BNDES, de
24.11.2009, Dir. 2111/2010-BNDES, de 30.12.2010 e Dir. 46/2011-BNDES, de
18.1.2011).

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL
Art. 1º A BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR é uma sociedade por
ações, constituída como Subsidiária Integral da Empresa Pública BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES e
rege-se pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável às sociedades
anônimas.
Art. 2º A BNDESPAR tem sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor
Bancário Sul, Edifício BNDES, Conjunto 1, Bloco “J”, 12º e 13º andares,
escritório de serviços e domicílio fiscal na cidade do Rio de Janeiro, à Avenida
República do Chile nº 100-parte, podendo criar agências, escritórios, filiais e
representações.
Art. 3º O prazo de duração da BNDESPAR é indeterminado.
Art. 4º A BNDESPAR tem por objeto social:
I - realizar operações visando a capitalização de empreendimentos controlados
por grupos privados, observados os planos e políticas do BANCO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES;
II - apoiar empresas que reúnam condições de eficiência econômica,
tecnológica e de gestão e, ainda, que apresentem perspectivas adequadas de
retorno para o investimento, em condições e prazos compatíveis com o risco e
a natureza de sua atividade;
III - apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, em cujas atividades
se incorporem novas tecnologias;
IV -contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, por intermédio do
acréscimo de oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade
do capital de empresas, e
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V - administrar carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros.
CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES OPERACIONAIS
Art. 5º O apoio financeiro de que trata o artigo anterior consistirá
fundamentalmente nas seguintes formas de colaboração:
I - subscrição e integralização de valores mobiliários e, em se tratando de
ações, preferencialmente em proporções minoritárias;
II - garantia de subscrição de ações ou de debêntures conversíveis em ações
ou de bônus de subscrição;
III - aquisição e venda de valores mobiliários no mercado secundário; e
IV -outras formas de colaboração compatíveis com o objeto social da
BNDESPAR.
Art. 6º O apoio financeiro de que trata o artigo anterior somente poderá ser
efetivado em empresas constituídas sob as leis brasileiras e com sede e
administração no País, ou pessoas jurídicas controladas pelos Poderes
Públicos.
Art. 6º-A. O apoio financeiro pela BNDESPAR poderá ser, excepcionalmente,
efetivado em empresas ou entidades, mesmo que constituídas sob a legislação
estrangeira, que: (Redação dada pela Decisão nº Dir. 721/2007-BNDES, de
28.8.2007)
I -enquadrem-se na definição de organismos multilaterais de crédito ou;
(Redação dada pela Decisão nº Dir. 721/2007-BNDES, de 28.8.2007)
II -tenham como sócios ou cotistas organismos multilaterais de crédito.
(Redação dada pela Decisão nº Dir. 721/2007-BNDES, de 28.8.2007)
Parágrafo único. Consideram-se, para os efeitos deste artigo, organismos
multilaterais de crédito as pessoas jurídicas, constituídas no Brasil ou no
exterior, cujo capital social esteja subscrito diretamente pelos governos de
diferentes países ou por suas instituições financeiras oficiais e que tenham
como objeto promover o desenvolvimento e a integração econômica e social
dos seus países membros. (Redação dada pela Decisão nº Dir. 721/2007BNDES, de 28.8.2007)
Art. 6º-B. A BNDESPAR, no âmbito de operações de apoio à
internacionalização de empresas brasileiras, poderá adquirir certificados de
depósitos de valores mobiliários – BDRs com lastro em valores mobiliários de
emissão de empresas constituídas sob a legislação estrangeira, cujo controle
de capital seja exercido direta e indiretamente por pessoa jurídica constituída

92

sob as leis brasileiras que tenha sede e desenvolva atividade operacional no
Brasil, sendo controlada direta ou indiretamente por pessoa física residente e
domiciliada no País. (Incluído pela Decisão nº Dir. 1.349/2009-BNDES, de
24.11.2009)
CAPÍTULO III
DO CAPITAL SOCIAL
Art. 7º O capital social da BNDESPAR é de R$ 46.304.355.611,92 (quarenta e
seis bilhões, trezentos e quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil,
seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos), representado por 1 (uma)
ação ordinária nominativa, sem valor nominal. (Redação dada pela Decisão nº
Dir. 2.111/2010-BNDES, de 30.12.2010)
Art. 8º A ação representativa do capital da BNDESPAR é de propriedade do
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL BNDES.

CAPÍTULO IV
DO ACIONISTA ÚNICO
Art. 9º O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL - BNDES, na qualidade de Acionista Único da BNDESPAR, detém
plenos poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto social
da BNDESPAR e adotar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e
ao seu desenvolvimento, cabendo-lhe, privativamente, a deliberação sobre as
seguintes matérias:
I - reforma do presente Estatuto;
II - designação ou destituição dos membros do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal, observados os procedimentos previstos no § 1º do art. 12
e nos incisos I, II e III do art. 22, respectivamente;
III - apreciação, anual, das contas dos administradores e das demonstrações
financeiras;
IV - abertura do capital social da BNDESPAR;
V - transformação, incorporação, fusão e cisão da BNDESPAR, bem como
sobre sua liquidação e dissolução;
VI - fixação dos honorários da Diretoria;
VII - renúncia a direitos de subscrição de ações ou de debêntures conversíveis
em ações de empresas controladas;
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VIII - permuta de ações ou de outros valores mobiliários, de emissão de
empresas públicas, sociedades de economia mista e de suas respectivas
subsidiárias, controladas direta ou indiretamente pela União;
IX - alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da BNDESPAR
ou de suas empresas controladas;
X - alienação de debêntures conversíveis em ações de titularidade da
BNDESPAR, de emissão de empresas controladas;
XI - emissão de debêntures simples ou conversíveis em ações e, ainda,
negociação das que estiverem mantidas em tesouraria; e
XII - emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários.
Art. 10. As deliberações do Acionista Único - BNDES, pertinentes ao exercício
das atribuições de que trata o artigo anterior, serão formalizadas por meio de
atos decisórios da Diretoria do BNDES, os quais produzirão os mesmos efeitos
das atas das assembléias gerais de acionistas a que se refere o art. 130 da Lei
nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, inclusive perante o Registro de
Comércio.
Parágrafo único. As deliberações de que trata este artigo deverão, quando for
o caso, obedecer aos prazos estabelecidos na legislação aplicável às
sociedades anônimas.

CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 11. São órgãos de assessoramento, administração e fiscalização da
BNDESPAR o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal,
respectivamente.
Seção I
Do Conselho de Administração
Art. 12. O Conselho de Administração, órgão de assessoramento superior da
BNDESPAR, será integrado pelo Presidente do Acionista Único - BNDES, e por
mais 5 (cinco) membros, todos brasileiros, residentes e domiciliados no País,
de notórios conhecimentos e experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e
capacidade técnica compatível com o exercício do cargo. (Redação dada pela
Decisão nº Dir. 155/2003-BNDES, de 22.4.2003)
§ 1º À exceção do Presidente do Acionista Único - BNDES, os membros do
Conselho de Administração serão designados pelo Acionista Único - BNDES,
sendo um deles mediante indicação do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão e os demais por indicação do Ministro de Estado sob cuja
supervisão estiver o Acionista Único - BNDES, após aprovação dos respectivos
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nomes pelo Presidente da República, e terão mandato de 3 (três) anos,
podendo ser reconduzidos. (Redação dada pela Decisão nº Dir. 155/2003BNDES, de 22.4.2003)
§ 1º-A. O Conselho de Administração designará, entre os seus membros,
aquele que o presidirá, bem como o seu substituto, nos casos de ausência ou
impedimento. (Redação dada pela Decisão nº Dir. 155/2003-BNDES, de
22.4.2003)
§ 2º A investidura dos membros do Conselho de Administração, à exceção do
Presidente do Acionista Único - BNDES, far-se-á mediante assinatura no Livro
de Termo de Posse. (Redação dada pela Decisão nº Dir. 155/2003-BNDES, de
22.4.2003)
§ 3º O prazo do mandato de membro do Conselho de Administração conta-se
a partir da data do ato designativo.
§ 4º O membro do Conselho de Administração permanecerá no exercício do
cargo até a designação de substituto pelo Acionista Único - BNDES.
§ 5º Na hipótese de recondução de membro do Conselho de Administração, o
novo prazo de mandato conta-se a partir da data do término da gestão anterior.
§ 6º Em caso de vacância no curso do mandato, será designado novo membro
do Conselho, que completará o prazo de gestão do antecessor.
§ 7º Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho de
Administração farão jus a honorários mensais correspondentes a 10% (dez por
cento) da remuneração média mensal dos Diretores, observadas as seguintes
regras:
I - o pagamento dos honorários será trimestral, devendo ser efetuado no mês
subseqüente àquele em que se realizar a reunião ordinária do período; e
II - somente os membros do Conselho que comparecerem à reunião ordinária
do trimestre farão jus aos respectivos honorários.
Art. 13. São atribuições do Conselho de Administração:
I - eleger os Diretores, sem denominação especial, observados os
procedimentos previstos no inciso III do art. 15;
II - apreciar, por proposta da Diretoria, os planos e programas de atuação da
BNDESPAR, fixando a orientação geral dos seus negócios;
III - opinar sobre os orçamentos de investimentos e administrativos, anuais e
plurianuais;
IV - aconselhar a Diretoria na fixação de políticas a serem adotadas e na
definição de prioridades de natureza setorial;
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V - manifestar-se sobre o Relatório Anual da Diretoria, as demonstrações
financeiras do exercício e as propostas de destinação dos resultados;
VI - aconselhar o Acionista Único - BNDES, no que se refere às linhas gerais
orientadoras da BNDESPAR; e
VII - manifestar-se sobre quaisquer assuntos de interesse da BNDESPAR que
lhe sejam submetidos pela Diretoria ou pelo Acionista Único - BNDES.
Art. 14. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada
trimestre do ano civil e, extraordinariamente, sempre que for convocado por
seu Presidente, a critério deste ou por solicitação de, pelo menos, 4 (quatro)
dos seus membros. (Redação dada pela Decisão nº Dir 862/2006-BNDES, de
28.9.2006)
§ 1º O Conselho de Administração somente se pronunciará com a presença
de, pelo menos, 4 (quatro) dos seus membros.
§ 2º As manifestações do Conselho de Administração serão adotadas por
maioria de votos e registradas em ata, cabendo ao Presidente, além do voto
comum, o de qualidade.

Seção II
Da Diretoria
Art. 15. A Diretoria, órgão de administração executiva da BNDESPAR, será
composta de até 8 (oito) membros, todos integrantes da Diretoria do Acionista
Único, eleitos pelo Conselho de Administração da BNDESPAR, a saber:
(Redação dada pela Decisão nº Dir. 948/2008-BNDES, de 4.11.2008)
I -O Diretor-Presidente, que será o Presidente do Acionista Único - BNDES;
(Redação dada pela Decisão nº Dir. 298/2005-BNDES, de 19.4.2005)
II - O Diretor-Superintendente, que será o Vice-Presidente do Acionista Único –
BNDES; e (Redação dada pela Decisão nº Dir. 298/2005-BNDES, de
19.4.2005)
III - Até 6 (seis) Diretores, sem denominação especial. (Redação dada pela
Decisão nº Dir. 948/2008-BNDES, de 4.11.2008)
§ 1º O Diretor-Presidente poderá delegar as respectivas atribuições, no todo
ou em parte, reservando-se iguais poderes, ao Diretor-Superintendente, que
será o seu substituto. (Redação dada pela Decisão nº Dir. 298/2005-BNDES,
de 19.4.2005)
§ 2º O Diretor-Superintendente poderá delegar as respectivas atribuições, no
todo ou em parte, reservando-se iguais poderes, a um dos membros da
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Diretoria, que será o seu substituto. (Redação dada pela Decisão nº Dir.
298/2005-BNDES, de 19.4.2005)
§ 3º O Diretor-Presidente, Diretor-Superintendente e os demais Diretores não
farão jus a qualquer remuneração pelo exercício das funções. (Redação dada
pela Decisão nº Dir. 298/2005-BNDES, de 19.4.2005)
§ 4º Um dos Diretores será designado, por meio de Portaria do Presidente do
BNDES, para exercer a função de Diretor de Relação com Investidores.
(Incluído pela Decisão nº Dir. 46/2011-BNDES, de 18.1.2011)
Art. 16. Os mandatos do Diretor-Presidente, Diretor-Superintendente e dos
demais Diretores coincidirão com seus respectivos mandatos como membros
da Diretoria do Acionista Único – BNDES. (Redação dada pela Decisão nº Dir.
298/2005-BNDES, de 19.4.2005)
§ 1º A investidura dos membros da Diretoria, à exceção do Diretor-Presidente
e do Diretor-Superintendente, far-se-á mediante assinatura no Livro de Termo
de Posse. (Redação dada pela Decisão nº Dir. 298/2005-BNDES, de
19.4.2005)
§ 2º Ao término do mandato, o membro da Diretoria permanecerá no exercício
do cargo até a eleição do substituto pelo Conselho de Administração da
BNDESPAR. (Redação dada pela Decisão nº Dir. 298/2005-BNDES, de
19.4.2005)
§ 3º Em caso de vacância no curso do mandato, será designado novo membro
da Diretoria que completará o prazo de gestão do antecessor. (Redação dada
pela Decisão nº Dir. 298/2005-BNDES, de 19.4.2005)
Art. 17. Compete à Diretoria o exercício de todos os poderes de administração
geral e de gestão executiva da BNDESPAR, cabendo-lhe precipuamente:
I - fixar os planos e programas de atuação da BNDESPAR;
II - aprovar os orçamentos de investimentos e administrativos, anuais e
plurianuais;
III - aprovar as normas gerais de operação;
IV - aprovar a organização interna da BNDESPAR, definindo a estrutura
administrativa e as atribuições das unidades que a integram;
V - deliberar sobre as operações de apoio financeiro;
VI - aprovar as normas gerais de administração de pessoal, inclusive as
relativas à instituição de planos de cargos e salários ou de benefícios;
VII - elaborar o Relatório Anual de Desempenho da BNDESPAR, as
demonstrações financeiras do exercício e as propostas de destinação dos
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resultados para apreciação do Conselho Fiscal e do Conselho de
Administração e, posteriormente, deliberação do Acionista Único - BNDES;
VIII - autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
IX - deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração de valores mobiliários,
excetuado o disposto no inciso XI do art. 9º;
X - autorizar a renúncia de direitos, ressalvado o disposto no inciso VII do art.
9º, transações e compromisso arbitral;
XI - autorizar a realização de acordos, contratos e convênios que constituam
ônus, obrigações ou compromissos para a BNDESPAR;
XII - conceder férias e licenças aos membros da Diretoria; e
XIII - fazer publicar no Diário Oficial da União, depois de aprovado pelo Ministro
de Estado sob cuja supervisão estiver o Acionista Único - BNDES:
a) o Regulamento de Licitações;
b) o Regulamento de Pessoal, com direitos e deveres dos empregados, o
regime disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade;
c) o Quadro de Pessoal, com a indicação, em 3 (três) colunas, do total de
empregos e os números de empregos providos e vagos, discriminados por
carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano;
d) o plano de salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que
componham a retribuição dos seus empregados.
Art. 18. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por mês e,
extraordinariamente, sempre que convocada pelo Diretor-Presidente,
deliberando com a presença de, pelo menos, 2 (dois) dos seus membros,
sendo 1 (um) deles, necessariamente, o Diretor-Presidente, ou seu substituto,
nos termos do § 1º do art. 15.
§ 1º As deliberações da Diretoria serão adotadas por maioria de votos e
registradas em ata, cabendo ao Diretor-Presidente, além do voto comum, o de
qualidade.
§ 2º O Diretor-Presidente poderá vetar as deliberações da Diretoria,
submetendo-as ao Acionista Único - BNDES.
Art. 19. Compete ao Diretor-Presidente a direção, supervisão e coordenação
dos trabalhos da Diretoria e, especificamente:
I - representar a BNDESPAR em juízo ou fora dele, podendo, em nome desta,
constituir procuradores ad judicia ou ad negotia, observado o disposto no § 1º
deste artigo;
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II - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
III - fixar as atribuições dos Diretores, podendo delegar competência executiva
e decisória;
IV - baixar normas necessárias ao funcionamento da BNDESPAR, de acordo
com a organização interna aprovada pela Diretoria;
V - admitir, promover, punir, dispensar, demitir e praticar todos os demais atos
compreendidos na administração de pessoal, observados os critérios legais e
normas estabelecidas pela Diretoria;
VI - autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis;
VII - submeter ao Acionista Único - BNDES, observados os prazos legais, o
Relatório Anual, as demonstrações financeiras e demais matérias objeto de
deliberação deste no exercício das suas atribuições; e
VIII - designar substitutos para os membros da Diretoria, em suas ausências e
impedimentos temporários que não possam ser atendidos mediante
redistribuição de tarefas e, no caso de vaga, até o preenchimento previsto no
inciso III, do artigo 15.
§ 1º Os atos que constituam ou modifiquem obrigações da BNDESPAR ou que
exonerem terceiros de obrigações para com esta serão subscritos pelo DiretorPresidente, em conjunto com outro Diretor.
§ 2º As atribuições previstas no parágrafo anterior poderão ser cometidas a
um ou mais mandatários, mediante procuração com poderes específicos, na
forma do aludido parágrafo.
Art. 20. Compete ao Diretor-Superintendente:
I - responder pelo desempenho das atribuições do Diretor-Presidente, em suas
ausências ou impedimentos; e
II - exercer as demais atribuições previstas para os Diretores.
Art. 21. A cada Diretor compete:
I - coadjuvar o Diretor-Presidente na direção e coordenação das atividades da
BNDESPAR, de acordo com as atribuições que lhe forem delegadas;
II - participar das reuniões da Diretoria, concorrendo para assegurar a definição
de políticas a serem adotadas pela BNDESPAR e relatando os assuntos das
respectivas unidades técnicas sob sua responsabilidade;
III - exercer as tarefas de coordenação que forem atribuídas pelo DiretorPresidente; e
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IV - exercer as funções executivas e decisórias que lhe forem delegadas pelo
Diretor-Presidente.
Parágrafo único. As atribuições previstas neste artigo poderão ser delegadas
por Portaria.
Seção III
Do Conselho Fiscal
Art. 22. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da BNDESPAR, terá
permanente funcionamento e será constituído de 3 (três) membros efetivos e 3
(três) suplentes, todos brasileiros, residentes e domiciliados no País,
designados pelo Acionista Único - BNDES, após aprovação dos respectivos
nomes pelo Presidente da República, sendo:
I - 1 (um) representante do Ministério a que esteja vinculado o Acionista Único BNDES, indicado pelo respectivo Ministro de Estado;
II - 1 (um) representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ministro de Estado
da Fazenda; e
III - 1 (um) representante do Acionista Único - BNDES.
§ 1º Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 2 (dois) anos, admitida
a recondução por igual período.
§ 2º A investidura dos membros do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro
na ata da primeira reunião de que participem.
§ 3º O prazo de mandato de membro do Conselho Fiscal conta-se a partir da
data do ato designativo.
§ 4º O membro do Conselho Fiscal permanecerá no exercício do cargo até a
designação do substituto pelo Acionista Único - BNDES.
§ 5º Na hipótese de recondução de membro do Conselho Fiscal, o novo prazo
de mandato conta-se a partir da data do término da gestão anterior.
§ 6º Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho Fiscal,
titulares ou suplentes, perceberão, pelo efetivo exercício de seus mandatos,
honorários correspondentes a 10% (dez por cento) da remuneração média
mensal dos Diretores.
Art. 23. Ao Conselho Fiscal compete exercer as atribuições previstas na Lei
das Sociedades Anônimas.
Parágrafo único. Os órgãos de administração são obrigados, por meio de
comunicação formal, a colocar à disposição dos membros em exercício do
Conselho Fiscal, dentro de 10 (dez) dias, cópia das atas de suas reuniões e,
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dentro de 15 (quinze) dias de sua elaboração, cópias dos balancetes e demais
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente, bem como dos
relatórios de execução do orçamento.

CAPÍTULO VI
O EXERCÍCIO SOCIAL
Art. 24. O exercício social corresponderá ao período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro, ao término do qual serão elaboradas as demonstrações financeiras
previstas em lei.
Art. 25. Do resultado do exercício, somado de eventual saldo de lucros
acumulados e feita a dedução para atender os prejuízos acumulados e da
provisão para o imposto sobre a renda, a Diretoria proporá ao Acionista Único BNDES a sua destinação, observando as seguintes condições: (Redação dada
pela Decisão nº Dir. 46/2011-BNDES, de 18.1.2011):
I - 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, até que esta
alcance 20% (vinte por cento) do capital social; (Redação dada pela Decisão nº
Dir. 46/2011-BNDES, de 18.1.2011)
II - constituição das Reservas previstas nos artigos 195, 195-A e 197 da Lei nº
6.404, de 1976, quando for o caso; (Redação dada pela Decisão nº Dir.
46/2011-BNDES, de 18.1.2011)
III - constituição de Reservas para Compatibilização de Práticas Contábeis, no
montante dos lucros ou ajustes de exercícios anteriores originados pela
aplicação de padrões contábeis divergentes daqueles utilizados pelo Acionista
Único - BNDES; e (Incluído pela Decisão nº Dir. 46/2011-BNDES, de
18.1.2011)
IV - dividendos mínimos de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido
ajustado pelas reservas enumeradas nos incisos I, II e III acima, para
pagamento de remuneração do Acionista Único – BNDES (Incluído pela
Decisão nº Dir. 46/2011-BNDES, de 18.1.2011).
§ 1º Os valores dos dividendos devidos ao Acionista Único - BNDES sofrerão
incidência de encargos financeiros na forma da legislação em vigor, a partir do
encerramento do exercício social até o dia do efetivo recolhimento ou
pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse
recolhimento não se verificar na data fixada em lei ou deliberação do Acionista
Único - BNDES.
§ 2º Os valores dos juros, a título de remuneração sobre o capital próprio
devidos ao Acionista Único - BNDES, sofrerão incidência de encargos
financeiros na forma da legislação em vigor, a partir do encerramento do
exercício social até o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo
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da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento não se verificar na
data fixada em lei ou deliberação do Acionista Único - BNDES.
§ 3º O valor, pago ou creditado, a título de juros sobre o capital próprio, nos
termos do artigo 9º , parágrafo 7º, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao valor
destinado ao Acionista Único - BNDES, na forma prevista no caput deste artigo,
integrando a respectiva importância, para todos os efeitos legais, o montante
dos dividendos distribuídos pela BNDESPAR.
§ 4º O valor dos juros pagos ou creditados não poderão ultrapassar o
montante destinado ao pagamento dos dividendos, do qual serão deduzidos.
§ 5º A proposta sobre a destinação do lucro do exercício, após análise
conclusiva dos órgãos internos da empresa, será submetida à aprovação do
Ministro de Estado da Fazenda e publicada no Diário Oficial da União em até
30 (trinta) dias, a contar da data em que for aprovada.
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Moody’s América Latina
Av. das Nações Unidas, 12551
16º Andar – Conj. 1601
04578-903 – São Paulo – SP
(55-11) 3043-7300 tel
(55-11) 3043-7311 fax

São Paulo, 02 de Fevereiro de 2012

www.moodys.com.br

Sr. Selmo Aronovich
Avenida República do Chile 100, 5º. andar
Rio de Janeiro – RJ
Cep 20031-917
Re: BNDES Participações S.A. - BNDESPAR.
Caros Senhores,

Fazemos referência a nossos contatos, através dos quais essa empresa solicitou à
Moody’s América Latina Ltda. a atualização dos relatórios de rating referentes às:
a) segunda emissão de debêntures não conversíveis feita em 2007, no valor total de
R$ 1.35 bilhão, no âmbito do seu primeiro programa de distribuição de valores
mobiliários;
b) primeira emissão de debêntures não conversíveis feita em 2009, no valor total de
R$ 1.25 bilhão, no âmbito do seu segundo programa de distribuição pública de
debêntures.
c) terceiro programa de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis
em ações, no valor de R$ 8 bilhões;
d) primeira emissão de debêntures não conversíveis feita em 2010, no valor total de
R$ 2.025 bilhões, no âmbito do seu terceiro programa de distribuição pública de
debêntures.
Servimo-nos da presente para confirmar os termos dos relatórios datados de 25 de junho
de 2007, 13 de novembro de 2009, e 29 de outubro de 2010, respectivamente, através do
qual a Moody’s América Latina Ltda. atribuiu o rating Aaa.br aos aludidos programa e às
respectivas emissões, acima listadas.
Ressaltamos que os ratings da Moody’s são sujeitos a mudanças e que eventuais
mudanças serão devidamente divulgadas quando necessário.
Atenciosamente,

Ceres Lisboa
VP & Senior Credit Officer, Banking
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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Luciano Galvão Coutinho

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Júlio Cesar Maciel Ramundo

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte")

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Período de prestação de serviço

16/03/2007

Descrição do serviço contratado

Auditoria das Demonstrações Contábeis, Revisão Especial das Demonstrações Contábeis Trimestrais, Revisão Tributária,
Auditoria das informações contidas em prospectos destinados a lançamento de títulos.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

a. honorários relativos a serviços de auditoria externa: R$ 240.766,66
i. Auditoria das demonstrações contábeis (em 30/06 e 31/12): R$164.506,00
ii. Revisão especial das demonstrações contábeis trimestrais (ITR): R$26.140,00
iii. Revisão tributária: R$26.140,00
iv. Auditoria de prospecto para emissão de títulos – “comfort letter”: R$23.980,66
b. honorários relativos a quaisquer outros serviços prestados: não há.

Justificativa da substituição
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Marcelo Cavalcanti Almeida

16/03/2007

335.905.597-72

Endereço
Av. Presidente Wilson, 231, 8º e 22º andare, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20030-021
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2.3 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência

2. Auditores
2.3 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Todas as informações relevantes foram fornecidas.

BNDES Participações S.A.

7
129

PÁGINA: 3 de 247

Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Versão : 8

3.1 - Informações Financeiras

(Reais)

Últ. Inf. Contábil (31/12/2011)

Exercício social (31/12/2010)

Exercício social (31/12/2009)

Exercício social (31/12/2008)
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3.2 - Medições não contábeis
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

 ,QIRUPDo}HVILQDQFHLUDVVHOHFLRQDGDV
2VLWHQVHIRUDPH[FOXtGRVSRUVHUHPIDFXOWDWLYRVSDUDDFDWHJRULD§%¨
 'HVFUHYHUDSROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRVGRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
LQGLFDQGR
D UHJUDVVREUHUHWHQomRGHOXFURV

(PUHODomRDRVH[HUFtFLRVGHH
&RQIRUPH GLVSRVWR QR DUW  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD %1'(63$5 GR UHVXOWDGR GR
H[HUFtFLR VRPDGR GH HYHQWXDO VDOGR GH OXFURV DFXPXODGRV H IHLWD D GHGXomR SDUD
DWHQGHU RV SUHMXt]RV DFXPXODGRV H D SURYLVmR SDUD R LPSRVWR VREUH D UHQGD D
'LUHWRULD SURSRUi DR $FLRQLVWD ÅQLFR  %1'(6 D VXD GHVWLQDomR REVHUYDQGR DV
VHJXLQWHVFRQGLo}HV
,   FLQFR SRU FHQWR  SDUD D FRQVWLWXLomR GD 5HVHUYD /HJDO DWp TXH HVWD DOFDQFH
 YLQWHSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDO
,,FRQVWLWXLomRGDV5HVHUYDVSUHYLVWDVQRVDUWLJRV$HGD/HLQ
GHTXDQGRIRURFDVR
,,,  FRQVWLWXLomR GH 5HVHUYDV SDUD &RPSDWLELOL]DomR GH 3UiWLFDV &RQWiEHLV QR
PRQWDQWHGRVOXFURVRXDMXVWHVGHH[HUFtFLRVDQWHULRUHVRULJLQDGRVSHODDSOLFDomRGH
SDGU}HVFRQWiEHLVGLYHUJHQWHVGDTXHOHVXWLOL]DGRVSHOR$FLRQLVWDÅQLFR%1'(6
,9   YLQWH H FLQFR SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR DSXUDGR HP FDGD
H[HUFtFLR VRFLDO QR PtQLPR SDUD SDJDPHQWR GH UHPXQHUDomR GR $FLRQLVWD ÅQLFR 
%1'(6
$VUHVHUYDVSUHYLVWDVQRVDUWLJRV$HGD/HLQGHWUDWDPGH
D UHVHUYD SDUD FRQWLQJrQFLDV FXMD ILQDOLGDGH p FRPSHQVDU D SHUGD MXOJDGD
SURYiYHOTXHSRGHLPSDFWDUUHVXOWDGRVIXWXURV
E UHVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLVDTXDOFRUUHVSRQGHDJDQKRVGHFRUUHQWHVGH
GRDo}HV RX VXEYHQo}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD LQYHVWLPHQWRV Mi SUHYLVWD
GHVGH R H[HUFtFLR GH  FRQIRUPH SUHUURJDWLYD GD /HL Q  ¥
FRQYHUVmRGD03Q H

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

UHVHUYDGHOXFURVDUHDOL]DUDTXDOEXVFDUHWLUDUGDEDVHDVHUGLVWULEXtGDDV
UHFHLWDV FRQWiEHLV OtTXLGDV VHP HTXLYDOrQFLD HP FDL[D D H[HPSOR GH
HTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO

$ UHVHUYD GHQRPLQDGD §5HVHUYD SDUD &RPSDWLELOL]DomR GH 3UiWLFDV &RQWiEHLV¨ WHP
FRPR ILQDOLGDGH DVVHJXUDU D DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV SHOR
$FLRQLVWD ÅQLFR ¥ %1'(6 HP FRQIRUPLGDGH FRP DV QRUPDV HPLWLGDV SHOR %$&(1
3HOD SUySULD GHILQLomR GD UHVHUYD VHX YDORU QmR SRGH XOWUDSDVVDU R PRQWDQWH GDV
GLIHUHQoDV RULJLQDGDV GD DSOLFDomR GH SDGU}HV FRQWiEHLV GLYHUJHQWHV GDTXHOHV
XWLOL]DGRV SHOR $FLRQLVWD ÅQLFR %1'(6  5HVVDOWDVH DLQGD TXH VXD FRQVWLWXLomR QmR
JHUDTXDOTXHULPSDFWRQHJDWLYRSDUDD%1'(63$5VHMDHFRQ{PLFRRXILQDQFHLURQD
PHGLGDHPTXHDSHQDVSRVWHUJDDGLVWULEXLomRGHXPDSDUFHODGRVOXFURVDRDFLRQLVWD
~QLFR
&RPR FRQWURODGRU R %1'(6 UHJLVWUD HP VXDV GHPRQVWUDo}HV R UHVXOWDGR GD
%1'(63$5 SRU PHLR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO  'HVVD IRUPD FRQVLGHUDQGR D
GLYHUJrQFLDGDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDFHLWDVSHOD&90HSHOR%$&(1R%1'(6HVWDULD
LQFRUSRUDQGR UHVXOWDGRV DSXUDGRV VHJXQGR XPD SUiWLFD FRQWiELO GLIHUHQWH R TXH
UHVXOWDULD HP XPD UHVVDOYD QR UHODWyULR GH DXGLWRULD GR %1'(6  $ UHIHULGD UHVHUYD
DSHQDVUHJLVWUDUiHVWDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHSUiWLFDVFRQWiEHLVHQTXDQWRHODVQmR
IRUHP DSOLFiYHLV WDPEpP DR %1'(6 H VHUi UHDOL]DGD QD PHGLGD HP TXH IRUHP
HOLPLQDGDVDVGLIHUHQoDVHQWUHDVSUiWLFDVDFHLWDVSHORVGRLVUHJXODGRUHV

(PUHODomRDRH[HUFtFLRGH
1R H[HUFtFLR GH  GR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR IHLWD D GHGXomR SDUD DWHQGHU RV
SUHMXt]RV DFXPXODGRV H D SURYLVmR SDUD R LPSRVWR VREUH D UHQGD D 'LUHWRULD
SURSXQKDDR$FLRQLVWDÅQLFR%1'(6DVXDGHVWLQDomRREVHUYDQGRDVSDUFHODVGH
,   FLQFR SRU FHQWR  SDUD D FRQVWLWXLomR GD 5HVHUYD /HJDO DWp TXH HVWD DOFDQFH
 YLQWHSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOH
,,   YLQWH H FLQFR SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR DSXUDGR HP FDGD
H[HUFtFLR VRFLDO QR PtQLPR SDUD SDJDPHQWR GH UHPXQHUDomR GR $FLRQLVWD ÅQLFR 
%1'(6

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

2 DXPHQWR GH FDSLWDO GH 5 PLO UHJLVWUDGR QR SDWULP{QLR OtTXLGR GD
%1'(63$5 QD UXEULFD §$XPHQWR GH &DSLWDO HP &XUVR¨ HP  WHYH VXD
HIHWLYDomRDSURYDGDSHOD'LUHWRULDGR%1'(6PHGLDQWHD'HFLVmRQGHGH
PDLRGH
3RVWHULRUPHQWHHPGHGH]HPEURGHIRLDSURYDGRSHOD'LUHWRULDGR%1'(6
SRU PHLR GD 'HFLVmR Q  QRYR DXPHQWR GH FDSLWDO QR YDORU GH 5
PLOPHGLDQWHDFRQYHUVmRGHSDUWHGRP~WXRGD%1'(63$5FRPR%1'(6
(P  GH GH]HPEUR GH  HQFRQWUDVH UHJLVWUDGR QR SDWULP{QLR OtTXLGR GD
%1'(63$5 QD UXEULFD §$XPHQWR GH &DSLWDO HP &XUVR¨ 5 PLO
FRUUHVSRQGHQWH j  GR OXFUR GR H[HUFtFLR GH  DMXVWDGR QRV WHUPRV Mi
GHVFULWRVDFLPD$HIHWLYDomRGHVWHDXPHQWRGHFDSLWDOHVWiSHQGHQWHGHDSURYDomR
GR 0LQLVWpULR GD )D]HQGD H SXEOLFDomR QR 'LiULR 2ILFLDO GD 8QLmR QRV WHUPRV GR
'HFUHWRQRGHGHMXOKRGH
E UHJUDVVREUHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHPDQWHULRUR(VWDWXWR6RFLDOGD%1'(63$5GLVS}HTXH
GHYHPVHUSDJRVDWtWXORGHGLYLGHQGRVQRPtQLPRGROXFUROtTXLGRDMXVWDGR
$WpRH[HUFtFLRGHROXFUREDVHSDUDFiOFXORGRVGLYLGHQGRVHUDDMXVWDGRDSHQDV
SHOD UHVHUYD OHJDO  $ SDUWLU GR H[HUFtFLR GH  FRQIRUPH SUHUURJDWLYD GD /HL
 R OXFUR EDVH SDUD FiOFXOR GH GLYLGHQGRV SDVVRX D VHU DMXVWDGR WDPEpP SHOD
UHVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLV$SDUWLUGRH[HUFtFLRGHFRPEDVHQD'HFLVmRGH
'LUHWRULD Q  ¥ %1'(6 R OXFUR DMXVWDGR SDUD HIHLWR GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV SDVVRX D VHU GHGX]LGR WDPEpP GD 5HVHUYD SDUD &RPSDWLELOL]DomR GDV
3UiWLFDV&RQWiEHLV
1RH[HUFtFLRGHIRUDPGLVWULEXtGRVDSHQDVRVGLYLGHQGRVPtQLPRVGHGR
OXFUROtTXLGRDMXVWDGRQRYDORUGH5PLOK}HV
1R H[HUFtFLR GH  R YDORU GRV GLYLGHQGRV SURSRVWRV IRL GH 5 PLOK}HV
5PLOK}HVUHIHUHQWHVDGLYLGHQGRVREULJDWyULRVH5PLOK}HVUHIHUHQWHV
DGLYLGHQGRVFRPSOHPHQWDUHV RHTXLYDOHQWHDRWRWDOGROXFUROtTXLGRDMXVWDGRTXH
FRUUHVSRQGHX DR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR GH  VRPDGR DR VDOGR GH OXFURV
DFXPXODGRV H GHGX]LGR GDV UHVHUYD OHJDO UHVHUYD SDUD LQFHQWLYRV ILVFDLV H UHVHUYD

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

SDUDFRPSDWLELOL]DomRGHSUiWLFDVFRQWiEHLV(VWHYDORUIRLLQWHJUDOPHQWHSDJRQR
WULPHVWUHGH
1RH[HUFtFLRGHIRUDPSURSRVWRVGLYLGHQGRVPtQLPRVGHGROXFUROtTXLGR
DMXVWDGRQRVWHUPRVGRLWHPDDFLPDTXHFRUUHVSRQGHXD5PLOK}HV
F SHULRGLFLGDGHGDVGLVWULEXLo}HVGHGLYLGHQGRVDQXDO
G HYHQWXDLV UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV LPSRVWDV SRU OHJLVODomR RX
UHJXODPHQWDomR HVSHFLDO DSOLFiYHO DR HPLVVRU DVVLP FRPR FRQWUDWRV GHFLV}HV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYDVRXDUELWUDLV
1mRKiUHVWULo}HVDSOLFiYHLV(QWUHWDQWRFRQIRUPHSUHYLVWRQRDUWGR(VWDWXWR
6RFLDO GD %1'(63$5 D SURSRVWD VREUH D GHVWLQDomR GR OXFUR GR H[HUFtFLR DSyV
DQiOLVH FRQFOXVLYD GRV yUJmRV LQWHUQRV GD HPSUHVD p VXEPHWLGD j DSURYDomR GR
0LQLVWUR GH (VWDGR GD )D]HQGD H SXEOLFDGD QR 'LiULR 2ILFLDO HP  WULQWD  GLDV D
FRQWDUGDGDWDHPTXHIRUDSURYDGD7DOH[LJrQFLDGHFRUUHGRIDWRGHD(PLVVRUDVHU
XPD VXEVLGLiULD LQWHJUDO GR %1'(6 TXH p XPD HPSUHVD S~EOLFD VHQGR DSOLFiYHO R
GLVSRVWRQR'HFUHWRQGHGHMXOKRGH

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Formulário de Referência

3. Informações financeiras selecionadas
3.6 Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a
conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais
anteriores:
A situação mencionada não ocorreu.

BNDES Participações S.A.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social
31/12/2011

Montante total da dívida,
de qualquer natureza
29.887.643.333,56
0,00

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento

0,37000000

Outros índices

0,26900000

Dívida Líquida: R$29.670.013 mil
Patrimônio Líquido: R$80.770.640 mil
Indicador: Dívida Líquida / (Dívida Líquida + Patrimônio
Líquido) = 0,27 ou 26,9%.
A dívida líquida é obtida pela diferença entre o total de
caixa e equivalente de caixa e a dívida total, representada
por repasses do BNDES, repasses da Secretaria do
Tesouro Nacional e obrigações com debêntures da
segunda, terceira, quarta e quinta emissões da
BNDESPAR. A dívida líquida é utilizada pela Administração
para mensurar o nível adequado de liquidez necessária
para financiar suas atividades.

PÁGINA: 12 de 247
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3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento
Últ. Inf. Contábil (31/12/2011)
Tipo de dívida

Inferior a um ano

Um a três anos

Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

Quirografárias

2.402.600.579,79

7.160.427.824,45

5.312.897.085,64

15.011.717.843,68

29.887.643.333,56

Total

2.402.600.579,79

7.160.427.824,45

5.312.897.085,64

15.011.717.843,68

29.887.643.333,56

Observação

Exercício social (31/12/2010)
Tipo de dívida
Total

Inferior a um ano

Um a três anos
0,00

Três a cinco anos
0,00

Superior a cinco anos
0,00

0,00

Total
0,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência

3. Informações financeiras selecionadas
3.9 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Todas as informações relevantes foram fornecidas.

BNDES Participações S.A.
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

 )DWRUHVGHULVFR
2LWHPIRLH[FOXtGRSRUVHUIDFXOWDWLYRSDUDDFDWHJRULD§%¨

'HVFUHYHUIDWRUHVGHULVFRTXHSRVVDPLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRHP
HVSHFLDODTXHOHVUHODFLRQDGRV
2 LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD %1'(63$5 HQYROYH D
H[SRVLomRDGHWHUPLQDGRVULVFRV$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWR
HPTXDOTXHUYDORUPRELOLiULRGHHPLVVmRGD%1'(63$5RVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHV
GHYHPDQDOLVDUFXLGDGRVDPHQWHWRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDHVHIRURFDVRQRSURVSHFWRHRXVXSOHPHQWRGDRIHUWDGRVUHVSHFWLYRV
YDORUHVPRELOLiULRVRVULVFRVPHQFLRQDGRVDEDL[RHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
%1'(63$5 H UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV 2V QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV SRGHP VHU
DIHWDGRVGHPDQHLUDDGYHUVDSRUTXDOTXHUGRVIDWRUHVGHULVFRPHQFLRQDGRVDEDL[R
2SUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD%1'(63$5HQRFDVR
GH YDORUHV PRELOLiULRV UHSUHVHQWDWLYRV GH GtYLGD D FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR GD
%1'(63$5 SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV HP UD]mR GH TXDOTXHU GHVVHV HRX
GH RXWURV IDWRUHV GH ULVFR KLSyWHVHV HP TXH RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV SRGHUmR
SHUGHUSDUWHVXEVWDQFLDOGHVHXLQYHVWLPHQWRQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
%1'(63$5 2V ULVFRV GHVFULWRV DEDL[R VmR DTXHOHV TXH D $GPLQLVWUDomR GD
%1'(63$5 FRQKHFH H TXH DFUHGLWD TXH DWXDOPHQWH SRGHP DIHWDU D %1'(63$5
DGYHUVDPHQWH GH PRGR TXH ULVFRV DGLFLRQDLV QmR FRQKHFLGRV SHOD $GPLQLVWUDomR
GD %1'(63$5 DWXDOPHQWH RX TXH D $GPLQLVWUDomR GD %1'(63$5 FRQVLGHUD
LUUHOHYDQWHVWDPEpPSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHD%1'(63$5
3DUDRVILQVGHVWDVHomR§)DWRUHVGH5LVFR¨HGDVHomR§5LVFRVGH0HUFDGR¨
H[FHWR VH H[SUHVVDPHQWH LQGLFDGR GH PDQHLUD GLYHUVD RX VH R FRQWH[WR DVVLP R
H[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiFDXVDURX
FDXVDUi RX WHUi §HIHLWR DGYHUVR¨ RX §HIHLWR QHJDWLYR¨ SDUD D %1'(63$5 RX
H[SUHVV}HV VLPLODUHV VLJQLILFD TXH WDO ULVFR LQFHUWH]D RX SUREOHPD SRGHUi RX
SRGHULDFDXVDUHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV GD %1'(63$5 EHP
FRPR QR SUHoR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD %1'(63$5 H TXDQGR
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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DSOLFiYHO QD FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR GD %1'(63$5 GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH
HPLVVmR GD %1'(63$5 ([SUHVV}HV VLPLODUHV LQFOXtGDV QHVWD VHomR § )DWRUHV GH
5LVFR¨ H QD VHomR § 5LVFRV GH 0HUFDGR¨ GHYHP VHU FRPSUHHQGLGDV QHVVH
FRQWH[WR
$GHPDLVQmRREVWDQWHDVXEGLYLVmRGHVWDVHomR§)DWRUHVGH5LVFR¨HGDVHomR§
5LVFRV GH 0HUFDGR¨ GHWHUPLQDGRV IDWRUHV GH ULVFR TXH HVWHMDP HP XP VXELWHP
SRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVVXELWHQVGHVWDVHomR§)DWRUHVGH5LVFR¨HGD
VHomR§5LVFRVGH0HUFDGR¨
D DRHPLVVRU
5LVFRV5HODFLRQDGRVD)DWRUHV0DFURHFRQ{PLFRV
3ROtWLFDHFRQ{PLFDGR*RYHUQR)HGHUDO
2 *RYHUQR )HGHUDO LQWHUYpP IUHTXHQWHPHQWH QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H UHDOL]D
RFDVLRQDOPHQWH PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV QD SROtWLFD H UHJXODPHQWDomR HFRQ{PLFD
9LVDQGR D SURPRYHU PHOKRUHV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV QR %UDVLO R *RYHUQR )HGHUDO
WHPDOWHUDGRFRPIUHTXrQFLDSROtWLFDVPRQHWiULDVGHFUpGLWRILVFDLVHQWUHRXWUDV
$RORQJRGHVXDKLVWyULDR%UDVLOUHJLVWURXWD[DVGHLQIODomRH[WUHPDPHQWHDOWDV$V
PHGLGDVGR*RYHUQR)HGHUDOSDUDFRQWURODUDLQIODomRHLPSOHPHQWDURXWUDVSROtWLFDV
Mi LQFOXtUDP FRQWUROH VREUH SUHoRV H VDOiULRV GHVYDORUL]Do}HV GD PRHGD FRQWUROHV
VREUHRIOX[RGHFDSLWDOHOLPLWHVQDVLPSRUWDo}HV'HWHUPLQDGDVPHGLGDVDGRWDGDV
QRSDVVDGRWLYHUDPXPIRUWHLPSDFWRQHJDWLYRVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD'HVGHD
LQWURGXomR GR 5HDO HP MXOKR GH  QR HQWDQWR D LQIODomR EUDVLOHLUD WHP VLGR
VXEVWDQFLDOPHQWHPHQRUGRTXHHPSHUtRGRVDQWHULRUHV$PHWDGHLQIODomRSDUDRV
DQRV GH  H  FRP EDVH QR ¾QGLFH 1DFLRQDO GH 3UHoRV DR &RQVXPLGRU
$PSOR GLYXOJDGR SHOR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUDILD H (VWDWtVWLFD §,3&$¨  HVWmR
IL[DGDV HP  FRP LQWHUYDOR GH YDULDomR GH  DFLPD RX DEDL[R GR FHQWUR GD
PHWD1mRKiFRQWXGRJDUDQWLDVGHTXHWDLVtQGLFHVVHUmRDOFDQoDGRV&DVRDVWD[DV
GH LQIODomR YHQKDP D DXPHQWDU PHGLGDV DGRWDGDV SDUD FRPEDWHU SUHVV}HV
LQIODFLRQiULDV EHP FRPR D HVSHFXODomR VREUH DV PHGLGDV IXWXUDV TXH SRVVDP VHU
DGRWDGDV SHOR *RYHUQR )HGHUDO SRGHP JHUDU XP FOLPD GH LQFHUWH]D HFRQ{PLFD QR
%UDVLOHDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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$ YRODWLOLGDGH GD WD[D GH FkPELR WDPEpP SRGH DIHWDU R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO GD
%1'(63$5 $R ORQJR GDV ~OWLPDV TXDWUR GpFDGDV R *RYHUQR )HGHUDO UHFRUUHX D
GLYHUVDV SROtWLFDV FDPELDLV WDLV FRPR GHVYDORUL]Do}HV UHSHQWLQDV SHTXHQDV
GHVYDORUL]Do}HV SHULyGLFDV VLVWHPDV GH PHUFDGR GH FkPELR IOXWXDQWH H FRQWUROHV
FDPELDLV  $ SDUWLU GH  FRP D DGRomR GR UHJLPH GH OLYUH IOXWXDomR FDPELDO D
PRHGD EUDVLOHLUD YHP DSUHVHQWDQGR JUDQGH YRODWLOLGDGH FRP PRYLPHQWRV WDQWR GH
GHSUHFLDomRTXDQWRGHDSUHFLDomRIUHQWHjVPRHGDVHVWUDQJHLUDVRTXHWUD]JUDXGH
LQFHUWH]DTXDQWRDRVHXFRPSRUWDPHQWRIXWXUR
2XWUR IDWRU TXH YHP FDUDFWHUL]DQGR D HFRQRPLD EUDVLOHLUD p D RVFLODomR GD WD[D GH
MXURV$WD[DGHMXURVpXPGRVLQVWUXPHQWRVTXHEDOL]DPWRGDDHFRQRPLDGHXP
SDtVUHSHUFXWLQGRQDDWLYLGDGHHQDVD~GHHFRQ{PLFRILQDQFHLUDGHWRGRVRVVHWRUHV
GD VXD HFRQRPLD  &RQVHTXHQWHPHQWH WDO RVFLODomR p PDLV XP IDWRU D WHU LPSDFWR
QRVUHVXOWDGRVGD%1'(63$5(PPDUoRGHDWD[DGHMXURVDSyVWHUFKHJDGR
D  HQWURX HP WUDMHWyULD GH TXHGD DOFDQoDQGR  HP MDQHLUR GH   $
WD[D HQWmR YROWRX D VXELU DWLQJLQGR  HP MDQHLUR GH  $ SDUWLU GHVWD GDWD
VXFHGHUDPVH PRYLPHQWRV GH DOWD H EDL[D FXMR SLFR IRL UHJLVWUDGR HP IHYHUHLUR GH
  $SDUWLUGRVHJXQGRVHPHVWUHGHREVHUYRXVHQRYDWUDMHWyULDGH
GHFUpVFLPRGDWD[DGHMXURVEiVLFDWHQGRDWLQJLGRRQtYHOGHHPVHWHPEUR
GH(PIRLHIHWXDGDHOHYDomRGHVWDWD[DVHQGRTXHHPGHGH]HPEUR
GH  D WD[D EiVLFD GH MXURV HUD GH  $R ORQJR GR DQR GH  KRXYH
UHGXomR QD WD[D EiVLFD GH MXURV FKHJDQGRVH D  HP VHWHPEUR GH  (P
 D PHWD GD WD[D EiVLFD GH MXURV IRL HOHYDGD HP WUrV PRPHQWRV DOFDQoDQGR
HPMXOKRHSHUPDQHFHQGRQHVVHSDWDPDUDWpRILPGRDQR(PDPHWD
GDWD[DEiVLFDGHMXURVVRIUHXFRQVHFXWLYRVDXPHQWRVQRSULPHLURVHPHVWUHGRDQRH
YHPDSUHVHQWDQGRXPDWUDMHWyULDGHUHGXomRGHVGHVHWHPEUR$WD[DFRPHoRXRDQR
HPFKHJRXDHPMXOKRHDWXDOPHQWHHQFRQWUDVHHP
2V UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GDV FRPSDQKLDV QDV TXDLV D %1'(63$5 PDQWpP
SDUWLFLSDomRHFRQVHTXHQWHPHQWHRVQHJyFLRVDFRQGLomRILQDQFHLUDHRUHVXOWDGR
GDV RSHUDo}HV GD %1'(63$5 SRGHUmR VRIUHU LPSDFWRV DGYHUVRV GHYLGR D GLYHUVRV
IDWRUHVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDRVVHJXLQWHV
•

YDULDo}HVGDWD[DGHFkPELR

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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•

YDULDo}HVGDVWD[DVGHMXURV

•

LQIODomR

•

SROtWLFDILVFDO

•

SROtWLFDPRQHWiULD

•

UHWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

•

IDOWDGHOLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVEUDVLOHLURVH

•

RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVQR%UDVLORXTXHDIHWHP
R%UDVLO

$OWHUDo}HVQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHPRXWURVSDtVHVWDQWRDTXHOHVFRQVLGHUDGRV
HPHUJHQWHVFRPRQDTXHOHVFRQVLGHUDGRVGHVHQYROYLGRV
$HFRQRPLDEUDVLOHLUDHDVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVWrPVLGRLPSDFWDGDVFDGDXPDHP
GLIHUHQWHVLQWHQVLGDGHVSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVGHRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHVH
PDLVUHFHQWHPHQWHSRUFHUWRVSDtVHVGHVHQYROYLGRV'HVWDIRUPDDSRVVLELOLGDGHGH
REWHQomR GH FUpGLWR SRU HPSUHVDV EUDVLOHLUDV p GLUHWDPHQWH LQIOXHQFLDGD SHODV
FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV QR %UDVLO H WDPEpP DLQGD TXH HP JUDXV GLYHUVRV SHOD
HFRQRPLDHPSDtVHVGD$PpULFD/DWLQD$PpULFDGR1RUWHH(XURSD
1R SDVVDGR DFRQWHFLPHQWRV RX FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV HRX SROtWLFDV HP RXWURV
SDtVHV HPHUJHQWHV Mi DIHWDUDP VLJQLILFDWLYDPHQWH D GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR QD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDUHVXOWDQGRHPFRQVLGHUiYHLVTXHGDVGHUHFXUVRVHVWUDQJHLURVQR
%UDVLO  $ DWXDO FRQMXQWXUD LQWHUQDFLRQDO FDUDFWHUL]DGD SRU FHQiULR GH YRODWLOLGDGH
DXPHQWR GD DYHUVmR D ULVFR H UHGXomR DFHQWXDGD GR FUHVFLPHQWR GD HFRQRPLD
JOREDO SRGHUi YLU D DIHWDU WDPEpP DV FRQGLo}HV GH FUpGLWR SDUD DV HFRQRPLDV
HPHUJHQWHVHFRQVHTXHQWHPHQWHSDUDR%UDVLO
1mR Ki FRPR JDUDQWLU TXH D DWXDO FRQMXQWXUD RX TXH IXWXURV DFRQWHFLPHQWRV HP
SDtVHV HPHUJHQWHV RX HP FHUWRV SDtVHV GHVHQYROYLGRV QmR DIHWDUmR D RIHUWD GH
FUpGLWR jV HPSUHVDV EUDVLOHLUDV SRGHQGR GHVWH PRGR YLU D DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D
RIHUWDGHFUpGLWRSDUDD%1'(63$5HHVSHFLDOPHQWHSDUDVXDVLQYHVWLGDVSRGHQGR
UHVXOWDUHPLPSDFWRPDWHULDODGYHUVRQRVUHVXOWDGRVGD%1'(63$5
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$





144

PÁGINA: 18 de 247

Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR


4.1 - Descrição
dos fatores de risco






Versão : 8

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

&HQiULRSROtWLFR
2 FHQiULR SROtWLFR SRGH FRPSURPHWHU R GHVHPSHQKR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD  1R
SDVVDGR DV FULVHV SROtWLFDV DIHWDUDP D FRQILDQoD GH LQYHVWLGRUHV H GR S~EOLFR HP
JHUDO EHP FRPR D SHUIRUPDQFH GD HFRQRPLD  6HQGR DVVLP HYHQWRV H RXWURV
DFRQWHFLPHQWRV IXWXURV QD SROtWLFD EUDVLOHLUD SRGHUmR DIHWDU RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD%1'(63$5
1R ILQDO GH  R &RQJUHVVR 1DFLRQDO UHMHLWRX D SURUURJDomR GD &RQWULEXLomR
3URYLVyULDVREUHD0RYLPHQWDomRRX7UDQVPLVVmRGH9DORUHVHGH&UpGLWRVH'LUHLWRV
GH 1DWXUH]D )LQDQFHLUD ¥ &30) TXH FRQVWLWXtD XPD LPSRUWDQWH IRQWH GH UHFHLWDV
RUoDPHQWiULDV  (P VHJXLGD R *RYHUQR )HGHUDO HIHWXRX PXGDQoDV WULEXWiULDV
HVSHFLDOPHQWH QR ,PSRVWR VREUH 2SHUDo}HV GH &UpGLWR &kPELR H 6HJXURV RX
UHODWLYDV D 7tWXORV H 9DORUHV 0RELOLiULRV ¥ ,2) TXH SRGHUmR HQFDUHFHU R FXVWR GH
FUpGLWR SDUD DV HPSUHVDV EUDVLOHLUDV H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD%1'(63$5
$ %1'(63$5 QmR JDUDQWH TXH R *RYHUQR )HGHUDO PDQWHUi RX WHUi R QHFHVViULR
DSRLR GR 3RGHU /HJLVODWLYR SDUD PDQWHU DV SROtWLFDV HFRQ{PLFDV DGRWDGDV SHOD
DGPLQLVWUDomRHPVHXDWXDOPDQGDWR$OpPGLVVRRDQRGHIRLRSULPHLURDQR
GH PDQGDWR SDUD D UHFpP HOHLWD 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD H SDUD D PDLRULD GRV
PHPEURV GRV 3RGHUHV /HJLVODWLYR H ([HFXWLYR  $ %1'(63$5 QmR JDUDQWH TXH D
3UHVLGHQWD HOHLWD PDQWHUi RX WHUi R QHFHVViULR DSRLR GR 3RGHU /HJLVODWLYR SDUD
PDQWHUDVSROtWLFDVHFRQ{PLFDVDGRWDGDVDWpDTXL$GHPDLVDLQGDTXHPDQWLGDVQmR
pSRVVtYHODVVHJXUDUTXHDPDQXWHQomRGHWDLVSROtWLFDVQRORQJRSUD]RQmRDIHWDUi
RVUHVXOWDGRVGD%1'(63$5
5LVFRV5HODFLRQDGRVj%1'(63$5
$ %1'(63$5 p FRQWURODGD SRU XP ~QLFR DFLRQLVWD R %1'(6 TXH LQIOXHQFLD
GLUHWDPHQWHWRGDVDVGHFLV}HVGD%1'(63$5
2 %1'(6 ~QLFR DFLRQLVWD GD %1'(63$5 WHP SOHQRV SRGHUHV SDUD GHFLGLU VREUH
WRGRV RV QHJyFLRV UHODWLYRV DR REMHWR VRFLDO GD %1'(63$5 H DGRWDU DV UHVROXo}HV
TXH MXOJDU FRQYHQLHQWHV j GHIHVD H DR GHVHQYROYLPHQWR GD %1'(63$5 SRGHQGR
GHQWUH RXWUDV PHGLGDV DOWHUDU VHX HVWDWXWR HOHJHU RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH

$GPLQLVWUDomR H GR &RQVHOKR )LVFDO DSURYDU D DEHUWXUD GR FDSLWDO VRFLDO GD
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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%1'(63$5 H VXDV UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV 7RGRV RV LQWHJUDQWHVGD 'LUHWRULD GD
%1'(63$5 VmR PHPEURV GD 'LUHWRULD GR %1'(6  $V GHOLEHUDo}HV GD 'LUHWRULD GR
%1'(6 UHODFLRQDGDV DR H[HUFtFLR GH VHXV SRGHUHV FRPR DFLRQLVWD ~QLFR GD
%1'(63$5IRUPDOL]DGDVSRUPHLRGHDWRVGHFLVyULRVHVSHFtILFRVSURGX]HPRHIHLWR
GD DWD GD DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV DUWLJR GD /HL QR GH
GHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD§/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV¨ 'HVVD
IRUPDR%1'(6WHPRSRGHUGHDOWHUDUDHVWUDWpJLDGHDWXDomRGD%1'(63$5FRP
RVFRQVHTXHQWHVUHIOH[RVQRVUHVXOWDGRVGD%1'(63$5
'HSHQGrQFLD GRV UHVXOWDGRV GDV HPSUHVDV LQYHVWLGDV H GD FDSDFLGDGH GH DOLHQDU
WDLVLQYHVWLPHQWRVHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLV
$%1'(63$5pXPDFRPSDQKLDGHLQYHVWLPHQWRVTXHLQYHVWHTXDVHDWRWDOLGDGHGH
VHXV UHFXUVRV HP VRFLHGDGHV FRQVWLWXtGDV QR %UDVLO VHQGR TXH VXD FDSDFLGDGH GH
KRQUDUVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVGHSHQGHGRIOX[RGHFDL[DHGRVJDQKRVRULXQGRV
GDV HPSUHVDV LQYHVWLGDV GR UHFHELPHQWR GRV FUpGLWRV UHODFLRQDGRV jV GHErQWXUHV
DGTXLULGDV SHOD %1'(63$5 GD GLVWULEXLomR SDUD D %1'(63$5 GHVWHV JDQKRV QD
IRUPDGHGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRHGDFDSDFLGDGHGD%1'(63$5GH
DOLHQDUTXDQGRQHFHVViULRSDUWHGRVLQYHVWLPHQWRVGHVXDVFDUWHLUDV
&DVRRVGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSDJRVSHODVHPSUHVDVLQYHVWLGDVSHOD
%1'(63$5QmRVHMDPVXILFLHQWHVSRUTXDOTXHUUD]mRSDUDSURYHUD%1'(63$5FRP
RV UHFXUVRV QHFHVViULRV DRV SDJDPHQWRV GH VXDV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV H FDVR D
FDSDFLGDGH GD %1'(63$5 GH DOLHQDU VHXV LQYHVWLPHQWRV HP FRQGLo}HV IDYRUiYHLV
VHMDQHJDWLYDPHQWHDIHWDGDSRURVFLODo}HVGHPHUFDGRRXSRUDXVrQFLDVGHOLTXLGH]
PRPHQWkQHDV D %1'(63$5 QmR GLVSRUi GH WDLV IRQWHV GH UHFXUVRV QmR KDYHQGR
JDUDQWLDV GH TXH D %1'(63$5 SRVVD UHFRUUHU D FRQWUDWRV GH P~WXR FRP R %1'(6
SDUD KRQUDU VXDV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV  0HVPR R *RYHUQR )HGHUDO VHQGR R
FRQWURODGRU LQWHJUDO LQGLUHWR GD %1'(63$5 SRU PHLR GR %1'(6  QHP R *RYHUQR
)HGHUDO QHP R %1'(6 VmR UHVSRQViYHLV RX JDUDQWLGRUHV GR HQGLYLGDPHQWR RX GDV
REULJDo}HVDVVXPLGDVSHOD%1'(63$5$VVLPFDVRD%1'(63$5WRUQHVHLQVROYHQWH
RX QmR WHQKD FDSDFLGDGH GH KRQUDU RV VHXV FRPSURPLVVRV DVVXPLGRV LQFOXVLYH
DTXHOHVUHODWLYRVjV'HErQWXUHVHPLWLGDVQRkPELWRGR3URJUDPDGH'LVWULEXLomR
GH 'HErQWXUHV GD %1'(63$5 RV LQYHVWLGRUHV QmR SRGHUmR UHFRUUHU DR *RYHUQR

)HGHUDORXDR%1'(6
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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$ %1'(63$5 SRGHUi LQYHVWLU HP RXWUDV HPSUHVDV QR IXWXUR H QmR SRGHUi
DVVHJXUDUTXHTXDLVTXHUGHVWHVLQYHVWLPHQWRVVHUmREHPVXFHGLGRV
$ %1'(63$5 DQDOLVD UHJXODUPHQWH QRYRV LQYHVWLPHQWRV EXVFDQGR LQYHVWLU HP
RSRUWXQLGDGHV TXH MXOJD VHUHP LQWHUHVVDQWHV DR ORQJR GR WHPSR  1mR Ki FRPR
JDUDQWLUWRGDYLDTXHWDLVQRYRVLQYHVWLPHQWRVVHUmREHPVXFHGLGRVRXTXHWHUmRXP
UHWRUQR VDWLVIDWyULR HP UHODomR DRV ULVFRV HQYROYLGRV $ GLILFXOGDGH QD REWHQomR GH
VXFHVVRHPQRYRVLQYHVWLPHQWRVSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRQDFRQGLomRILQDQFHLUD
HQRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGD%1'(63$5
&HUWDV SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV GD %1'(63$5 HVWmR UHJXODGDV HP DFRUGRV GH
DFLRQLVWDV2YHQFLPHQWRRXRWpUPLQRGHVWHVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVSRGHPFDXVDU
LPSDFWR DGYHUVR QD FDSDFLGDGH GH D %1'(63$5 LQIOXLU QD DGPLQLVWUDomR GHVWDV
FRPSDQKLDV
$%1'(63$5pSDUWHHPDFRUGRVGHDFLRQLVWDVTXHUHJXODPGHQWUHRXWURVDVSHFWRV
RV LQYHVWLPHQWRV QDV VRFLHGDGHV LQYHVWLGDV H TXH LQFOXHP UHVWULo}HV j OLYUH
WUDQVIHUrQFLD GDV Do}HV GHVVDV VRFLHGDGHV SRU PHLR GH GLUHLWRV GH SUHIHUrQFLD QDV
YHQGDVGDVDo}HVVXMHLWDVDWDLVSDFWRV(PUD]mRGRYHQFLPHQWRRXWpUPLQRGHVVHV
DFRUGRV D %1'(63$5 SRGHUi QmR FRQVHJXLU LPSOHPHQWDU D VXD HVWUDWpJLD GH
SDUWLFLSDomRHIHWLYDQDVGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVGHVVDVVRFLHGDGHVRXPHVPRWHURVHX
SRGHUGHLQIOXLUQDDGPLQLVWUDomRGUDVWLFDPHQWHOLPLWDGR

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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&RQFHQWUDomR6HWRULDOGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRV
$FDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVGD%1'(63$5FRQVLGHUDQGRDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
GHErQWXUHV IXQGRV H GHULYDWLYRV LVRODGRV DSUHVHQWD FRQFHQWUDomR QRV VHWRUHV GH
SHWUyOHR H JiV   PLQHUDomR   HQHUJLD HOpWULFD   DOLPHQWRV
  WHOHFRPXQLFDo}HV   H SDSHO H FHOXORVH   FRQVLGHUDQGRVH RV
YDORUHV GH PHUFDGR GH WDLV LQYHVWLPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH 
$FRQWHFLPHQWRV TXH DIHWHP RV VHWRUHV QRV TXDLV D %1'(63$5 SRVVXL RX YHQKD D
SRVVXLULQYHVWLPHQWRVLJQLILFDWLYRSRGHPWHULPSDFWRDGYHUVRQDSRVLomRILQDQFHLUDH
QRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD%1'(63$5
&RQFHQWUDomRHP$o}HVGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRV
$FDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVGD%1'(63$5WHPXPDHOHYDGDFRQFHQWUDomRHPDo}HV
 HP  GH GH]HPEUR GH  D YDORU GH PHUFDGR   $GLFLRQDOPHQWH D
FDUWHLUD GH Do}HV HP VL DSUHVHQWD FRQFHQWUDomR GH YDORU HP DOJXPDV SDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDV HPGHGH]HPEURGHFLQFRHPSUHVDVUHVSRQGLDPSRUGR
YDORU PHUFDGR GDV SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV   2 YDORU GH PHUFDGR GH WDLV
LQYHVWLPHQWRVSRGHVRIUHURVFLODo}HVVLJQLILFDWLYDVQRIXWXURSHODSUySULDQDWXUH]DGR
PHUFDGR DFLRQiULR TXH SRGHP DFDUUHWDU LPSDFWR DGYHUVR QD SRVLomR ILQDQFHLUD H
QRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD %1'(63$5 SRU PHLR GD GLPLQXLomR QR IOX[R GH
UHFHELPHQWRGHGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRHRXQDJHUDomRGHPHQRUHV
OXFURVQDVRSHUDo}HVGHGHVLQYHVWLPHQWR
&RQFHQWUDomR6HWRULDOGD&DUWHLUDGH'HErQWXUHV
$V RSHUDo}HV GH UHQGD IL[D GD %1'(63$5 HVWmR UHSUHVHQWDGDV SULQFLSDOPHQWH SRU
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVFRQFHQWUDGDVQRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFD  DOLPHQWRV
  PHWDOXUJLD   PLQHUDomR   H WHOHFRPXQLFDo}HV  
FRQVLGHUDQGRVH RV VHXV YDORUHV GH PHUFDGR HP  GH GH]HPEUR GH 
$FRQWHFLPHQWRV TXH DIHWHP DV FRPSDQKLDV GHVWHV VHWRUHV SRGHP WHU LPSDFWR
DGYHUVRQDSRVLomRILQDQFHLUDHQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD%1'(63$5
)DOrQFLD/LTXLGDomRRX'LVVROXomR
$ %1'(63$5 p XPD HPSUHVD SULYDGD FRQVWLWXtGD VRE D IRUPD GH VRFLHGDGH
DQ{QLPD VXEVLGLiULD LQWHJUDO GR %1'(6 XPD HPSUHVD S~EOLFD IHGHUDO UD]mR SHOD
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TXDOHVWiVXMHLWDjVUHJUDVHQRUPDVGHFXQKRSULYDGR2VEHQVGD%1'(63$5HVWmR
VXMHLWRV j DSUHHQVmR H H[HFXomR MXGLFLDO  $R FRQWUiULR GR DSOLFiYHO DR %1'(6 D
%1'(63$5HVWiVXMHLWDjUHFXSHUDomRHjIDOrQFLDWHQGRHPYLVWDQmRVHHQTXDGUDU
QDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QR DUWLJR GD /HL Q GH GHIHYHUHLURGH H
DOWHUDo}HV SRVWHULRUHV /HL GH )DOrQFLDV   (P FDVR GH IDOrQFLD GD %1'(63$5 RV
FUHGRUHV TXH WHQKDP JDUDQWLD RX SULYLOpJLR UHODWLYDPHQWH D VHXV FUpGLWRV WHUmR
SUHIHUrQFLDGHUHFHELPHQWRHPUHODomRDRVWLWXODUHVGHGHErQWXUHVTXLURJUDIiULDVRX
VXERUGLQDGDVQmRKDYHQGRJDUDQWLDGHTXHRVGHEHQWXULVWDVUHFHEHUmRDWRWDOLGDGH
RXPHVPRSDUWHGHVHXVFUpGLWRVFRQWUDD%1'(63$5HPFDVRGHIDOrQFLDGHVWD
E DVHXFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXJUXSRGHFRQWUROH
5HFXUVRV GH )LQDQFLDPHQWR /LPLWDGRV H 5HODFLRQDGRV D 5LVFRV ,QHUHQWHV DR
$FLRQLVWDÅQLFRR%1'(6
$%1'(63$5REWpPUHFXUVRVSDUDVHXVLQYHVWLPHQWRVHSDUDVXDVRSHUDo}HVGLiULDVD
SDUWLU GH UHFHLWD SURSRUFLRQDGD SRU VHXV LQYHVWLPHQWRV LQFOXLQGR R UHVXOWDGR GD
DOLHQDomR GH DWLYRV GH VXD FDUWHLUD  H HYHQWXDOPHQWH GH HPSUpVWLPRV IHLWRV SHOR
%1'(6
(P GHGH]HPEURGH  GRV SDVVLYRV H[LJtYHLV GR %1'(6 HUDP
UHIHUHQWHVDUHFXUVRVGHGRLVIXQGRVLQVWLWXFLRQDLV)$7  H3,63$6(3  
2VUHFXUVRVFRQVWLWXFLRQDLVGR)$7VmRDORFDGRVDR%1'(6FRPEDVHQRDUWLJR
GD&RQVWLWXLomR)HGHUDO §)$7&RQVWLWXFLRQDO¨ $SDUWLUGHRVUHFXUVRVREWLGRV
YLDHPSUpVWLPRVGR7HVRXUR1DFLRQDOFUHVFHUDPSDVVDQGRDUHSUHVHQWDUGRV
SDVVLYRVH[LJtYHLVGR%1'(6HPGHGH]HPEURGH1mRKiJDUDQWLDGHTXH
WDLV UHFXUVRV FRQWLQXDUmR VHQGR IRUQHFLGRV DR %1'(6 QHP TXH VXDV FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDV VH PDQWHUmR DWUDWLYDV  $GLFLRQDOPHQWH QmR Ki UHVWULo}HV OHJDLV RX
HVWDWXWiULDV TXDQWR DR PRQWDQWH GH GLYLGHQGRV TXH R %1'(6 SDJD DR VHX
FRQWURODGRU ~QLFR R *RYHUQR )HGHUDO SRGHQGR RFRUUHU GLVWULEXLomR HP TXDOTXHU
H[HUFtFLR GH  GR OXFUR DSyV D FRQVWLWXLomR GDV UHVHUYDV OHJDO H GH LQFHQWLYRV
ILVFDLV
1R SDVVDGR UHFHQWH RV DWLYRV WRWDLV GR %1'(6 WrP FUHVFLGR H[SUHVVLYDPHQWH
PDMRULWDULDPHQWH SRU PHLR GD FRQFHVVmR GH RSHUDo}HV GH FUpGLWR GH ORQJR SUD]R
GLUHWDPHQWHOLJDGDVjVFRQGLo}HVGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRXPWRGR'HVWDIRUPD
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VHMD SRU PXGDQoDV QDV FDSWDo}HV LQVWLWXFLRQDLV SRU UHVWULomR DR DFHVVR D QRYRV
HPSUpVWLPRV GR 7HVRXUR 1DFLRQDO SRU SDJDPHQWRV GH GLYLGHQGRV DR *RYHUQR
)HGHUDORXSRUDXPHQWRVHPWD[DVGHLQDGLPSOrQFLDGHVHXVDWLYRVR%1'(6SRGH
YHU UHGX]LGD D GLVSRQLELOLGDGH GH UHFXUVRV SDUD VXDV DWLYLGDGHV SUySULDV H SDUD
UHSDVVH jV VXDV FRQWURODGDV 1mR Ki DVVLP JDUDQWLD GH TXH QR IXWXUR R %1'(6
FRQWLQXHDVXSULUD%1'(63$5FRPRVIXQGRVUHTXHULGRVHPFRQGLo}HVDWUDWLYDVGH
FXVWRHSUD]RDVVLPFRPRQmRKiJDUDQWLDVGHTXHDVFRQGLo}HVGHFXVWRHSUD]RGD
FDSWDomRLQVWLWXFLRQDOGRSUySULR%1'(6PDQWHUmRDDWXDOFRPSHWLWLYLGDGH&DVRR
%1'(6GHL[HGH HPSUHVWDU UHFXUVRV RX ID]HU FRQWULEXLo}HVGHFDSLWDO j %1'(63$5
QDV FRQGLo}HV PHQFLRQDGDV D SRVLomR ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV GD
%1'(63$5SRGHPVRIUHUHIHLWRVQHJDWLYRV
F DVHXVDFLRQLVWDVYLGHLWHPDQWHULRU2%1'(6pRDFLRQLVWD~QLFRGD%1'(63$5
G DVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV
2VIDWRUHVGHULVFRVWUDWDGRVQHVWHLWHPGL]HPUHVSHLWRjFDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVGD
%1'(63$5FRPRXPWRGRQmRVHUHVWULQJLQGRSRUWDQWRjVVXDVFROLJDGDV
$VVRFLHGDGHVQDVTXDLVD%1'(63$5LQYHVWHHVWmRVXMHLWDVDULVFRVGRVVHWRUHVHP
TXHDWXDP
$WXDOPHQWH D FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV GD %1'(63$5 DSUHVHQWD FRQFHQWUDomR QRV
VHWRUHVGHSHWUyOHRHJiVPLQHUDomRHQHUJLDHOpWULFDDOLPHQWRVWHOHFRPXQLFDo}HVH
SDSHOHFHOXORVH2VSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDPRVUHVSHFWLYRVVHWRUHVGHDWXDomR
GHWDLVHPSUHVDVHFRQVHTXHQWHPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHRVUHVXOWDGRV
GD%1'(63$5LQFOXHPVHPOLPLWDomR
&RPUHODomRDRVHWRUGHSHWUyOHRHJiV
• ULVFRVLQHUHQWHVjH[SORUDomRHSURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDO
• DOWHUDo}HVQDRIHUWDHQDGHPDQGDJOREDOGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDO
• FRQGLo}HVSROtWLFDVHHFRQ{PLFDVLQFOXVLYHHPEDUJRVHPSDtVHVSURGXWRUHVGH
SHWUyOHRRXTXHDIHWHPRXWUDVDWLYLGDGHVGHSURGXomRGHSHWUyOHR
• QtYHOGDDWLYLGDGHJOREDOGHH[SORUDomRHSURGXomRGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDO
EHPFRPRGRVHVWRTXHVJOREDLVGHSHWUyOHRHGHJiVQDWXUDO
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• Do}HV SUDWLFDGDV SHOD 2UJDQL]DomR GRV 3DtVHV ([SRUWDGRUHV GH 3HWUyOHR
23(3 
• SUHoRHTXDQWLGDGHGDVLPSRUWDo}HVGRSHWUyOHRHGRJiVQDWXUDOHVWUDQJHLURV
• SUHoRHGLVSRQLELOLGDGHGHFRPEXVWtYHLVDOWHUQDWLYRV
• H[LVWrQFLD GH UHVHUYDV H DXPHQWR GD FDSDFLGDGH GH SURGXomR QDV UHVHUYDV
H[LVWHQWHV
• FRQGLo}HVGHPHUFDGRRXLPSHGLPHQWRVRSHUDFLRQDLVTXHSRGHPGLILFXOWDUR
DFHVVRDRVPHUFDGRVGHSHWUyOHRHJiVQDWXUDORXDWUDVDUDSURGXomRH
• UHJXODPHQWRVJRYHUQDPHQWDLVQDFLRQDLVHHVWUDQJHLURVFRPSOH[RVTXHSRGHP
DIHWDURFXVWRDPDQHLUDRXDYLDELOLGDGHGDUHDOL]DomRGRQHJyFLR
&RPUHODomRDRVHWRUGHPLQHUDomR
• ULVFRVHSHULJRVLQHUHQWHVDRVHWRUGHPLQHUDomRWDLVFRPRULVFRVDPELHQWDLV
DFLGHQWHVLQGXVWULDLVIRUPDo}HVJHROyJLFDVLQFRPXQVRXLQHVSHUDGDVRXRXWURV
SUREOHPDV JHROyJLFRV RX UHODFLRQDGRV j FRQFHQWUDomR GH PLQpULR FRQGLo}HV
FOLPiWLFDV DGYHUVDV RX SHULJRVDV FDVRV IRUWXLWRV RX HYHQWRV GH IRUoD PDLRU
FRQGLo}HVRSHUDFLRQDLVGHVIDYRUiYHLVHSHUGDGHPLQpULR
• ULVFRVUHODFLRQDGRVjPXGDQoDGHSROtWLFDVS~EOLFDV
• GHSHQGrQFLDGRVHWRUGHVLGHUXUJLDPXQGLDOHIOXWXDo}HVQDGHPDQGDSRUDoR
• HVFDVVH]GHPmRGHREUDTXDOLILFDGDQRVHWRUGHPLQHUDomR
• ULVFRVGHVRQGDJHPSHUIXUDomRHSURGXomRTXHSRGHPDIHWDURSURFHVVRGH
PLQHUDomRH
• UHJXODPHQWRVJRYHUQDPHQWDLVDSOLFiYHLVDRVHWRUGHPLQHUDomR
&RPUHODomRDRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFD
• tQGLFHVGRVUHDMXVWHVGDVWDULIDVGHHOHWULFLGDGH
• HYHQWXDO DXPHQWR QD PLJUDomR GRV FRQVXPLGRUHV GR DPELHQWH GH WDULIDV
UHJXODGDVSDUDWRUQDUHPVHFRQVXPLGRUHVOLYUHV

• DXPHQWRVGHFXVWRGHDTXLVLomRHSHUGDVGHHQHUJLDHOpWULFD
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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• GHWHULRUDomRGDVFRQGLo}HVKLGUROyJLFDVQR%UDVLO
• FULVHGHHQHUJLD FRPRRFRUUHXHP HUDFLRQDPHQWRUHODFLRQDGRD
WDOFULVH
• DXPHQWRGRQtYHOGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDH
• H[WHQVDUHJXODomRGRVHWRUHOpWULFREUDVLOHLUR
&RPUHODomRDRVHWRUGHDOLPHQWRV
• 5LVFR GH IOXWXDo}HV GRV SUHoRV GR JDGR ERYLQR VXtQR GH IUDQJRV H

FRPPRGLWLHVGHLQJUHGLHQWHVDOLPHQWDUHV
• 5LVFRVGHVXUWRVGHGRHQoDVGHDQLPDLV
• 5LVFRVVDQLWiULRVSRVVtYHLVRXHIHWLYRVUHODFLRQDGRVjLQG~VWULDGHDOLPHQWRV
• 5LVFRV GH EDUUHLUDV WDULIiULDV H VDQLWiULDV SRU SDUWH GH JRYHUQRV GH SDtVHV
LPSRUWDGRUHV
• 0XGDQoDVQDVSUHIHUrQFLDVGRFRQVXPLGRUUHODFLRQDGDVjLQG~VWULDDOLPHQWtFLD
HFRQFRUUrQFLDFRPRXWUDVSURWHtQDV
• 5LVFRVGHUHVSRQVDELOLGDGHSRUSURGXWRUHFDOOGHSURGXWRGDQRjSURSULHGDGH
H GDQRV D SHVVRDV SDUD RV TXDLV D FREHUWXUD GH VHJXUR p FDUD OLPLWDGD H
SRWHQFLDOPHQWHLQDGHTXDGD
• &RQGLo}HVFOLPiWLFDVRXRXWURVDFRQWHFLPHQWRVH[WUHPRVHLPSUHYLVWRVH
• 5LVFR GH IOXWXDo}HV GH PRHGD EHP FRPR ULVFRV SROtWLFRV H HFRQ{PLFRV HP
RXWURVSDtVHVGHYLGRjRSHUDo}HVLQWHUQDFLRQDLVHGHH[SRUWDomR
&RPUHODomRDRVHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HV
• DXVrQFLD GH UHVWULo}HV UHJXODWyULDV VLJQLILFDWLYDV UHODWLYDPHQWH DR VHWRU GH
WUDQVPLVVmRGHGDGRV
• VHWRUVXMHLWRDIUHTXHQWHVPXGDQoDVWHFQROyJLFDV
• SHUtRGRVGHHVFDVVH]GHHQHUJLDHOpWULFDSRGHPDIHWDUUHVXOWDGRVGDVHPSUHVDV
GRVHWRU
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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• VHWRUDOWDPHQWHUHJXODGRSRGHQGRKDYHUDOWHUDo}HVHPQRUPDWLYRVYLJHQWHV
• ULVFRGHUHQRYDomRGRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRH
• SRVVLELOLGDGHGHRFRUUHUDUELWUDJHPGD$1$7(/QDFREUDQoDGHFHUWDVWDULIDV
TXHVmRIRQWHVGHUHFHLWDVGDVHPSUHVDV
&RPUHODomRDRVHWRUGHSDSHOHFHOXORVH
• DOWHUDo}HVQDRIHUWDHQDGHPDQGDJOREDOGHFHOXORVH
• FDUiWHU FtFOLFR SURYRFD DOWD VHQVLELOLGDGH H FRQVHTXHQWH YRODWLOLGDGH GDV
FRWDo}HVLQWHUQDFLRQDLVGHFHOXORVH
• LQVWDELOLGDGHQDWD[DFDPELDOSRGHLQIOXHQFLDUGHPDQHLUDDGYHUVDDFRQGLomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVFRUSRUDWLYRV
• DV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV H SROtWLFDV H DV SHUFHSo}HV GH WDLV FRQGLo}HV SHOR
PHUFDGRSRGHPLPSDFWDUDWLYLGDGHV
• FRQGLo}HVGHPHUFDGRRXLPSHGLPHQWRVRSHUDFLRQDLVTXHSRGHPGLILFXOWDUR
DFHVVRDRVPHUFDGRVGHFHOXORVHRXDWUDVDUDSURGXomR
• LPSRVLo}HVDPELHQWDLVPDLVULJRURVDVSRGHPUHVXOWDUHPGLVSrQGLRVDGLFLRQDLV
• ULVFRVGHDWDTXHVGHPRYLPHQWRVVRFLDLVUXUDLVH
• LQRYDo}HVWHFQROyJLFDVIORUHVWDLVHLQGXVWULDLVSRGHPDOWHUDUGLQkPLFDGRVHWRU
H DVHXVIRUQHFHGRUHV1mRDSOLFiYHO
I DVHXVFOLHQWHV1mRDSOLFiYHO
J VHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVRHPLVVRUDWXH2VULVFRVDVVRFLDGRVDRVHWRUHP
TXH D %1'(63$5 DWXD Mi IRUDP DERUGDGRV QR LWHP  §D¨ VRE R WtWXOR
§'HSHQGrQFLDGRVUHVXOWDGRVGDVHPSUHVDVLQYHVWLGDVHGDFDSDFLGDGHGHDOLHQDU
WDLVLQYHVWLPHQWRVHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLV¨
K jUHJXODomRGRVVHWRUHVHPTXHRHPLVVRUDWXH2VIDWRUHVGHULVFRVUHODFLRQDGRV
j UHJXODomR GRV VHWRUHV GH DWXDomR GDV HPSUHVDV LQYHVWLGDV IRUDP OLVWDGRV QR
LWHP§G¨
L DRVSDtVHVHVWUDQJHLURVRQGHRHPLVVRUDWXH$%1'(63$5QmRDWXDQRH[WHULRU
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4.2 - Comentários sobre expectativas de alterações na exposição aos fatores de risco
Formulário de Referência

4. Fatores de risco
4.2 Em relação a cada um dos riscos acima mencionados, caso relevantes,
comentar sobre eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do
emissor a tais riscos:
Não há expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor em relação a
tais riscos.

BNDES Participações S.A.

27
154

PÁGINA: 28 de 247

Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Versão : 8


4.3 - Processos
judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



)DWRUHVGH5LVFR

'HVFUHYHURVSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVHPTXHRHPLVVRURX
VXDV FRQWURODGDV VHMDP SDUWH GLVFULPLQDQGR HQWUH WUDEDOKLVWDV WULEXWiULRV FtYHLV H
RXWURV L TXHQmRHVWHMDPVREVLJLORH LL TXHVHMDPUHOHYDQWHVSDUDRVQHJyFLRVGR
HPLVVRURXGHVXDVFRQWURODGDVLQGLFDQGR
$ %1'(63$5 p SDUWH HP SURFHVVRV MXGLFLDLV GH QDWXUH]DV WUDEDOKLVWD SUHYLGHQFLiULD
WULEXWiULD H FtYHO GHFRUUHQWHV GR FXUVR QRUPDO GH VXDV DWLYLGDGHV 2V SURFHVVRV VmR
FODVVLILFDGRVHPWUrVFDWHJRULDVGHULVFRSURYiYHOSRVVtYHOHUHPRWDGHDFRUGRFRPD
'HOLEHUDomR&90QDTXDODSURYRXR3URQXQFLDPHQWR&RQWiELOQHPLWLGR
SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  UHIOHWLQGR D RSLQLmR GH DVVHVVRUHV
MXUtGLFRVLQWHUQRVHH[WHUQRVTXHOHYDPHPFRQWDDQDWXUH]DGDVDo}HVDVLPLODULGDGH
FRPSURFHVVRVDQWHULRUHVFRPSOH[LGDGHMXULVSUXGrQFLDHDQGDPHQWRGRVPHVPRV
2V SURFHVVRV FRP ULVFR GH SHUGD DYDOLDGR FRPR SURYiYHO H FRP SRVVLELOLGDGH GH
GHVHPEROVRVmRLQWHJUDOPHQWHSURYLVLRQDGRV
(P  GH GH]HPEUR GH  HQFRQWUDYDPVH UHJLVWUDGDV DV VHJXLQWHV SURYLV}HV SDUD
Do}HVGHQDWXUH]DFtYHOWUDEDOKLVWDHSUHYLGHQFLiULDFRPULVFRGHSHUGDDYDOLDGRFRPR
SURYiYHO 5 PLO 5 PLO H 5 PLO UHVSHFWLYDPHQWH H QmR KRXYH
UHJLVWURUHIHUHQWHDDo}HVWULEXWiULDV2VSURFHVVRVFRPULVFRGHSHUGDDYDOLDGRFRPR
SRVVtYHO RX UHPRWR TXH QmR VmR REMHWR GH SURYLVLRQDPHQWR FRQWiELO WRWDOL]DYDP QD
PHVPDGDWD5PLO
$ TXDQWLGDGH H YDORU GRV SURFHVVRV HP DQGDPHQWR HP GHGH]HPEURGH HP
TXH Ki SRVVLELOLGDGH GH GHVHPEROVR SHOD %1'(63$5 VmR DSUHVHQWDGRV QD WDEHOD D
VHJXLU
Quantidade de processos

Em R$ Mil

FRQWLQJrQFLD

3URYiYHO

SRVVtYHO

UHPRWD

WRWDO

 FRQWLQJrQFLD

SURYiYHO

SRVVtYHO

UHPRWD

WRWDO

FtYHO









 FtYHO









WUDEDOKLVWD









 WUDEDOKLVWD










SUHYLGHQFLiULR









 SUHYLGHQFLiULR







WULEXWiULR









 WULEXWiULR





 

WRWDO









 WRWDO
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$V SURYLV}HV WUDEDOKLVWDV UHIHUHPVH EDVLFDPHQWH D SURFHVVRV UHODWLYRV D HPSUHJDGRV
GHPLWLGRVQDGpFDGDGHjKRUDH[WUDSUpFRQWUDWDGD H[WLQWDTXDQGRGRDGYHQWRGD
/HL Q   D SOHLWR GRV HPSUHJDGRV DSRVHQWDGRV TXDQWR DR SDJDPHQWR GD
SDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRVGRVDQRVGHHDLVRQRPLDHQWUHDWLYRVH
LQDWLYRVDFRPSOHPHQWDomRGHDSRVHQWDGRULDGHSHOD)$3(6HDUHVSRQVDELOLGDGH
VROLGiULDSRUSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
2V SULQFLSDLV SURFHVVRV FtYHLV YHUVDP VREUH DOLHQDo}HV GR FRQWUROH GH HPSUHVDV QR
kPELWR GR 3URJUDPD )HGHUDO GH 'HVHVWDWL]DomR RX SULYDWL]Do}HV HIHWXDGDV SHOR
*RYHUQR )HGHUDO H LPSOHPHQWDGDV SHOR %1'(6 HQTXDQWR JHVWRU GR 31' DOpP
GDTXHODVDFHUFDGHTXHVW}HVFRQWUDWXDLV
$%1'(63$5pSDUWHHPSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVUHOHYDQWHVLQVWDXUDGRVSHOD5HFHLWD
)HGHUDOTXHTXHVWLRQDPHPVXDPDLRULDDH[FOXVmRGHUHFHLWDVRULJLQDGDVQDDOLHQDomR
GHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV Do}HV GDVEDVHVGHFiOFXORGH3,6H&2),16RFRUULGDVHP
 VHQGR TXH HP UHODomR DRV PHVHV GH RXWXEUR H GH]HPEUR R YDORU GH FDGD
SURFHVVRXOWUDSDVVD5PLOK}HV(PWRGRVRVFDVRVIRUDPDSUHVHQWDGDVLPSXJQDo}HV
DLQGDSHQGHQWHVGHMXOJDPHQWRGHILQLWLYR
'H WRGDIRUPD SDUD DWHQGLPHQWR DR LWHP  HQFRQWUDPVH OLVWDGRVD VHJXLU WRGRV RV
SURFHVVRV GH TXH D %1'(63$5 VHMD SDUWH HQYROYLGD FXMRV YDORUHV HQYROYLGRV VmR
VXSHULRUHVD5PLOK}HV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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 9,&81+$6,'(585*,$6$;%1'(63$5
352&(6621  Q~QLFD
DMXt]R

&&7-5-

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU9LFXQKD6LGHUXUJLD6$
5pX%1'(63$5

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV

9DORUGDFDXVD5

HQYROYLGRV

9DORUGDFRQGHQDomRDWXDOL]DGRDWp
5

ISULQFLSDLVIDWRV

3HGLGR GH UHVWLWXLomR GH  Do}HV
RUGLQiULDV HVFULWXUDLV GH HPLVVmR GD &61 H GR
YDORU FRUUHVSRQGHQWH DRV GLYLGHQGRV H MXURV
VREUHRFDSLWDOSUySULRGDVUHIHULGDVDo}HVSDJRV
j %1'(63$5 DSyV  DWp D GDWD GH
FXPSULPHQWR GD VHQWHQoD WXGR GHYLGDPHQWH
DWXDOL]DGR H DFUHVFLGR GH MXURV D SDUWLU GD GDWD
GH
FDGD
SDJDPHQWR
HIHWXDGR
RX
VXEVLGLDULDPHQWH GR YDORU GH PHUFDGR QD GDWD
GRFXPSULPHQWRGDVHQWHQoDFRUUHVSRQGHQWHjV
Do}HVHVHXVDFHVVyULRV
(P  IRL SURIHULGD VHQWHQoD TXH MXOJRX
SURFHGHQWHDSUHWHQVmRDXWRUDOSDUDFRQGHQDUD
%1'(63$5DUHVWLWXLUDo}HVRUGLQiULDV
HVFULWXUDLV GH HPLVVmR GD &61 DFUHVFLGR GH
GLYLGHQGRVHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRSDJRV
DSyV  DWp D GDWD GR FXPSULPHQWR GD
VHQWHQoD DFUHVFLGRV GH FRUUHomR PRQHWiULD D
FRQWDU GD GDWD GD VHQWHQoD H MXURV GH XP SRU
FHQWR DR PrV D FRQWDU GD FLWDomR DOpP GH
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV DUELWUDGRV HP TXLQ]H
SRUFHQWRVREUHRYDORUGDFRQGHQDomR
$PEDV DV SDUWHV LQWHUSXVHUDP UHFXUVR GH
DSHODomR HP VHWHPEUR GLVWULEXtGRV j
&kPDUD&tYHOGR7-5-FRQWXGRRMXOJDPHQWR
HVWi VXVSHQVR HP YLUWXGH GH OLPLQDU FRQFHGLGD
HP VHGH GH 0HGLGD &DXWHODU DMXL]DGD SHOD
%1'(63$5 FRP D ILQDOLGDGH GH DWULEXLU HIHLWR
VXVSHQVLYR DR 5HFXUVR (VSHFLDO GD %1'(63$5
TXHVHUiGHVFULWRDVHJXLU
$SyV D VHQWHQoD GH SURFHGrQFLD D 8QLmR IH]
SHGLGR GH LQWHUYHQomR H R -Xt]R GH SULPHLUD
LQVWkQFLDGHFOLQRXGDFRPSHWrQFLDSDUDD-XVWLoD
)HGHUDO $ 9LFXQKD LQWHUS{V DJUDYR GH
LQVWUXPHQWR FRQWUD HVVD GHFLVmR WHQGR VLGR

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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SURYLGR SDUD PDQWHU D FRPSHWrQFLD GD -XVWLoD
(VWDGXDO $ 8QLmR H D %1'(63$5 QHVVH DJUDYR
GHLQVWUXPHQWRLQWHUSXVHUDPUHFXUVRV(VSHFLDOH
([WUDRUGLQiULRRVTXDLVIRUDPLQDGPLWLGRVVHQGR
REMHWR GH QRYRV DJUDYRV GH LQVWUXPHQWR SHOD
8QLmRH%1'(63$5

(P  R 6XSHULRU 7ULEXQDO GH-XVWLoD GHX
SURYLPHQWR PRQRFUDWLFDPHQWH DR $JUDYR GH
,QVWUXPHQWR GD %1'(63$5 SDUD GHWHUPLQDU D
VXELGD GR 5HFXUVR (VSHFLDO GHFLVmR TXH
WUDQVLWRX HP MXOJDGR  $WXDOPHQWH DJXDUGDVH R
MXOJDPHQWR GR 5HFXUVR (VSHFLDO GD %1'(63$5
QR67-
&RP UHODomR DRV DJUDYRV GH LQVWUXPHQWR HP
5HFXUVR ([WUDRUGLQiULR GD %1'(63$5 H GD
8QLmRWHPVHTXH L RDJUDYRGHLQVWUXPHQWRGD
8QLmR DLQGD QmR IRL MXOJDGR HQFRQWUDQGRVH
FRQFOXVR DR 0LQLVWUR 5HODWRU -RDTXLP %DUERVD
GHVGH LL RDJUDYRGHLQVWUXPHQWRGD
%1'(63$5 WHYH VHX VHJXLPHQWR QHJDGR HP
 VRE D IXQGDPHQWDomR GH TXH D
VXSRVWDRIHQVDj&RQVWLWXLomR)HGHUDOpLQGLUHWD
ORJR LQVXILFLHQWH SDUD GHVDILDU D YLD
H[WUDRUGLQiULD (P  D %1'(63$5
LQWHUS{V DJUDYR UHJLPHQWDO FRQWUD HVVD GHFLVmR
$JXDUGDVHMXOJDPHQWRGRDJUDYRUHJLPHQWDO
JFKDQFHGHSHUGD SURYiYHO



SRVVtYHORXUHPRWD 

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

LYDORUSURYLVLRQDGR VHKRXYHU

5HVWLWXLomR j DXWRUD GH  Do}HV
RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &61 EHP FRPR
GHVHPEROVRFRUUHVSRQGHQWHDGLYLGHQGRVHMXURV
VREUH FDSLWDO SUySULR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV
(P FDVR GH SHUGD R 3DWULP{QLR GD %1'(63$5
VRIUHULDXPGHFUpVFLPRGH5
1mRSURYLVLRQDGR

SURYLVmR 
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 $d23$573$57,&,3$&2(66$;%1'(63$5
,17(5(66$'2&2)$9,&203$1+,$'()(552($d2'(9,7Â5,$
352&(6621
DMXt]R

ELQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR

 9DUD &tYHO GR 7ULEXQDO GH -XVWLoD GR 5LR GH
-DQHLUR
3URFHVVR HP VHGH UHFXUVDO SDUD MXOJDPHQWR GH
5HFXUVRHVSHFLDOHH[WUDRUGLQiULR



GSDUWHVQRSURFHVVR

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

ISULQFLSDLVIDWRV


$d23$573$57,&,3$d¢(66$(&203$1+,$
'( )(552 ( $d2 '( 9,7Â5,$ ¥ &2)$9, ;
%1'(63$5
9DORUGDFDXVD5

9DORUGDFDXVDDWXDOL]DGRDWp
5

9DORUSUHWHQGLGRDWXDOL]DGRDWp
5

(P  D &2)$9, IRL SULYDWL]DGD WHQGR D
'XIIHUFR 7UDGLQJ 6$ DQWHFHVVRUD GD $oRSDUW
DGTXLULGRTXDVHDWRWDOLGDGHVGHVXDVDo}HV1D
PHVPD GDWD GD DVVLQDWXUD GR FRQWUDWR GH
FRPSUDHYHQGDGDVDo}HVRVGLUHLWRVFUHGLWyULRV
H DV REULJDo}HV RULXQGDV GD FRPSUD H YHQGD
IRUDP FHGLGDV j %1'(63$5 $SyV R SURFHVVR
OLFLWDWyULR FRQVWDWRXVH D H[LVWrQFLD GH SDVVLYRV
RFXOWRV H VXSHUYHQLrQFLDV SDVVLYDV QR YDORU
KLVWyULFR GH DSUR[LPDGDPHQWH 86 PLOK}HV
3RULVVRDV$XWRUDVDMXL]DUDPDDomRUHTXHUHQGR
TXH HP FXPSULPHQWR DR FRQWUDWR GH FRPSUDH
YHQGD GH Do}HV D %1'(63$5 VHMD FRQGHQDGD
DR SDJDPHQWR GD VRPD GRV YDORUHV
FRUUHVSRQGHQWHV DRV SDVVLYRV RFXOWRV H
VXSHUYHQLHQWHV FRP WRGRV RV DFUpVFLPRV OHJDLV
HDRSDJDPHQWRGHSHUGDVHGDQRV
(P  IRL SURIHULGD VHQWHQoD MXOJDQGR
LPSURFHGHQWHV RV SHGLGRV DXWRUDLV  $V $XWRUDV
DSHODUDP(PVHVVmRGHMXOJDPHQWRUHDOL]DGDQR
GLD  IRL GDGR SURYLPHQWR j $SHODomR
GDV $XWRUDV SDUD MXOJDU LQWHJUDOPHQWH
SURFHGHQWH D DomR (P  D %1'(63$5
LQWHUS{V 5HFXUVRV (VSHFLDO H ([WUDRUGLQiULR
FRQWUDRDFyUGmRGR7-5-
(P  SRU PDLRULD GH YRWRV R

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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MXOJDPHQWR GR 5HFXUVR (VSHFLDO IRL FRQYHUWLGR
HP GLOLJrQFLD SDUD TXH R 7-5- DSUHFLDVVH D
TXHVWmR GH RUGHP TXDQWR j LQWHUYHQomR GD
8QLmRQRSyORSDVVLYR(PRSURFHVVR
IRL UHPHWLGR DR 7-5- SDUD FXPSULPHQWR GD
GLOLJrQFLD

(P  R 7-5- LQGHIHULX R SHGLGR GH
LQWHUYHQomR GD 8QLmR (P  D
%1'(63$5 LQWHUS{V 5HFXUVR (VSHFLDO H 5HFXUVR
([WUDRUGLQiULR FRQWUD GHFLVmR TXH LQGHIHULX R
SHGLGRGHLQWHUYHQomRGD8QLmR

(PD8QLmR)HGHUDOWDPEpPLQJUHVVRX
FRP 5HFXUVRV (VSHFLDOH ([WUDRUGLQiULR FRQWUDR
$FyUGmRTXHLQGHIHULXRVHXLQJUHVVRQRIHLWR
2 SURFHVVR IRL HQFDPLQKDGR DR 67- H DJXDUGD
GLVWULEXLomRDXPDGDV7XUPDV
JFKDQFHGHSHUGD SURYiYHO

3URYiYHO

SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

LYDORUSURYLVLRQDGR VHKRXYHUSURYLVmR 

$%1'(63$5WHUiTXHGHYROYHUjHPSUHVDRTXH
HOD JDVWRX FRP RVSDVVLYRV RFXOWRV (P FDVR GH
SHUGDQmRKiLPSDFWRVDGLFLRQDLVQR3DWULP{QLR
GD%1'(63$5YLVWRTXHRSURFHVVRHPTXHVWmR
MiVHHQFRQWUDLQWHJUDOPHQWHSURYLVLRQDGR
5



 352&(6626$'0,1,675$7,92675,%87»5,265(&(,7$)('(5$/[%1'(63$5



DMXt]R

352&(6621
6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO


ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD


FGDWDGHLQVWDXUDomR




GSDUWHVQRSURFHVVR

5HFHLWD)HGHUDO[%1'(63$5


HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV


9DORUGDFDXVD5

9DORUGDFDXVDDWXDOL]DGRDWp
5

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$





160

PÁGINA: 34 de 247

Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Versão : 8


4.3 - Processos
judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


ISULQFLSDLVIDWRV


JFKDQFHGHSHUGD SURYiYHO

(P  D %1'(63$5 IRL DXWXDGD SHOD
H[FOXVmR GH UHFHLWDV RULJLQDGDV QD DOLHQDomR GH
SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV Do}HV  GDV EDVHV GH
FiOFXOR GH 3,6 H &2),16 RFRUULGDVHPRXWXEUR
GH   6HJXQGR DV DXWRULGDGHV ID]HQGiULDV
SHOR IDWR GH DV Do}HVHVWDUHP FRQWDELOL]DGDVQR
DWLYR FLUFXODQWH GD %1'(63$5 QR PRPHQWR GD
DOLHQDomRDVUHFHLWDVRULJLQDGDVHVWDULDPVXMHLWDV
jLQFLGrQFLDGH3,6H&2),162YDORUGRVGRLV
DXWRVGHLQIUDomRWRWDOL]D5
2 GHSyVLWR LQWHJUDO DWXDOL]DGR IRL UHDOL]DGR HP
 QRV YDORUHV GH 5 3,6 
H 5 &RILQV  WRWDOL]DQGR 5
 1R GLD  IRL
DSUHVHQWDGD LPSXJQDomR DRV DXWRV GH LQIUDomR
2 SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR HQFRQWUDVHSHQGHQWH
GHMXOJDPHQWR
5HPRWD

SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

(P FDVR GH SHUGD R LPSDFWR QR SDWULP{QLR
FRUUHVSRQGHULD DR YDORU DWXDOL]DGR GR GHSyVLWR
DGPLQLVWUDWLYR
HIHWXDGR
HTXLYDOHQWH
D
5 HP  2 LPSDFWR
ILQDQFHLUR IRL DQWHFLSDGR PHGLDQWH R GHSyVLWR
DGPLQLVWUDWLYR


LYDORUSURYLVLRQDGR VHKRXYHU

1mRSURYLVLRQDGR

SURYLVmR 








DMXt]R

352&(6621
6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO


ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD


FGDWDGHLQVWDXUDomR




GSDUWHVQRSURFHVVR

5HFHLWD)HGHUDO[%1'(63$5


HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

9DORUGDFDXVD5

9DORUGDFDXVDDWXDOL]DGRDWp
5

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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ISULQFLSDLVIDWRV

(P  D %1'(63$5 IRL FRPXQLFDGD GD
QmR KRPRORJDomR GH FRPSHQVDomR SOHLWHDGD
FRP EDVH HP UHFROKLPHQWR GH 3,6 UHIHUHQWH D
DOLHQDomR GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV Do}HV 
RFRUULGDVHPRXWXEURGH



$SyVRUHFROKLPHQWRD%1'(63$5HQWHQGHXTXH
WDLV UHFHLWDV VHULDP LVHQWDV GD UHIHULGD
FRQWULEXLomR H XWLOL]RX R YDORU UHFROKLGR
LQGHYLGDPHQWHSDUDFRPSHQVDUWULEXWRVGHYLGRV
2FRUUH TXH D %1'(63$5 Mi KDYLD VLGR DXWXDGD
HP UHODomR DR VXSRVWR LQDGLPSOHPHQWR GR 3,6 H
WDPEpP GD &2),16 QR SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR
Q  RFDVLmR HP TXH IRL
UHDOL]DGRRGHSyVLWRLQWHJUDO

1RGLDIRLDSUHVHQWDGDPDQLIHVWDomRGH
LQFRQIRUPLGDGH
2 SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR HQFRQWUDVH SHQGHQWH
GHMXOJDPHQWR
JFKDQFHGHSHUGD SURYiYHO

5HPRWD

SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

(P FDVR GH SHUGD R LPSDFWR QR SDWULP{QLR
FRUUHVSRQGHULD DR YDORU GH 5 HP


LYDORUSURYLVLRQDGR VHKRXYHU

1mRSURYLVLRQDGR

SURYLVmR 






DMXt]R

352&(6621
6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO


ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD


FGDWDGHLQVWDXUDomR




GSDUWHVQRSURFHVVR

5HFHLWD)HGHUDO[%1'(63$5


HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

9DORUGDFDXVD5

9DORUGDFDXVDDWXDOL]DGRDWp
5

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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ISULQFLSDLVIDWRV

(P  D %1'(63$5 IRL FRPXQLFDGD
DFHUFD GD QmR KRPRORJDomR GH FRPSHQVDomR
SOHLWHDGD FRP EDVH HP UHFROKLPHQWR GH &RILQV
UHIHUHQWH D DOLHQDomR GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV
Do}HV RFRUULGDVHPRXWXEURGH



$SyVRUHFROKLPHQWRD%1'(63$5HQWHQGHXTXH
WDLV UHFHLWDV VHULDP LVHQWDV GD UHIHULGD
FRQWULEXLomR H XWLOL]RX R YDORU UHFROKLGR
LQGHYLGDPHQWHSDUDFRPSHQVDUWULEXWRVGHYLGRV
2FRUUH TXH D %1'(63$5 Mi KDYLD VLGR DXWXDGD
HP UHODomR DR VXSRVWR LQDGLPSOHPHQWR GR 3,6 H
WDPEpP GD &2),16 QR SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR
Q  RFDVLmR HP TXH IRL
UHDOL]DGRRGHSyVLWRLQWHJUDO
1RGLDIRLDSUHVHQWDGDPDQLIHVWDomRGH
LQFRQIRUPLGDGH
2 SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR HQFRQWUDVH SHQGHQWH
GHMXOJDPHQWR
JFKDQFHGHSHUGD SURYiYHO

5HPRWD

SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR
LYDORUSURYLVLRQDGR VHKRXYHU

(P FDVR GH SHUGD R LPSDFWR QR SDWULP{QLR
FRUUHVSRQGHULDDRYDORUGH5
HP
1mRSURYLVLRQDGR

SURYLVmR 



DMXt]R

352&(6621
6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO


ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD


FGDWDGHLQVWDXUDomR




GSDUWHVQRSURFHVVR

5HFHLWD)HGHUDO[%1'(63$5


HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV


9DORUGDFDXVD5

9DORU GD FDXVD DWXDOL]DGR DWp 
5

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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ISULQFLSDLVIDWRV

(P  D %1'(63$5 IRL FRPXQLFDGD GD
QmRKRPRORJDomRGHFRPSHQVDomRSOHLWHDGDFRP
EDVH HP UHFROKLPHQWR GH &RILQV UHIHUHQWH D
DOLHQDomR GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV Do}HV 
RFRUULGDVHPGH]HPEURGH



$SyVRUHFROKLPHQWRD%1'(63$5HQWHQGHXTXH
WDLVUHFHLWDVVHULDPLVHQWDVGDUHIHULGDFRQWULEXLomR
H XWLOL]RX R YDORU UHFROKLGR LQGHYLGDPHQWH SDUD
FRPSHQVDUWULEXWRVGHYLGRV
$%1'(63$5UHDOL]RXRGHSyVLWRLQWHJUDOGRYDORU
GLVFXWLGR H DSUHVHQWRX HP 
PDQLIHVWDomRGHLQFRQIRUPLGDGH
2 SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR HQFRQWUDVH SHQGHQWH
GHMXOJDPHQWR
JFKDQFHGHSHUGD SURYiYHO

5HPRWD

SRVVtYHORXUHPRWD 
KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

(P FDVR GH SHUGD R LPSDFWR QR SDWULP{QLR VHULD
QR YDORU GR GHSyVLWR DGPLQLVWUDWLYR DWXDOL]DGR R
HTXLYDOHQWH D 5 DWp  2
LPSDFWR ILQDQFHLUR IRL DQWHFLSDGR PHGLDQWH R
GHSyVLWRDGPLQLVWUDWLYR


LYDORUSURYLVLRQDGR VHKRXYHU

1mRSURYLVLRQDGR

SURYLVmR 





DMXt]R

ELQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR

GSDUWHVQRSURFHVVR


352&(6621
6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV


LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

5HFHLWD)HGHUDO[%1'(63$5
9DORURULJLQiULRGDFDXVD5

9DORU GD FDXVD DWXDOL]DGR DWp 
5


%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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ISULQFLSDLVIDWRV


JFKDQFHGHSHUGD SURYiYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR
LYDORUSURYLVLRQDGR VHKRXYHU
SURYLVmR 


(P  D %1'(63$5 IRL FRPXQLFDGD GD
QmR KRPRORJDomR SDUFLDO GH &RPSHQVDomR GH
FUpGLWR WULEXWiULR UHIHUHQWH D &RQWULEXLomR 6RFLDO
VREUHR/XFUR/tTXLGRH,PSRVWRGH5HQGD3HVVRD
-XUtGLFD

1RGLDIRLDSUHVHQWDGD0DQLIHVWDomRGH
,QFRQIRUPLGDGH SDUFLDOPHQWH DFROKLGD SDUD
KRPRORJDU FUpGLWR VXSOHPHQWDU QR YDORU GH 5
5QRVWHUPRVGD&RPXQLFDomRQ
 $QH[D j FRPXQLFDomR IRUDP
HQFDPLQKDGRV GRLV '$5)ªV SDUD SDJDPHQWR GR
GpELWR QmR FRPSHQVDGR QR YDORU GH
5

2 SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR HQFRQWUDVH SHQGHQWH
GH MXOJDPHQWR GH 5HFXUVR 9ROXQWiULR LQWHUSRVWR
FRQWUDRFUpGLWRUHVLGXDOQmRKRPRORJDGR
5HPRWD

(P FDVR GH SHUGD R 3DWULP{QLR GD %1'(63$5
VRIUHULD XP GHFUpVFLPR QR YDORU GH
5DWp

1mRSURYLVLRQDGR







DMXt]R

ELQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR

GSDUWHVQRSURFHVVR

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV


352&(6621
6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO
LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

5HFHLWD)HGHUDO[%1'(63$5
9DORURULJLQiULRGDFDXVD FRUUHVSRQGHQWHDRWRWDO
GR
FUpGLWR
SOHLWHDGR
QD
'(&203 
5

9DORUGDFDXVDDWXDOL]DGRDWp
5
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ISULQFLSDLVIDWRV


JFKDQFHGHSHUGD SURYiYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR
LYDORUSURYLVLRQDGR VHKRXYHU
SURYLVmR 



DMXt]R

ELQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR

GSDUWHVQRSURFHVVR

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV


&RQIRUPH SDUHFHU GD '(0$&5-2',257 Q
 R YDORU WRWDO GR FUpGLWR SOHLWHDGR
WRWDOL]DYD5

(P  D %1'(63$5 IRL FRPXQLFDGD GD
QmR KRPRORJDomR SDUFLDO SRU SDUWH GD 5)% GR
FUpGLWR GH VDOGR QHJDWLYR GH ,53- GR $& 
WHQGR VLGR KRPRORJDGR R YDORU GH
5 FRQIRUPH &RPXQLFDomR Q
 &RQWUD HVWD GHFLVmR IRL DSUHVHQWDGD
0DQLIHVWDomR GH ,QFRQIRUPLGDGH DFROKLGD
SDUFLDOPHQWH UHVWDQGR DLQGD GpELWR D SDJDU GH
5
YDORU
GRV
'$5)ªV
HQFDPLQKDGRV DQH[RV j &RPXQLFDomR Q


2 SURFHVVR HQFRQWUDVH DWXDOPHQWH SHQGHQWH GH
MXOJDPHQWRGH5HFXUVR9ROXQWiULRLQWHUSRVWR
5HPRWD
(P FDVR GH SHUGD R LPSDFWR QRSDWULP{QLR VHULD
QR YDORU GR GpELWR QmR KRPRORJDGR DWXDOL]DGR
DWpGH5

1mRSURYLVLRQDGR


352&(6621
6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO

ISULQFLSDLVIDWRV


LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

5HFHLWD)HGHUDO[%1'(63$5
9DORUGDFDXVD5

9DORUGDFDXVDDWXDOL]DGRDWp
5


1mRKRPRORJDomRSRUSDUWHGD5)%GRFUpGLWRGH
VDOGR QHJDWLYR GH ,53- GR $&  UHVWDQGR
GpELWR D SDJDU GH 5 GH DFRUGR
FRP GHVSDFKR GHFLVyULR Q  GH


&RQWUD D GHFLVmR H QmR KRPRORJDomR IRL
DSUHVHQWDGD 0DQLIHVWUDomR GH ,QFRQIRUPLGDGH

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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TXH VH HQFRQWUD SHQGHQWH GH MXOJDPHQWR QD
SUHVHQWHGDWD

JFKDQFHGHSHUGD SURYiYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

LYDORUSURYLVLRQDGR VHKRXYHU
SURYLVmR 


5HPRWD
(P FDVR GH SHUGD R LPSDFWR QR SDWULP{QLR
FRUUHVSRQGHULD DR YDORU GR GpELWR QmR
KRPRORJDGR DWXDOL]DGR DWp  GH
5

1mRSURYLVLRQDGR
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investidores

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Formulário de Referência

4. Fatores de risco
4.5 Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas
controladas sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 acima,
analisar o impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos.
Não há processos sigilosos relevantes.

BNDES Participações S.A.
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)DWRUHVGH5LVFR

 'HVFUHYHU RV SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX
FRQH[RVEDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDVMXUtGLFDVVHPHOKDQWHVTXHQmRHVWHMDPVREVLJLOR
H TXH HP FRQMXQWR VHMDP UHOHYDQWHV HP TXH R HPLVVRU RX VXDV FRQWURODGDV VHMDP
SDUWHGLVFULPLQDQGRHQWUHWUDEDOKLVWDVWULEXWiULRVFtYHLVHRXWURVHLQGLFDQGR
&RQIRUPH LQIRUPDGR QR LWHP  D %1'(63$5 p SDUWH HP SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV
UHOHYDQWHVLQVWDXUDGRVSHOD5HFHLWD)HGHUDOTXHTXHVWLRQDPHPVXDPDLRULDDH[FOXVmR
GH UHFHLWDV RULJLQDGDV QD DOLHQDomR GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV Do}HV  GDV EDVHV GH
FiOFXOR GH 3,6 H &2),16 RFRUULGDV HP  2V SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV FXMR YDORU
XOWUDSDVVD5PLOK}HVIRUDPUHODFLRQDGRVQDTXHOHLWHP
$VHJXLUSDUDDWHQGLPHQWRDRLWHPVmROLVWDGRVRVSURFHVVRVUHODFLRQDGRVTXHVH
HQFRQWUDP QD HVIHUD DGPLQLVWDWLYD GH YDORUHV LQIHULRUHV D 5 PLOK}HV VDOLHQWDQGR
TXH   HP WRGRV RV FDVRV D %1'(63$5 IRL QRWLILFDGD HP    IRUDP
DSUHVHQWDGDV PDQLIHVWDo}HV GH LQFRQIRUPLGDGH HP  WRGDV SHQGHQWHV GH
MXOJDPHQWR QmRKiSURYLVLRQDPHQWRH KiGHSyVLWRLQWHJUDOGRYDORUHQYROYLGR
 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomRGHFUpGLWRWULEXWiULRUHIHUHQWHD3,6
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
GHIHYHUHLURGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomRGHFUpGLWRWULEXWiULRUHIHUHQWHD3,6
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
GHDEULOGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomRGHFUpGLWRWULEXWiULRUHIHUHQWHD3,6
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
GHDJRVWRGHQmRKRPRORJDGD
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 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomRGHFUpGLWRWULEXWiULRUHIHUHQWHD3,6
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
GHQRYHPEURGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomR GH FUpGLWR WULEXWiULR UHIHUHQWH D
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
&RILQVGHGH]HPEURGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomR GH FUpGLWR WULEXWiULR UHIHUHQWH D
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
&RILQVGHIHYHUHLURGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomR GH FUpGLWR WULEXWiULR UHIHUHQWH D
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
&RILQVGHPDUoRGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomR GH FUpGLWR WULEXWiULR UHIHUHQWH D
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
&RILQVGHDEULOGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomRGHFUpGLWRWULEXWiULRUHIHUHQWHD3,6
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
GHPDLRGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomR GH FUpGLWR WULEXWiULR UHIHUHQWH D
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
&RILQVGHMXQKRGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomRGHFUpGLWRWULEXWiULRUHIHUHQWHD3,6
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
GHMXOKRGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomR GH FUpGLWR WULEXWiULR UHIHUHQWH D
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
&RILQVGHDJRVWRGHQmRKRPRORJDGD

 352&(6621
DYDORUHVHQYROYLGRV

9DORUDWXDOL]DGRHP5

EYDORUSURYLVLRQDGRVHKRXYHU

QmRSURYLVLRQDGR

FSUiWLFDGRHPLVVRURXGHVXDFRQWURODGD &RPSHQVDomRGHFUpGLWRWULEXWiULRUHIHUHQWHD3,6
TXHFDXVRXWDOFRQWLQJrQFLD
GHQRYHPEURGHQmRKRPRORJDGD
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

)DWRUHVGHULVFR

'HVFUHYHURXWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHVQmRDEUDQJLGDVSHORVLWHQVDQWHULRUHV
1mRKiRXWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHVQmRDEUDQJLGDVDQWHULRUPHQWH
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4. Fatores de risco
4.8 Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país
no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente
do país de origem, identificar:
a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos:
b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
c. hipóteses de cancelamento de registro
d. outras questões do interesse dos investidores
Os itens acima não se aplicam à BNDESPAR.

BNDES Participações S.A.
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



 5LVFRVGHPHUFDGR
2VLWHQVHIRUDPH[FOXtGRVSRUVHUHPIDFXOWDWLYRVSDUDDFDWHJRULD§%¨
2 LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD %1'(63$5 HQYROYH D
H[SRVLomRDGHWHUPLQDGRVULVFRV$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWR
HPTXDOTXHUYDORUPRELOLiULRGHHPLVVmRGD%1'(63$5RVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHV
GHYHPDQDOLVDUFXLGDGRVDPHQWHWRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDHVHIRURFDVRQRSURVSHFWRHRXVXSOHPHQWRGDRIHUWDGRVUHVSHFWLYRV
YDORUHVPRELOLiULRVRVULVFRVPHQFLRQDGRVDEDL[RHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
%1'(63$5 H UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV 2V QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV SRGHP VHU
DIHWDGRVGHPDQHLUDDGYHUVDSRUTXDOTXHUGRVIDWRUHVGHULVFRPHQFLRQDGRVDEDL[R
2SUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD%1'(63$5HQRFDVR
GH YDORUHV PRELOLiULRV UHSUHVHQWDWLYRV GH GtYLGD D FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR GD
%1'(63$5 SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV HP UD]mR GH TXDOTXHU GHVVHV HRX
GH RXWURV IDWRUHV GH ULVFR KLSyWHVHV HP TXH RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV SRGHUmR
SHUGHUSDUWHVXEVWDQFLDOGHVHXLQYHVWLPHQWRQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
%1'(63$5 2V ULVFRV GHVFULWRV DEDL[R VmR DTXHOHV TXH D $GPLQLVWUDomR GD
%1'(63$5 FRQKHFH H TXH DFUHGLWD TXH DWXDOPHQWH SRGHP DIHWDU D %1'(63$5
DGYHUVDPHQWH GH PRGR TXH ULVFRV DGLFLRQDLV QmR FRQKHFLGRV SHOD $GPLQLVWUDomR
GD %1'(63$5 DWXDOPHQWH RX TXH D $GPLQLVWUDomR GD %1'(63$5 FRQVLGHUD
LUUHOHYDQWHVWDPEpPSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHD%1'(63$5
3DUDRVILQVGDVHomR§)DWRUHVGH5LVFR¨HGHVWDVHomR§5LVFRVGH0HUFDGR¨
H[FHWR VH H[SUHVVDPHQWH LQGLFDGR GH PDQHLUD GLYHUVD RX VH R FRQWH[WR DVVLP R
H[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiFDXVDURX
FDXVDUi RX WHUi §HIHLWR DGYHUVR¨ RX §HIHLWR QHJDWLYR¨ SDUD D %1'(63$5 RX
H[SUHVV}HV VLPLODUHV VLJQLILFD TXH WDO ULVFR LQFHUWH]D RX SUREOHPD SRGHUi RX
SRGHULDFDXVDUHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV GD %1'(63$5 EHP
FRPR QR SUHoR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD %1'(63$5 H TXDQGR
DSOLFiYHO QD FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR GD %1'(63$5 GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH
HPLVVmR GD %1'(63$5 ([SUHVV}HV VLPLODUHV LQFOXtGDV QD VHomR § )DWRUHV GH
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

5LVFR¨ H QHVWD VHomR § 5LVFRV GH 0HUFDGR¨ GHYHP VHU FRPSUHHQGLGDV QHVVH
FRQWH[WR
$GHPDLVQmRREVWDQWHDVXEGLYLVmRGDVHomR§)DWRUHVGH5LVFR¨HGHVWDVHomR§
5LVFRV GH 0HUFDGR¨ GHWHUPLQDGRV IDWRUHV GH ULVFR TXH HVWHMDP HP XP VXELWHP
SRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVVXELWHQVGDVHomR§)DWRUHVGH5LVFR¨HGHVWD
VHomR§5LVFRVGH0HUFDGR¨


'HVFUHYHUTXDQWLWDWLYDHTXDOLWDWLYDPHQWHRVSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGRDTXH
RHPLVVRUHVWiH[SRVWRLQFOXVLYHHPUHODomRDULVFRVFDPELDLVHDWD[DVGHMXURV
5LVFRGD&DUWHLUDGH$o}HVH)XQGRV
$ FDUWHLUD GH DWLYRV GD %1'(63$5 p FRPSRVWD SRU IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV HP
SDUWLFLSDo}HV HP HPSUHVDV QDFLRQDLV H SULQFLSDOPHQWH SRU Do}HV GH FRPSDQKLDV
EUDVLOHLUDV GLVWULEXtGDV HP YiULRV VHWRUHV GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD HQWUH RV TXDLV SRGHP
VHU DSRQWDGRV FRPR RV SULQFLSDLV 3HWUyOHR H *iV 0LQHUDomR (QHUJLD (OpWULFD
$OLPHQWRV 3DSHO H &HOXORVH H 7HOHFRPXQLFDo}HV  2 ULVFR GH PHUFDGR GHVVHV DWLYRV
HVWiDVVRFLDGRDRVFLODo}HVQRVSUHoRVGDVDo}HVHGHPDLVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGR
SRUWIyOLR
$ QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH UHQGD YDULiYHO QR %UDVLO FRQFHQWUDGD QD
%0 )%29(63$ 6$¥%ROVD  GH 9DORUHV 0HUFDGRULDV H )XWXURV §%0 )%29(63$¨ 
DSUHVHQWD WUDMHWyULD KLVWRULFDPHQWH YROiWLO WDQWR SHOD QDWXUH]D GH WDO PHUFDGR FRPR
SHODVRVFLODo}HVQDSHUFHSomRGHULVFRVSURYRFDGDVSRUGLYHUVRVIDWRUHVHFRQ{PLFRVH
SROtWLFRV1RV~OWLPRVGH]DQRVHVWHPHUFDGRDOWHUQRXPRPHQWRVGHH[SUHVVLYDTXHGD
GRVYDORUHVGHPHUFDGRGDVDo}HV WHQGRR,%29(63$DWLQJLGRXPSDWDPDUGH
SRQWRVHPRXWXEURGH FRPXPDWUDMHWyULDGHUHFXSHUDomRHVSHFLDOPHQWHDSDUWLU
GH2,%29(63$SDVVRXGHSRQWRVHPGH]HPEURGHSDUD
SRQWRV HP GH]HPEUR GH   1R LQtFLR GR DQR GH  R ,%29(63$ WHYH
YDORUL]DomR FKHJDQGR D  SRQWRV HP PDLR  3RUpP FRP D FULVH HFRQ{PLFD
PXQGLDOR ,%29(63$FDLXDSRQWRVHPRXWXEURGHYROWDQGRDDOFDQoDU
SRQWRVHPDEULOGH(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHKDYLDRVFLODGR
QRYDPHQWHSDUDSRQWRV(VWDWUDMHWyULDLQVWiYHOSRGHVHPDQWHUHXPDTXHGDQR
YDORU GDV Do}HVGDV HPSUHVDV QHJRFLDGDVHP EROVD SURYRFDUi XPD TXHGD QR YDORUGH
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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PHUFDGRGDVSDUWLFLSDo}HVGHWLGDVSHOD%1'(63$5HFRQVHTXHQWHPHQWHSRGHUiDIHWDU


DGYHUVDPHQWH DV FRQGLo}HV GH ILQDQFLDPHQWR HP PHUFDGR GDV FRPSDQKLDV HP TXH
PDQWpPSDUWLFLSDomR
&RPR SDUWH GD UHFHLWD H GR FDL[D GD %1'(63$5 SURYpP GDV DOLHQDo}HV GH
SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV PRWLYDGDV SHOD PDWXULGDGH GR LQYHVWLPHQWR H SRU FRQGLo}HV
IDYRUiYHLV GH PHUFDGR D YRODWLOLGDGH D TXH FDUWHLUD HVWi H[SRVWD SRGH DIHWDU
QHJDWLYDPHQWH D FRQGLomR ILQDQFHLUD H R UHVXOWDGR GDV RSHUDo}HV GD %1'(63$5  (P
 GH GH]HPEUR GH  R VDOGR FRQWiELO GD FDUWHLUD GH Do}HV GH FRPSDQKLDV
FROLJDGDV DV TXDLV VmR DYDOLDGDV SHOR PpWRGR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO HUD GH
5 PLO H R VDOGR GD FDUWHLUDGH Do}HV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD DV TXDLV VmR
DYDOLDGDVSHORYDORUMXVWRHUDGH5PLO
$ LQVWDELOLGDGH QD WD[D GH FkPELR SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH R UHVXOWDGR GDV
VRFLHGDGHVHPTXHD%1'(63$5PDQWpPSDUWLFLSDomRHRYDORUGRLQYHVWLPHQWR
$ WD[D GH FkPELR HQWUH R 5HDO H R 'yODU H DV UHVSHFWLYDV WD[DV GH GHVYDORUL]DomR H
YDORUL]DomR GR 5HDO HP UHODomR DR 'yODU SRGHP DIHWDU DV RSHUDo}HV H UHVXOWDGRV GDV
VRFLHGDGHVHPTXHD%1'(63$5PDQWpPSDUWLFLSDomRHDFDUUHWDULPSDFWRDGYHUVRQD
SRVLomR ILQDQFHLUD H QRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD %1'(63$5 HP UD]mR GD
GLPLQXLomRQRIOX[RGHUHFHELPHQWRGHGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
(YHQWXDLVGHVYDORUL]Do}HVGR5HDOSRGHPUHVXOWDUHPSUHVVmRLQIODFLRQiULDDGLFLRQDOSRU
DFDUUHWDUHP R DXPHQWR GRV SUHoRV GRV SURGXWRV H VHUYLoRV LPSRUWDGRV H JHUDOPHQWH
UHTXHUHP SROtWLFDV JRYHUQDPHQWDLV LQFOXLQGR PHGLGDV SDUD LQLELU D GHPDQGD
$GLFLRQDOPHQWH XPD GHVYDORUL]DomR GR 5HDO SRGH HQIUDTXHFHU D FRQILDQoD GRV
LQYHVWLGRUHVQR%UDVLOHHPVHXPHUFDGRGHFDSLWDLVHUHGX]LURYDORUGHPHUFDGRGDV
SDUWLFLSDo}HVPDQWLGDVSHOD%1'(63$5
$ %1'(63$5 DSUHVHQWDYD HP GHGH]HPEURGH VDOGRV FRQWiEHLV GH DWLYRV
FRP GHYHGRUHV GLYHUVRV  H SDVVLYRV FRP R %1'(6  GHQRPLQDGRV HP GyODUHV QRUWH
DPHULFDQRV UHVXOWDQGR HP XPD H[SRVLomR FRQWiELO OtTXLGD YHQGLGD WRWDO GH DWLYRV 
WRWDOGHSDVVLYRV GH5PLO


%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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$RVFLODomRGDWD[DGHMXURVFRPRXPIDWRUTXHSRVVDWHULPSDFWRQRVUHVXOWDGRVGD


%1'(63$5
(VWHDVSHFWRGHULVFRIRLH[SRVWRDQWHULRUPHQWHQRLWHP§D¨4XDQWLWDWLYDPHQWHHP
UHODomR DRV LPSDFWRV UHODFLRQDGRV j LQIODomR D %1'(63$5 DSUHVHQWDYD HP
GHGH]HPEURGHVDOGRGH5PLOGHGHErQWXUHVHPLWLGDVQRkPELWR
GR 3ULPHLUR 6HJXQGR H 7HUFHLUR 3URJUDPDV GH 'LVWULEXLomR FRP YDORU QRPLQDO
DWXDOL]DGRSHOR,3&$
2VDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVGD%1'(63$5HVWmRDWUHODGRVSULQFLSDOPHQWHj7-/3Hj
6HOLF$H[SRVLomRFRQWiELOOtTXLGDGD%1'(63$5QHVWHVtQGLFHVVmRSRVLo}HVYHQGLGDV
WRWDOGHSDVVLYRV!WRWDOGHDWLYRV UHVSHFWLYDPHQWHGH5PLOH5
PLO
$V H[SRVLo}HV OtTXLGDV GHVFULWDV DQWHULRUPHQWH VH UHIHUHP H[FOXVLYDPHQWH DRV VDOGRV
FRQWiEHLV GH RSHUDo}HV DWLYDV H SDVVLYDV YLQFXODGDV jV WD[DV H PRHGDV LQGLFDGDV VHP
FRQVLGHUDU FRQWXGR RV HIHLWRV JHUDGRV SRU HYHQWXDLV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV
GHULYDWLYRVFRQWUDWDGRVFRPRSURWHomRDWDLVULVFRVGHPHUFDGRHRSHUDo}HVDQiORJDV
$GHPDLV R 6LVWHPD %1'(6 WDPEpP DGPLQLVWUD VXD H[SRVLomR D ULVFRV GH PHUFDGRGH
IRUPDFRQVROLGDGD


%1'(63DUWLFLSDo}HV6$





178

PÁGINA: 52 de 247

Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Versão : 8

5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.
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5. Riscos de mercado
5.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Todas as informações relevantes foram fornecidas.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

04/09/1974

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

13/01/1998
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 +LVWyULFRGRHPLVVRU
%UHYHKLVWyULFRGRHPLVVRU
$V RSHUDo}HV GH FDSLWDO GH ULVFR GR 6LVWHPD %1'(6 FRPHoDUDP HP  FRP D
FULDomR GH WUrV VXEVLGLiULDV GR %1'(6 0HFkQLFD %UDVLOHLUD 6$ (PEUDPHF 
)LQDQFLDPHQWRGH,QVXPRV%iVLFRV6$ )LEDVH H,QYHVWLPHQWRV%UDVLOHLURV6$ ,EUDVD 
'HVGH HQWmR IRUDP UHDOL]DGDV GLYHUVDV RSHUDo}HV FRP R REMHWLYR GH IRPHQWDU R
PHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR&RPDLQFRUSRUDomRGD(PEUDPHFH,EUDVDSHOD)LEDVH
RFRUULGDHPIRUPRXVHD%1'(63$5
$ %1'(63$5 SRUWDQWR p XPD VRFLHGDGH SRU Do}HV FRQVWLWXtGD HP  FRPR
VXEVLGLiULD LQWHJUDO GR %1'(6 H DWXD VRE R QRPH HPSUHVDULDO §%1'(6 3DUWLFLSDo}HV 
%1'(63$5¨ GHVGH   6XD DWXDomR p SDXWDGD SHODV GLUHWUL]HV HVWUDWpJLFDV
IRUPXODGDV HP FRQMXQWR FRP R %1'(6 H GLUHFLRQDGD D DSRLDU R SURFHVVR GH
FDSLWDOL]DomR H R GHVHQYROYLPHQWR GH HPSUHVDV QDFLRQDLV  &RQFUHWL]DVH
SULQFLSDOPHQWHSRUPHLRGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGHFDUiWHUPLQRULWiULRHWUDQVLWyULR
HSHODEXVFDGRIRUWDOHFLPHQWRHGDPRGHUQL]DomRGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRV
EUDVLOHLUR
(PD%1'(63$5SDVVRXDGHVHQYROYHULQVWUXPHQWRVHSURGXWRVGHUHQGDYDULiYHO
YROWDGRV SDUD DV SHTXHQDV H PpGLDV HPSUHVDV EUDVLOHLUDV FRP IRFR QDV HPSUHVDV GH
EDVH WHFQROyJLFD  (P  SDVVRX D DSRLDU SURJUDPDV GH DSRLR j HVWUXWXUDomR GH
IXQGRV IHFKDGRV GHVWLQDGRV j UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV QD IRUPD GH VXEVFULomR GH
YDORUHV PRELOLiULRV VHQGR XPD GDV SUHFXUVRUDV GHVWH LQVWUXPHQWR QR %UDVLO  (P
GHMDQHLURGH D %1'(63$5 REWHYHSHUDQWHD&90RUHJLVWURGHFRPSDQKLD
DEHUWDRTXHOKHSHUPLWHQHJRFLDUWtWXORVGHVXDHPLVVmRQRPHUFDGR
$VDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGD%1'(63$5HVWmRLQWHJUDGDVDR%1'(6HVmRH[HFXWDGDV
SULQFLSDOPHQWHSRUPHLRGD$0& »UHDGH0HUFDGRGH&DSLWDLV TXHFRQFHQWUDWRGDV
DVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGHVLQYHVWLPHQWRHDFRPSDQKDPHQWRGDFDUWHLUDGHUHQGD
YDULiYHO H GD $&( »UHD GH &DSLWDO (PSUHHQGHGRU  TXH FRQFHQWUD DV DWLYLGDGHV GH
UHQGD YDULiYHOUHODFLRQDGDV D RSHUDo}HV GLUHWDV FRP SHTXHQDV H PpGLDV HPSUHVDV H D
RSHUDo}HV LQGLUHWDV SRU PHLR GH IXQGRV IHFKDGRV GH LQYHVWLPHQWR (VWDV GXDV iUHDV
UHXQHP SURILVVLRQDLV HVSHFLDOL]DGRV QD DQiOLVH GH LQYHVWLPHQWR H GHVLQYHVWLPHQWR HP
Do}HVGHErQWXUHVHIXQGRV
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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(P GHGH]HPEURGH D $0& H D $&( UHXQLDP  SURILVVLRQDLV GH QtYHO


VXSHULRUHSURILVVLRQDLVGHQtYHOPpGLR
$V IXQo}HV FRUSRUDWLYDV GD %1'(63$5 VmR GHVHPSHQKDGDV SRU GLYHUVDV iUHDV GR
%1'(6GHQWUHDVTXDLVD$$ »UHD$GPLQLVWUDWLYD $5+ »UHDGH5HFXUVRV+XPDQRV 
D$&2 »UHDGH&RQWUROH D$& »UHDGH&UpGLWR D$) »UHD)LQDQFHLUD D$*5 »UHD
GH*HVWmRGH5LVFRV D$- »UHD-XUtGLFD D$3 »UHDGH3ODQHMDPHQWR HD$7, »UHDGH
7HFQRORJLD GD ,QIRUPDomR H 3URFHVVRV   $V GHFLV}HV UHODWLYDV j %1'(63$5 VmR GH
UHVSRQVDELOLGDGHGHVXD'LUHWRULDFRPSRVWDSHORVPHVPRVLQWHJUDQWHVGD'LUHWRULDGR
%1'(6
(PERUD QR SDVVDGR D %1'(63$5 WHQKD FRQVWLWXtGR TXDGUR SUySULR GH IXQFLRQiULRV
GHVGH  D FRQWUDWDomR GH QRYRV IXQFLRQiULRV p IHLWD H[FOXVLYDPHQWH SHOR %1'(6
PHGLDQWH FRQFXUVR S~EOLFR  (P GHGH]HPEURGH R TXDGUR UHPDQHVFHQWHGD
%1'(63$5UHXQLDSURILVVLRQDLV$~OWLPDFRQWUDWDomRGHIXQFLRQiULRUHDOL]DGDSHOD
%1'(63$5RFRUUHXHP $DORFDomRGHIXQFLRQiULRVSDUDWUDEDOKDUQD$0&QD
$&(RXHPRXWUDVDWLYLGDGHVUHODWLYDVj%1'(63$5LQGHSHQGHGDHQWLGDGHGR6LVWHPD
%1'(6jTXDOHVVHIXQFLRQiULRHVWHMDFRQWUDWXDOPHQWHYLQFXODGR

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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 'HVFUHYHU RV SULQFLSDLV HYHQWRV VRFLHWiULRV WDLV FRPR LQFRUSRUDo}HV IXV}HV
FLV}HV LQFRUSRUDo}HV GH Do}HV DOLHQDo}HV H DTXLVLo}HV GH FRQWUROH VRFLHWiULR
DTXLVLo}HVHDOLHQDo}HVGHDWLYRVLPSRUWDQWHVSHORVTXDLVWHQKDPSDVVDGRRHPLVVRU
RXTXDOTXHUGHVXDVFRQWURODGDVRXFROLJDGDVLQGLFDQGR

D SULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR
E VRFLHGDGHVHQYROYLGDV
F HIHLWRV UHVXOWDQWHV GD RSHUDomR QR TXDGUR DFLRQiULR HVSHFLDOPHQWH VREUH D
SDUWLFLSDomRGRFRQWURODGRUGHDFLRQLVWDVFRPPDLVGHGRFDSLWDOVRFLDOH
GRVDGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
G TXDGURVRFLHWiULRDQWHVHGHSRLVGDRSHUDomR
$VLQIRUPDo}HVSHUWLQHQWHVDHVWHLWHPHVWmRDSUHVHQWDGDVDVHJXLUHPIRUPDGHWDEHOD



%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

ANO
2011

EVENTO
Aquisição de ações
(mercado secundário)

PRINCIPAIS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO
Aquisição no mercado secundário de ações de emissão de diversas empresas, de forma pulverizada no pregão da BM&FBOVESPA,
com objetivo de composição de carteira, perfazendo o total de R$ 796 milhões.

SOCIEDADES ENVOLVIDAS

% Participação na empresa
ANTES
DEPOIS

Diversas empresas
-

-

N/A

N/A

2011

Subscrição da terceira emissão de debêntures de emissão da Vale S/A (primeira e segunda emissões em 2007 e 2009,
respectivamente), permutáveis em ações da Ferrovia Norte-Sul S/A ou da Vale Logística de Carga Geral S/A, no valor de R$357
milhões, no âmbito da conclusão da implementação do projeto, perfazendo o total de R$ 1.407 milhões investidos pela BNDESPAR
Subscrição de
VALE
debêntures permutáveis nas três emissões, com objetivo de financiar a construção do trecho da Ferrovia Norte-Sul de Açailândia (MA) a Palmas (TO), sendo a
terceira emissão destinada ao financiamento do trecho de Guaraí (TO) a Palmas. A construção da Ferrovia Norte-Sul é obra integrante
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

N/A

N/A

2011

A BNDESPAR investiu R$676 milhões (equivalentes a aproximadamente 50% da emissão total de R$1,37 bilhão) em debêntures
conversíveis da MPX Energia, empresa do grupo EBX. A operação teve como propósito o reforço da estrutura de capital da
Subscrição de
Companhia, visando à execução do seu plano de investimentos em projetos prioritários, como a construção da termelétrica MPX
debêntures conversíveis Parnaíba (primeiros 600MW) e o projeto de melhoria de infraestrutura logística das minas de carvão da MPX Colômbia. A operação
contemplou também aportes de R$200 milhões tanto do acionista controlador como de fundo de investimento gerido pela Gávea
Investimentos.

N/A

N/A

A BNDESPAR subscreveu, em junho de 2011, R$ 574 milhões em debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas pela Suzano
Papel e Celulose S.A., representando 45% da quantidade total ofertada (o total da emissão somou R$ 1,3 bilhão, dos quais 53%
foram subscritos pelos controladores da Companhia). Os recursos têm como destinação a construção de nova unidade industrial para SUZANO
produção de celulose branqueada de eucalipto, no Estado do Maranhão, além da implantação de infraestrutura de apoio e melhoria da
estrutura de capital da Companhia. A operação envolveu também empréstimo do BNDES à Companhia, no valor de R$2,7 bilhões.

N/A

N/A

A BNDESPAR subscreveu R$126 milhões em ações ordinárias da Tecsis, segunda maior fabricante mundial não-integrada de pás
eólicas. A operação teve como propósito o reforço da estrutura de capital da companhia, e contemplou ainda aporte de R$ 150
milhões por outros dois investidores - Unipar e Estater - e capitalização de dívidas bancárias no montante de R$ 485 milhões.

0,0

25,3

0,0

30,3

34,6

0,0

2011

Subscrição de debêntures conversíveis de emissão de Lojas Americanas S/A, no total de R$ 149 milhões (equivalente a 50% da
oferta). A operação que teve como propósito reforçar a estrutura de capital da Companhia, bem como apoiar: a expansão comercial
da empresa, com a implantação de aproximadamente 250 novas lojas até o final de 2012; reformas das lojas já existentes;
Subscrição de
implantação e ampliação de centros de distribuição e atualização dos sistemas de informática. A operação de investimento foi
debêntures conversíveis
conjugada com financiamentos no valor de R$ 442 milhões concedido às Lojas Americanas e de R$ 439 milhões à B2W, sua
controlada.

2011

Subscrição de
debêntures
mandatoriamente
conversíveis

2011

Subscrição de ações

2011

LOJAS AMERICANAS

MPX ENERGIA

TECSIS

Subscrição de ações ordinárias, no total de R$ 450 milhões, e de debêntures conversíveis, no total de R$ 254,4 milhões, emitidas pela LBR
LBR – Lácteos Brasil S/A., companhia oriunda da fusão entre LeitBom e Bom Gosto. Em função da incorporação da Bom Gosto pela
Subscrição de ações e
LBR a participação acionária que a BNDESPAR mantinha na Bom Gosto foi transformada em participação na LBR. A operação visou
debêntures conversíveis
contribuir para melhoria da organização da cadeia de laticínios, com maior profissionalização da gestão, a criação de uma empresa
BOM GOSTO
com capacidade industrial e financeira para exportação, além da possibilidade de acesso ao mercado de capitais.





%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

ANO

2010

2010

EVENTO

PRINCIPAIS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO

SOCIEDADES ENVOLVIDAS

Subscrição de
Subscrição, no total de R$1,1 bilhão, de debêntures simples de emissão da Hypermarcas, acopladas a bônus de subscrição de ações
debêntures simples
da companhia, com o objetivo de apoiar a estratégia de crescimento, o plano de aquisições, com destaque para a farmacêutica Neo HYPERMARCAS
acopladas a bônus de
Química, e o reforço da estrutura de capital do Grupo.
subscrição

rição de debêntures conve

Subscrição de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias, no total de R$ 2,5 bilhões, correspondentes a 99,96%
do total emitido, visando apoiar: (a) a aquisição da Keystone, empresa com sede nos EUA e fornecedora de produtos de proteínas de
MARFRIG ALIMENTOS S.A
frango, boi e peixe principalmente para a rede de restaurantes do McDonald’s em vários países; e (b) reforço da estrutura de capital da
companhia.

2010

Subscrição pela BNDESPAR, no total de R$22,4 bilhões, de ações ordinárias e preferenciais, por meio de Oferta Pública, de forma a
Subscrição de ações - viabilizar o plano de investimentos da companhia, que totaliza US$224 bilhões entre 2010 e 2014, dos quais 95% serão alocados a
PETROBRAS
Via oferta Pública
projetos no Brasil e 53% ao segmento de exploração e produção. O BNDES também subscreveu diretamente R$2,3 bilhões na
mesma oferta, totalizando uma participação de R$24,7 bilhões do Sistema BNDES na operação.

2010

Subscrição de ações

2010

Subscrição de
debêntures
mandatoriamente
conversíveis

2010

Subscrição de ações

2010

2010

Subscrição, no total de R$ 240 milhões, de ações preferenciais via exercício de direito de preferência no âmbito do aumento de capital BRASKEM
da Braskem, visando a manutenção do percentual de participação da BNDESPAR no capital da companhia, e contribuindo para apoiar
o reforço da estrutura de capital e o fortalecimento da capacidade financeira da Companhia. No contexto dessa mesma operação, a
BNDESPAR também exerceu a opção de venda a prazo da sua participação no capital da Rio Polímeros contra a Braskem e a
RIO POLÍMEROS
Petrobras.

Subscrição, no valor de R$ 1.212 milhões, de sobras das debêntures mandatoriamente conversíveis e permutáveis emitidas pela JBS
em dez/2009, perfazendo o montante de R$ 3.477 milhões (equivalente a US$ 2 bilhões) investidos pela BNDESPAR na operação, JBS S.A.
correspondentes à subscrição de 99,9% do total das debêntures emitidas pela companhia.

Subscrição, no total de R$ 251,8 milhões, de ações ordinárias da Brenco Holding S.A., por ocasião da associação entre esta
companhia e a ETH Bioenergia S.A. (nova denominação da Brenco Holding S.A.), com o intuito de reforçar a estrutura de capital da BRENCO / ETH BIOENERGIA
nova companhia vis-à-vis seus projetos em implantação.

Subscrição de cotas sêniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios "Crédito Corporativo Brasil" (FIDC CCB) no total de
Subscrição de cotas de
R$294 milhões. O Fundo tem por objetivo investir em instrumentos de crédito de longo prazo emitidos por empresas brasileiras de FDIC Crédito Corporativo Brasil
fundo - via oferta pública
primeira linha.

Subscrição de ações - Subscrição, no total de R$ 200 milhões, de ações ordinárias, via oferta pública, com objetivo de financiar a aquisição e o
ECORODOVIAS
Via oferta pública
desenvolvimento de novos negócios dentro do curso ordinário das atividades e em projetos em áreas de infraestrutura logística.

% Participação na empresa
ANTES
DEPOIS

N/A

N/A

N/A

N/A

7,7

11,6

5,3

5,5

25,0

0,0

N/A

N/A

20,9 (BRENCO) 16,3 (ETH Bioenergia

0,0

25,0

0,0

3,8
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PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

ANO

EVENTO

2009

Aquisição de ações
(operação com o
Tesouro)

2009

2009

PRINCIPAIS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO

SOCIEDADES ENVOLVIDAS
Vale
Aquisição, no total de R$ 4.381 milhões, de ações de propriedade do BNDES, oriundas da operação de capitalização do Banco pelo Eletrobrás
Tesouro Nacional, com destaque para Eletrobrás ON (R$2.060 milhões), Vale ON (R$1.999 milhões), Petrobrás ON (R$154 milhões) Petrobras
e Tractebel ON (R$118 milhões).
Tractebel

Subscrição, no montante de R$ 1.820 milhões, de ações ordinárias de emissão da Votorantim Celulose e Papel S.A. (VCP) e Votorantim Celulose e Papel S.A. (VCP)
subscrição, no montante de R$ 580 milhões, de debêntures emitidas pela Votorantim Industrial S.A. (VID), permutáveis em ações / FIBRIA CELULOSE S.A.
Subscrição de ações e ordinárias da VCP, totalizando R$ 2.400 milhões. A operação visou apoiar a readequação da estrutura de capital da VCP, por ocasião
debêntures permutáveis da aquisição da Aracruz e após o fechamento da posição dos seus derivativos, incluindo ainda a troca das ações de emissão da
Aracruz detidas pela BNDESPAR por ações da VCP. Posteriormente, as debêntures de VID foram permutadas em ações da VCP e a Votorantim Industrial S.A. (VID)
Aracruz incorporada pela VCP, que passou a se denominar FIBRIA Celulose S.A.
Aracruz S.A.
Subscrição, no total de R$ 2.265 milhões, de debêntures emitidas pela JBS, mandatoriamente permutáveis em BDRs de emissão da JBS S.A.
Subscrição de
JBS USA, por ocasião de futuro IPO desta última, ou conversíveis em ações ordinárias de emissão da JBS S.A., em caso contrário. A
debêntures conversíveis operação teve por objetivo apoiar a aquisição da Pilgrim's Pride pela JBS USA, controlada da JBS S.A., e o reforço da estrutura de
Bertin S.A.
capital da JBS após a aquisição e incorporação da Bertin S/A.

2009

Diversas empresas, com destaque para:
Aquisição no mercado secundário de ações de emissão de diversas empresas, de forma pulverizada no pregão da BM&FBOVESPA,
Aquisição de ações
visando posterior composição de produto estruturado para ofertar ao mercado, perfazendo o total de R$ 1 bilhão em compras, com VALE
(mercado secundário)
destaque para VALE ON (R$204 milhões), Itaú Unibanco PN (R$200 milhões) e Bradesco PN (R$173 milhões).
Itaú Unibanco
Bradesco

2009

Subscrição, no total de R$ 400 milhões, de ações ordinárias emitidas pela Brasil Foods no âmbito de oferta pública primária de ações,
Subscrição de ações - visando apoiar a associação entre a Perdigão e a Sadia, reforçando a estrutura de capital do grupo e contribuindo para a consolidação
Brasil Foods (antiga Perdigão S.A.)
Via oferta Pública
da posição de liderança em âmbito nacional, bem como para a execução de sua estratégia de avançar no processo de
internacionalização.

% Participação na empresa
ANTES
DEPOIS
4,2
5,3
18,5
11,9
7,6
7,7
2,1

3,1

3,14 (VCP)

33,63 (FIBRIA)

N/A

N/A

5,5

0,0

N/A

N/A

26,9

0,0

4,1
-

4,2
0,2
0,3

0,5 (Perdigão)

3,1 (Brasil Foods)

2009

Subscrição de debêntures de emissão da Vale, permutáveis em ações da Ferrovia Norte-sul, no valor de R$385 milhões, no âmbito da
Subscrição de
continuidade da implementação do projeto, perfazendo na ocasião o total de R$ 1.050 milhões investidos pela BNDESPAR na VALE
debêntures permutáveis
operação.

N/A

N/A

2009

Subscrição, no total de R$ 293 milhões, de debêntures de emissão da Lupatech, conversíveis em ações ordinárias da emissora,
Subscrição de
visando apoiar a empresa na aquisição de outras empresas e patentes, no fortalecimento da sua estrutura de capital e capital de giro, LUPATECH
debêntures conversíveis
na modernização e ampliação da capacidade produtiva.

N/A

N/A
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PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

ANO
2009

EVENTO

PRINCIPAIS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO

SOCIEDADES ENVOLVIDAS

Subscrição, no total de R$ 250 milhões, de debêntures de emissão da ALL, imediatamente convertidas em ações ordinárias da
Subscrição de
Emissora, visando contribuir para o destravamento da estrutura de capital da Companhia e viabilizar projetos de expansão de malha ALL Logística
debêntures conversíveis
ferroviária.

2009

Subscrição de ações de emissão da Marfrig, no total de R$169 milhões, no âmbito de oferta pública primária, com objetivo de apoiar a
Subscrição de ações - aquisição da totalidade da operação brasileira de proteínas animais e outros ativos correlatos pertencentes à CARGILL Inc.,
MARFRIG
Via oferta Pública
representada pela SEARA Alimentos Ltda e por afiliadas na Europa e Ásia, incluindo a marca SEARA no Brasil e exterior, plantas
industriais e um terminal portuário.

2009

Subscrição de ações

2009

Subscrição de ações ordinárias de emissão da LLX , no valor total de R$ 150 milhões, visando apoiar o projeto de construção do Porto
LLX Logística S.A.
do Açu (RJ), bem como readequar a estrutura de capital da companhia.

Subscrição de debêntures de emissão da PDG Realty, conversíveis em ações ordinárias da emissora, no valor de R$105 milhões,
Subscrição de
apoiando o reforço da estrutura de capital da Companhia, para viabilizar aquisições de empreendimentos imobiliários no setor. PDG Realty
debêntures conversíveis
Posteriormente, as debêntures foram integralmente convertidas em ações ordinárias da PDG Realty.

% Participação na empresa
ANTES
DEPOIS
10,6

12,2

14,7

13,9

0,0

12,0

N/A

N/A
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PRINCIPAIS DESINVESTIMENTOS

ANO

EVENTO

PRINCIPAIS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO

SOCIEDADES ENVOLVIDAS

% Participação na empresa
ANTES
DEPOIS

Diversas empresas, com destaque para:

2011

2011

2010

Alienação de ações
(mercado secundário)

Alienação de diversas ações no mercado secundário (pregão da BM&F Bovespa), de forma pulverizada, no total monetizado de R$
1,1 bilhão, com destaque para CESP (R$285 milhões), Eletrobrás (R$235 milhões), Brasil Foods (R$195 milhões) e Klabin (R$124
milhões).

No âmbito da reestruturação societária do Grupo OI, envolvendo a entrada da Portugal Telecom SGPS (PT), a BNDESPAR alienou à
PT, no valor total de R$581 milhões: (i) parte das ações de emissão da Telemar Participações S.A.; (ii) direitos de preferência, no
Alienação - Via
reestruturação societária âmbito do aumento de capital da Telemar Participações S.A. não acompanhado pela BNDESPAR; (iii) a totalidade das ações de
emissão da CTX Participações S.A.

CESP

5,7

2,9

Eletrobrás

18,5

14,8

Brasil Foods

2,6

1,9

KLABIN

11,8

9,6

TELEMAR PARTICIPAÇÕES

16,9

13,0

CTX PARTICIPAÇÕES

15,0

0,0

Alienação de ações ordinárias de emissão da Telemar Participações S.A. e da CTX Participações, no total de R$870 milhões, através Telemar Participações
Alienação - via Leilões
de leilões especiais, conforme a Instrução CVM n. 400/2003. A operação foi liquidada após a anuência da ANATEL e correspondeu a
Especiais
mais uma etapa do processo de reorganização societária do Grupo OI iniciada em 2008.
CTX Participações

2010

Alienação - via Oferta
Pública

2010

Alienação de ações
(mercado secundário)

Alienação da quase totalidade de ações ordinárias de emissão do Banco do Brasil detidas pela BNDESPAR, no total de R$ 1,5 bilhão,
no âmbito da oferta pública primária e secundária da companhia. Os recursos da oferta primária permitiram a ampliação da base de
capital do BB e, a partir da oferta secundária, o capital em circulação da companhia (free float) cresceu para mais de 25%, mínimo Banco do Brasil
exigido pelo Novo Mercado da BM&F Bovespa. Adicionalmente, a operação permitiu melhorar o Índice de Basiléia do sistema BNDES,
além de atrair 103 mil investidores pessoas físicas.

31,4

17,0

27,8

15,0

2,4

0,01

Diversas empresas, com destaque para:
Alienação de diversas ações no mercado secundário (pregão da BM&F Bovespa), de forma pulverizada, no total monetizado de R$
2,2 bilhões, com destaque para Fibria (R$535 milhões), Light (R$430 milhões) e Klabin (R$390 milhões).

FIBRIA

33,6

30,4

LIGHT

24,4

15,1

KLABIN

20,3

11,5

Diversas empresas, com destaque para:
2009

2009

2009

Alienação de ações
(mercado secundário)

Alienação - via Oferta
Pública

CSN
Alienação de diversas ações no mercado secundário (pregão da BM&F Bovespa), de forma pulverizada, no total monetizado de R$
1,1 bilhão, com destaque para CSN (R$564 milhões) e Fibria (R$179 milhões).
FIBRIA. OBS: vide acima investimentos
efetuados na Companhia também em
2009
Alienação em oferta pública conjunta de ações ordinárias de emissão da LIGHT S.A. detidas pela BNDESPAR e pela Electricité de
France - EDF, retomando o processo suspenso em set/08 em função das condições adversas de mercado à época. Em jul-ago/09, a LIGHT S.A.
BNDESPAR vendeu na operação, que incluiu lote suplementar, o total de R$ 451 milhões.

Adesão à oferta pública
Adesão à oferta pública de ações de Brasil Telecom Participações, no total de R$82 milhões.
de aquisição de ações

BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES

3,8

2,1

35,4

33,6

33,6

24,4

3,0

2,7


%1'(63DUWLFLSDo}HV6$



190



Versão : 8

PÁGINA: 64 de 247



Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR




6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas



Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Versão : 8

6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
Formulário de Referência

6. Histórico do emissor
6.6 Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor
relevante, ou de recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado
atual de tais pedidos:
Não aplicável

BNDES Participações S.A.
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)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV


$%1'(63$5pXPDLPSRUWDQWHIRQWHGHDSRLRILQDQFHLURjVHPSUHVDVSRUPHLR
GH YDORUHV PRELOLiULRV H PDQWpP RV VHXV LQYHVWLPHQWRV SRU XP SUD]R PpGLR GH
FLQFR D VHWH DQRV UDUDPHQWH GHWHQGR PDLV GR TXH  GR FDSLWDO WRWDO GH XPD
HPSUHVD$VH[FHo}HVHVWmRUHSUHVHQWDGDVSRU L DOJXQVLQYHVWLPHQWRVHPTXHD
%1'(63$5DWXDFRPRIRUQHFHGRUDGHUHFXUVRVGHFDSLWDOGHULVFRSDUDHPSUHVDV
HPHUJHQWHV H LL DOJXPDV RSHUDo}HV FRP R LQWXLWR GH UHFXSHUDomR GH FUpGLWRV
FRQFHGLGRV RX GH SUHVHUYDomR GR LQYHVWLPHQWR UHDOL]DGR QR SDVVDGR  7DLV
H[FHo}HVGHPDQGDPVHPSUHDDSURYDomRGD'LUHWRULDGD%1'(63$5$SHVDUGH
WHPSRUiULRVSRUQDWXUH]DDOJXQVGRVLQYHVWLPHQWRVGD%1'(63$5VmRIHLWRVSRU
ORQJRVSHUtRGRV$GLFLRQDOPHQWHQRLQtFLRGRVDQRVHQRYDPHQWHQRVHJXQGR
VHPHVWUH GH  KRXYH LQWHJUDOL]DomR GH FDSLWDO GR %1'(6 SHOR 7HVRXUR
1DFLRQDO FRP Do}HV GH HPSUHVDV HVWDWDLV  (VVDV Do}HV IRUDP WUDQVIHULGDV
SRVWHULRUPHQWH SDUD D %1'(63$5 FRQVWLWXLQGR DWXDOPHQWH SDUWH H[SUHVVLYD GR
YDORUGDFDUWHLUDGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGD(PLVVRUD
2 JHUHQFLDPHQWR GD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV GH UHQGD YDULiYHO GD %1'(63$5
HQIDWL]D D GLYHUVLILFDomR H R JLUR GH DWLYRV  (P GHGH]HPEURGH WDO
FDUWHLUDFRPSUHHQGLDSDSpLVGHHPSUHVDV LQFOXLQGRDo}HVHPHPSUHVDV 
FRP YDORUHV FRQFHQWUDGRV SULQFLSDOPHQWH QRV VHWRUHV GH SHWUyOHR H JiV
PLQHUDomR HQHUJLD HOpWULFD DOLPHQWRV WHOHFRPXQLFDo}HV H SDSHO H FHOXORVH
$GLFLRQDOPHQWH D %1'(63$5 SDUWLFLSDYD FRPR FRWLVWD GH  IXQGRV GH
LQYHVWLPHQWRQHVWDPHVPDGDWD

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$ GLVWULEXLomR VHWRULDO GD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV GD %1'(63$5 D YDORU GH


PHUFDGRHPGHGH]HPEURGHHQFRQWUDVHQDWDEHODDEDL[R
$o}HV
3HWUyOHRH*iV
0LQHUDomR
(QHUJLD(OpWULFD
$OLPHQWRV
7HOHFRPXQLFDo}HV
3DSHOHFHOXORVH
0HWDOXUJLD
7UDQVSRUWHV
%HQVGHFRQVXPR
)G3ULY(TXLW\3,4
2XWURV
7RWDO

'HErQWXUHV

 
















 





)XQGRV









'HULYDWLYRV
,VRODGRV









 





7RWDO














&RQIRUPH GHVFULWR QR LWHP  §K¨ RV GHULYDWLYRV LVRODGRV HVWmR UHSUHVHQWDGRV
SRURSo}HVGHFRPSUDHRXYHQGDYLQFXODGDVDSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV


3ROtWLFDGH,QYHVWLPHQWRV
$ %1'(63$5 SRGH SDUWLFLSDU FRPR VXEVFULWRUD GH YDORUHV PRELOLiULRV HP
VRFLHGDGHV DQ{QLPDV FRP UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD HP HPLVVmR S~EOLFD RX
SULYDGDRXHPHPLVVmRSULYDGDGHHPSUHVDVGHFDSLWDOIHFKDGRTXHQRFXUWRRX
PpGLR SUD]RV SRVVDP LQJUHVVDU QR PHUFDGR GH FDSLWDLV  2V YDORUHV PRELOLiULRV
VXEVFULWRV SRGHP HQYROYHU SULQFLSDOPHQWH Do}HV GHErQWXUHV E{QXV GH
VXEVFULomR FRWDV GH IXQGRV P~WXRV IHFKDGRV H FRWDV GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR
HPGLUHLWRVFUHGLWyULRV¥),'&

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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6HJXLQGRVXDHVWUDWpJLDGHLQYHVWLPHQWRVD%1'(63$5HVWHQGHDSRLRDWUDYpVGH


FDSLWDO GH ULVFR VRPHQWH SDUD HPSUHVDV TXH VH LQVLUDP HP FULWpULRV HVSHFtILFRV
3DUD VHU FRQVLGHUDGD FRPR SDVVtYHO GHVWD PRGDOLGDGH GH DSRLR XPD HPSUHVD
GHYH L VHU OHJDOPHQWH FRQVWLWXtGD QR %UDVLO LL WHU GHPRQVWUDGR QHJyFLRV
FDSDFLGDGHV WHFQROyJLFDV H DGPLQLVWUDWLYDV DGHTXDGRV LLL WHU SHUVSHFWLYDV
VDWLVIDWyULDV GH UHWRUQR HP LQYHVWLPHQWRV H LY VHU UHJLVWUDGD QD &90 RX WHU
FRQFRUGDGRHPUHJLVWUDUVHQD&90HQRIXWXURRIHUHFHUSXEOLFDPHQWHDo}HVQD
%ROVD GH 9DORUHV GH 6mR 3DXOR VXERUGLQDGR jV FRQGLo}HV GH PHUFDGR H RXWUDV
FRQGLo}HVFRQIRUPHRFDVRHRSUD]R 
$OpP GD HTXLSH WpFQLFD TXH DYDOLD DV RSHUDo}HV DV PHVPDV VmR DSUHFLDGDV SRU
XP FRPLWr WpFQLFR IRUPDGR SRU &KHIHV GH 'HSDUWDPHQWR GDV iUHDV TXH RSHUDP
5HQGD 9DULiYHO $0& H $&(  VHQGR SRVWHULRUPHQWH DSURYDGDV SRU VHXV
UHVSHFWLYRV 6XSHULQWHQGHQWHV SHOR &RPLWr GH (QTXDGUDPHQWR H &UpGLWR
FRPSRVWRSRUGLYHUVRV6XSHULQWHQGHQWHVGHiUHDV2SHUDFLRQDLVSHOR'LUHWRUGDV
iUHDV GH 5HQGD 9DULiYHO GR %1'(6 H SRU ~OWLPR DSURYDGD SHOD 'LUHWRULD GD
%1'(63$5
$%1'(63$5WHPSURJUDPDVHVSHFLDLVSDUDSHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDVGHEDVH
WHFQROyJLFD HPHUJHQWHV  $OpP GRV LQYHVWLPHQWRV GLUHWRV D %1'(63$5 WDPEpP
SRGHLQYHVWLULQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGHIXQGRVIHFKDGRVSUySULRVQRVTXDLVWHP
SDUWLFLSDomR2VUHFXUVRVGHVVHVIXQGRVSRGHPVHULQYHVWLGRVHPHPSUHVDVTXH
SRUVXDYH]SRGHPWHUSDUWLFLSDomRDFLRQiULDHPRXWUDVHPSUHVDV8PGRVDWXDLV
REMHWLYRVGD%1'(63$5pHVWLPXODUDLQG~VWULDGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRSULYDGRV
QR%UDVLOSDUWLFLSDQGRFRPDWpGRSDWULP{QLRGHVVHVIXQGRV
(P  R %1'(6 LQLFLRX SRU PHLR GD %1'(63$5 SURJUDPDV GH DSRLR j
HVWUXWXUDomR GH IXQGRV IHFKDGRV GHVWLQDGRV j UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV QD
IRUPDGHVXEVFULomRGHYDORUHVPRELOLiULRV$%1'(63$5IRLXPDGDVSUHFXUVRUDV
GHVVH LQVWUXPHQWR QR %UDVLO VHQGR DJHQWH LQGXWRU GH DOJXPDV PRGDOLGDGHV GH
IXQGRVVHMDSHORIRFRVHWRULDOWDPDQKRGHHPSUHVDQtYHOGHOLTXLGH]HQWUHRXWURV
IDWRUHV)RLSUHFXUVRUDWDPEpPQDRUJDQL]DomRGHIXQGRVGHSDUWLFLSDomRFRP
LQYHVWLGRUHV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV H SULQFLSDOPHQWH QD HVWUXWXUDomR GH
)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRHP(PSUHVDV(PHUJHQWHV
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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(P  GH GH]HPEUR GH  D %1'(63$5 SRVVXtD UHSUHVHQWDQWHV HP 


FRQVHOKRV GH DGPLQLVWUDomR H HP  FRQVHOKRV ILVFDLV QR XQLYHUVR GH 
HPSUHVDV HP TXH PDQWLQKD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD $GLFLRQDOPHQWH SRVVXtD
DFRUGR GH DFLRQLVWDV HP  GHVVDV HPSUHVDV H SDUWLFLSDYD GRV FRPLWrV GH
LQYHVWLPHQWR GH  IXQGRV FRQWULEXLQGR SDUD D PHOKRULD GD WUDQVSDUrQFLD H GD
JRYHUQDQoDGDVHPSUHVDVDSRLDGDV

3ROtWLFDGH'HVLQYHVWLPHQWRV
$VYHQGDVSHOD%1'(63$5GHVHXVDWLYRVVmRIHLWDVGHDFRUGRFRPDVFRQGLo}HV
GRPHUFDGRHDPDWXUDomRGRVLQYHVWLPHQWRVGDFDUWHLUD$%1'(63$5PRQLWRUD
FRP DWHQomR R PHUFDGR EXVFDQGR DV PHOKRUHV RSRUWXQLGDGHV HP UHODomR D
SUHoRYROXPHHPRPHQWRGHYHQGD2JLURGDFDUWHLUDGD%1'(63$5pXPPHLR
LPSRUWDQWH GH DVVHJXUDU TXH QRYRV LQYHVWLPHQWRV UHFHEDP DWHQomR H UHFXUVRV
VXILFLHQWHVDVVLPFRPRFRQWULEXLSDUDDXPHQWDUDOLTXLGH]GRPHUFDGREUDVLOHLUR
GH FDSLWDLV  2 SURFHVVR GH GHVLQYHVWLPHQWR JHUDOPHQWH VH Gi SRU PHLR GH
DOLHQDo}HV HP SUHJmR GD %0 ) %RYHVSD H GH RIHUWDV S~EOLFDV VHFXQGiULDV  $V
GHFLV}HVGHYHQGDVmRGLVFXWLGDVHP&RPLWr7pFQLFR FRQIRUPHUHIHULGRDFLPD H
HQFDPLQKDGDV SDUD DSURYDomR SHORV UHVSHFWLYRV 6XSHULQWHQGHQWHV SHOR 'LUHWRU
GDV iUHDV GH 5HQGD 9DULiYHO GR %1'(6 H SRU ~OWLPR SHOD 'LUHWRULD GD
%1'(63$5

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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7.1 - Descrição
das atividades do emissor e suas controladas

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



 $WLYLGDGHVGRHPLVVRU

 'HVFUHYHU VXPDULDPHQWH DV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOR HPLVVRU H VXDV
FRQWURODGDV
$%1'(63$5WHPFRPRXPDGHVXDVSULRULGDGHVRGHVHQYROYLPHQWRGRPHUFDGR
GHFDSLWDLVEUDVLOHLUR2VSULQFLSDLVREMHWLYRVGHDWXDomRVmR
•

UHDOL]DU RSHUDo}HV YLVDQGR j FDSLWDOL]DomR GH HPSUHHQGLPHQWRV
FRQWURODGRV SRU JUXSRV SULYDGRV REVHUYDGRV RV SODQRV H SROtWLFDV GR
%1'(6

•

DSRLDU HPSUHVDV TXH UH~QDP FRQGLo}HV GH HILFLrQFLD HFRQ{PLFD
WHFQROyJLFD H GH JHVWmR H DLQGD TXH DSUHVHQWHP SHUVSHFWLYDV DGHTXDGDV
GHUHWRUQRSDUDRLQYHVWLPHQWRHPFRQGLo}HVHSUD]RVFRPSDWtYHLVFRPR
ULVFRHDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGH

•

DSRLDURGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRVHPFXMDVDWLYLGDGHV
VHLQFRUSRUHPQRYDVWHFQRORJLDV

•

FRQWULEXLUSDUDRIRUWDOHFLPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVSRULQWHUPpGLRGH
DFUpVFLPR GH RIHUWD GH YDORUHV PRELOLiULRV H GD GHPRFUDWL]DomR GD
SURSULHGDGHGRFDSLWDOGHHPSUHVDV

•

DGPLQLVWUDUFDUWHLUDGHYDORUHVPRELOLiULRVSUySULRVHGHWHUFHLURV

•

DSULPRUDU RV SURGXWRV WUDGLFLRQDLV LPSULPLQGR XP SDGUmR GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDTXHREMHWLYDRDXPHQWRGDOLTXLGH]HGDGHPDQGDWRUQDQGRR
LQYHVWLPHQWRHPDo}HVPXLWRPDLVDWUDWLYR

•

DSRLDU R GHVHQYROYLPHQWR H D LPSOHPHQWDomR GH QRYRV SURGXWRV TXH
SRVVDP DWUDLU UHFXUVRV KXPDQRV H ILQDQFHLURV  SDUD R IRUWDOHFLPHQWR GR
PHUFDGR

•

GHVHQYROYHUDLQG~VWULDGHIXQGRVIHFKDGRVQR%UDVLOH

•

DSRLDUSHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDVSRUPHLRGHFDSLWDOGHULVFR



%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.
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7.5 - Efeitos
relevantes da regulação estatal nas atividades

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD




 $WLYLGDGHVGRHPLVVRU


 'HVFUHYHU RV HIHLWRV UHOHYDQWHV GD UHJXODomR HVWDWDO VREUH DV DWLYLGDGHV GR
HPLVVRUFRPHQWDQGRHVSHFLILFDPHQWH
$%1'(63$5VHJXHDSROtWLFDVRFLRDPELHQWDOGHVHX~QLFRDFLRQLVWDFRQWURODGRU
%1'(6FRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R

E
SROtWLFDDPELHQWDOGRHPLVVRUHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGD
UHJXODomRDPELHQWDOHVHIRURFDVRGHRXWUDVSUiWLFDVDPELHQWDLVLQFOXVLYHD
DGHVmRDSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO


5HVSRQVDELOLGDGH6RFLRDPELHQWDO

2 %1'(6 FRQVLGHUD GH IXQGDPHQWDO LPSRUWkQFLD REVHUYDU SULQFtSLRV pWLFRV
VRFLRDPELHQWDLVQDH[HFXomRGHVXDSROtWLFDGHFUpGLWR1HVVHVHQWLGRQDDQiOLVH
GH SURMHWRV DSUHVHQWDGRV DR %DQFR VmR FRQVLGHUDGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH D
JHVWmRGRVDVSHFWRVVRFLRDPELHQWDLVYLQFXODGRVDRGHVHPSHQKRGDVDWLYLGDGHVGR
LQWHUHVVDGR EHP FRPR D FRPSURYDomR GD VXD UHJXODULGDGH DPELHQWDO H
WUDEDOKLVWD
1XPDYLVmRLQWHJUDGDVmRDQDOLVDGRVRVSRVVtYHLVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGRSURMHWR
HFRQ{PLFR D VHU LPSOHPHQWDGR QmR DSHQDV VRE D yWLFD GH FXPSULPHQWR GD
OHJLVODomRPDVSHORROKDUGDLQIOXrQFLDVREUHDUHJLmRGRHQWRUQREXVFDQGRVHX
GHVHQYROYLPHQWR SRU PHLR GD PD[LPL]DomR GDV H[WHUQDOLGDGHV HFRQ{PLFDV H
VRFLRDPELHQWDLVSRVLWLYDVDOpPGDPLWLJDomRGHHYHQWXDLVLPSDFWRVQHJDWLYRVTXH
SRVVDPVHUGHFRUUHQWHVRXDVVRFLDGRVDRVHPSUHHQGLPHQWRVILQDQFLDGRV
&RQIRUPH D 3ROtWLFD $PELHQWDO GR %1'(6 RV SURMHWRV VmR LQLFLDOPHQWH
FODVVLILFDGRVGHDFRUGRFRPRVHWRUHWLSRGHDWLYLGDGHORFDOL]DomRPDJQLWXGHH
DWULEXWRVGRVLPSDFWRVLQHUHQWHVDRHPSUHHQGLPHQWR
&DWHJRULD
$PELHQWDO
$
%
&

5LVFRH0DJQLWXGHGH,PSDFWR
$WLYLGDGH UHODFLRQDGD D ULVFRV GH LPSDFWRV VRFLRDPELHQWDLV VLJQLILFDWLYRV 2 OLFHQFLDPHQWR
UHTXHUHVWXGRVGHLPSDFWRVPHGLGDVSUHYHQWLYDVHDo}HVPLWLJDGRUDV
$WLYLGDGH DVVRFLDGD D LPSDFWRV VRFLRDPELHQWDLV PDLV OHYHV RX ORFDLV H UHTXHU DYDOLDomR H
PHGLGDVHVSHFtILFDV
$WLYLGDGHQmRDSUHVHQWDHPSULQFtSLRULVFRVRFLRDPELHQWDO


$ &DWHJRULD 6RFLRDPELHQWDO HVWDEHOHFLGD SRU RFDVLmR GD FRQFHVVmR GH
HQTXDGUDPHQWR GR SHGLGR GH ILQDQFLDPHQWR jV SROtWLFDV GR %1'(6 GHWHUPLQD D
HODERUDomR GH HYHQWXDLV UHFRPHQGDo}HV LGHQWLILFDQGR RSRUWXQLGDGHV H ULVFRV

SDUDDVIDVHVGH$QiOLVHHRX$FRPSDQKDPHQWRGRSOHLWR
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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7.5 - Efeitos
relevantes da regulação estatal nas atividades

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


$VVLP R %1'(6 LQFHQWLYD D DGRomR H D GLVVHPLQDomR GH FRQFHLWRV SUiWLFDV H
SURFHGLPHQWRV UHODWLYRV DR H[HUFtFLR GD UHVSRQVDELOLGDGH VRFLRDPELHQWDO
HPSUHVDULDO QR 3DtV LQFOXVLYH GLVSRQLELOL]DQGR OLQKDV GH FUpGLWR HVSHFtILFDV LQGR
DRHQFRQWURGDFUHVFHQWHHYROXomRGDVHPSUHVDVQRWUDWRGHVVHWHPD
1HVVH VHQWLGR H GH DFRUGR FRP DV 3ROtWLFDV 2SHUDFLRQDLV GR %1'(6 VmR
RIHUHFLGDV FRQGLo}HV HVSHFLDLV SDUD RV LQYHVWLPHQWRV DPELHQWDLV SUHYLVWRV HP
TXDWUR PRGDOLGDGHV GH DSRLR ILQDQFHLUR R $SRLR D ,QYHVWLPHQWRV HP 0HLR
$PELHQWH R $SRLR j (ILFLrQFLD (QHUJpWLFD  352(6&2 R $SRLR DR
5HIORUHVWDPHQWR5HFXSHUDomRH8VR6XVWHQWiYHOGDV)ORUHVWDV¥%1'(6)ORUHVWDO
H %1'(6 &RPSHQVDomR )ORUHVWDO  &DEH UHVVDOWDU TXH HP WRGRV RV VHWRUHV GH
DWLYLGDGH HFRQ{PLFD Ki RSRUWXQLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR DPELHQWDO H TXH D
GHILQLomRGRPpULWRDPELHQWDOGRSURMHWRVHGiGXUDQWHDDQiOLVHGRSURMHWR


&OiXVXODV6RFLRDPELHQWDLV
$WHQGHQGR D GHPDQGDV GD VRFLHGDGH FLYLO R %1'(6 UHIRUPXORX HP  D
UHGDomRGDVFOiXVXODVVRFLDLVSUHVHQWHVHPWRGRVRVVHXVFRQWUDWRVH[SOLFLWDQGR
XPD SRVWXUD PDLV QtWLGD TXDQWR DR UHS~GLR DR WUDEDOKR HVFUDYR DR WUDEDOKR
LQIDQWLO H D TXDOTXHU IRUPD GH GLVFULPLQDomR UDFLDO RX GH JrQHUR  &RP D QRYD
UHGDomRFRPSURYDGRRLOtFLWRR%1'(6SRGHGHFUHWDURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR
GR &RQWUDWR FRP D H[LJLELOLGDGH GD GtYLGD H LPHGLDWD VXVWDomR GH TXDOTXHU
GHVHPEROVR
2XWUDVFOiXVXODVVRFLRDPELHQWDLVSUHVHQWHVHPWRGRVRV&RQWUDWRVGR%1'(6VmR
•

QDKLSyWHVHGHRFRUUHUHPIXQomRGRSURMHWRDSRLDGRUHGXomRGRTXDGUR
GH SHVVRDO GR EHQHILFLiULR GR FUpGLWR GXUDQWH R SHUtRGR GH YLJrQFLD GR
&RQWUDWR p REULJDWyULR VRE SHQD GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGRGR &RQWUDWR
RIHUHFHU SURJUDPD GH WUHLQDPHQWR YROWDGR SDUD DV RSRUWXQLGDGHV GH
WUDEDOKR QD UHJLmR HRX SURJUDPD GH UHFRORFDomR GRV WUDEDOKDGRUHV HP
RXWUDV HPSUHVDV DSyV WHU VXEPHWLGR DR %1'(6 SDUD DSUHFLDomR
GRFXPHQWR TXH HVSHFLILTXH H DWHVWH D FRQFOXVmR GDV QHJRFLDo}HV
UHDOL]DGDV FRP D V  FRPSHWHQWHV V  UHSUHVHQWDomR }HV  GRV WUDEDOKDGRUHV
HQYROYLGRVQRSURFHVVRGHGHPLVVmR

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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7.5 - Efeitos
relevantes da regulação estatal nas atividades

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


• REVHUYDUGXUDQWHRSUD]RGHYLJrQFLDGR&RQWUDWRRGLVSRVWRQDOHJLVODomR
DSOLFiYHOjVSHVVRDVSRUWDGRUDVGHGHILFLrQFLD
•

DGRWDUGXUDQWHRSUD]RGHYLJrQFLDGR&RQWUDWRPHGLGDVHDo}HVGHVWLQDGDV
DHYLWDURXFRUULJLUGDQRVDRPHLRDPELHQWHVHJXUDQoDHPHGLFLQDGRWUDEDOKR
TXHSRVVDPYLUDVHUFDXVDGRVSHORSURMHWRDSRLDGRH

•

DSUHVHQWDU DR %1'(6 QR SUD]R GH DWp  GLDV FRQWDGR D SDUWLU GD
OLEHUDomRGD~OWLPDSDUFHODGRFUpGLWRGHFRUUHQWHGR&RQWUDWRD/LFHQoDGH
2SHUDomR GR SURMHWR ILQDQFLDGR RILFLDOPHQWH SXEOLFDGD H[SHGLGD SHOR
yUJmRFRPSHWHQWHGHkPELWRHVWDGXDOLQWHJUDQWHGR6LVWHPD1DFLRQDOGR
0HLR $PELHQWH 6,61$0$  RX HP FDUiWHU VXSOHWLYR SHOR ,QVWLWXWR
%UDVLOHLURGR0HLR$PELHQWHH5HFXUVRV1DWXUDLV5HQRYiYHLV¥,%$0$



3URJUDPD%1'(6'HVHQYROYLPHQWR/LPSR
2 3URJUDPD WHP FRPR REMHWLYR DSRLDU HPSUHVDV H SURMHWRV SRWHQFLDOPHQWH
JHUDGRUHV GH 5HGXo}HV &HUWLILFDGDV GH (PLVV}HV DWUDYpV GH )XQGRV GH
,QYHVWLPHQWRVHP3DUWLFLSDo}HV ),3V 


»UHDGH0HLR$PELHQWH
'HVGH  R %1'(6 WHP XPD XQLGDGH UHVSRQViYHO SRU TXHVW}HV DPELHQWDLV
,QLFLDOPHQWH DEULJDGD HP VXD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO FRPR XPD JHUrQFLD H XP
DQR GHSRLV FRPR XP GHSDUWDPHQWR HP  R %1'(6 FULRX D »UHD GH 0HLR
$PELHQWH  $0$  $ GHFLVmR GR %1'(6 GH SDVVDU D FRQWDU FRP iUHD HVSHFtILFD
SDUDWUDWDUGDVTXHVW}HVDPELHQWDLVOHYRXHPFRQWD
•

D GLPHQVmR TXH R WHPD YLQKD JDQKDQGR QR SDtV H QR PXQGR FRP R
UHFRQKHFLPHQWR GD LPSRUWkQFLD GR %UDVLO SDUD D SUHVHUYDomR GH
HFRVVLVWHPDV H SDUD D PHOKRULD GD TXDOLGDGH DPELHQWDO Dt FRQVLGHUDGR R
SDSHOHVWUDWpJLFRGRELRPDDPD]{QLFR

•

DQHFHVVLGDGHGHLQYHVWLPHQWRVGDVHPSUHVDVHPSURMHWRVTXHDSUHVHQWHP
JDQKRVVRFLRDPELHQWDLVH

•

DQHFHVVLGDGHGRHVWDEHOHFLPHQWRGHSDUFHULDGHWUDEDOKRFRPRJRYHUQR
IHGHUDO QR FRPEDWH jV PXGDQoDV FOLPiWLFDV H QD UHGXomR GR
GHVPDWDPHQWR

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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7.5 - Efeitos
relevantes da regulação estatal nas atividades

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD




3URWRFRORGH,QWHQo}HVSHOD5HVSRQVDELOLGDGH6RFLRDPELHQWDO
(P  R %1'(6 FHOHEURX FRP R 0LQLVWpULR GR 0HLR $PELHQWH D  &DL[D
(FRQ{PLFD)HGHUDOR%DQFRGR%UDVLOR%DQFRGD$PD]{QLDHR%1%R3URWRFROR
GH,QWHQo}HVSHOD5HVSRQVDELOLGDGH6RFLRDPELHQWDO
1HVWHGRFXPHQWRRVEDQFRVUHFRQKHFHPVHXSDSHOQDEXVFDGRGHVHQYROYLPHQWR
VXVWHQWiYHOHVHSURS}HPDHPSUHHQGHUSROtWLFDVHSUiWLFDVEDQFiULDVSUHFXUVRUDV
PXOWLSOLFDGRUDV GHPRQVWUDWLYDV RX H[HPSODUHV HP WHUPRV GH UHVSRQVDELOLGDGH
VRFLRDPELHQWDO H TXH HVWHMDP HP KDUPRQLD FRP R REMHWLYR GH SURPRYHU XP
GHVHQYROYLPHQWR TXH QmR FRPSURPHWD DV QHFHVVLGDGHV GDV JHUDo}HV IXWXUDV D
SDUWLUGDDWXDOL]DomRGRVFRPSURPLVVRVSUHYLVWRVQR3URWRFROR9HUGHILUPDGRHP



)XQGR$PD]{QLD
2)XQGR$PD]{QLDFULDGRSHOR'HFUHWRQRGHGHDJRVWRGHWHP
SRU ILQDOLGDGH DSRLDU LQYHVWLPHQWRV HP Do}HV GH SUHYHQomR H FRPEDWH DR
GHVPDWDPHQWRHGHSURPRomRGDFRQVHUYDomRHGRXVRVXVWHQWiYHOGDVIORUHVWDV
QRELRPDDPD]{QLFR2)XQGR$PD]{QLDSRGHUiDLQGDDSRLDUDLPSOHPHQWDomR
GH VLVWHPDV GH PRQLWRUDPHQWR H FRQWUROH GR GHVPDWDPHQWR HP RXWURV ELRPDV
EUDVLOHLURVHHPRXWURVSDtVHVWURSLFDLV


,QLFLDWLYD%1'(60DWD$WOkQWLFD
$ 0DWD $WOkQWLFD WDPEpP p DOYR GH XP SURJUDPD HVSHFLDO GR %1'(6  2V
UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GR )XQGR 6RFLDO  ILQDQFLDPHQWR QmR UHHPEROViYHO  VHUmR
XWLOL]DGRVQRDSRLRDSURMHWRVGHUHIORUHVWDPHQWRGHPDWDVFLOLDUHVH8QLGDGHVGH
&RQVHUYDomRQDVUHJL}HVGH0DWD$WOkQWLFD

F
GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVFRQFHVV}HVIUDQTXLDV
FRQWUDWRVGHUR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV

$%1'(63$5QmRSRVVXLPDUFDVRXSDWHQWHVUHJLVWUDGDVHPVHXQRPH




%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.
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7.8 - Relações de longo prazo relevantes
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.
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7.9 - Outras







Versão : 8

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$WLYLGDGHVGRHPLVVRU
)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV
3DUD DWHQGHU D VHXV REMHWLYRV D %1'(63$5 Mi GHVHQYROYHX H YHP EXVFDQGR
SHUPDQHQWHDSULPRUDPHQWRGHVWDFDQGRVH
•

TXDOLILFDomRWpFQLFDGHVHXVDQDOLVWDV XWLOL]DomRGHWpFQLFDVFRQVDJUDGDVGH
DQiOLVHHDYDOLDomRGRQHJyFLREHPFRPRXVRGHPHFDQLVPRVYDULDGRVGH
LQYHVWLPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWR 

•

SURJUDPDV GH DSRLR GLUHWR D HPSUHVDV IHFKDGDV  3URJUDPD GH
&DSLWDOL]DomR GH (PSUHVDV GH %DVH 7HFQROyJLFD¥ &RQWHF 3URJUDPD GH
$SRLR D 3HTXHQDV (PSUHVDV¥ &RQWHF 6LPSOLILFDGR 3URJUDPD GH
,QYHVWLPHQWR HP (PSUHVDV (PHUJHQWHV H 3URJUDPD GH $SRLR jV 1RYDV
6RFLHGDGHV$Q{QLPDV

•

SURJUDPDV GH DWXDomR LQGLUHWD SRU PHLR GH LQYHVWLPHQWR PLQRULWiULR HP
IXQGRV IHFKDGRV DGPLQLVWUDGRV SRU WHUFHLURV IXQGRV GH HPSUHVDV
HPHUJHQWHV IXQGRV GH SULYDWH HTXLW\ IXQGRV GH JRYHUQDQoDOLTXLGH]
GHQWUH RXWURV  SRVVLELOLWDQGR FRP LVVR DXPHQWR GD DEUDQJrQFLD GH VXD
DWXDomRH

•

DWXDomRLQVWLWXFLRQDOFRQMXQWDEXVFDQGRRGHVHQYROYLPHQWRGRPHUFDGRGH
FDSLWDLV SHOR LQFHQWLYR j DGRomR SRU SDUWH GDV HPSUHVDV GH SUiWLFDV GH
ERD JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD TXH UHGXQGHP HP PDLRU WUDQVSDUrQFLD H
UHVSHLWR DRV DFLRQLVWDV PLQRULWiULRV  1HVVH VHQWLGR R %1'(6 H D
%1'(63$5 YrP WUDEDOKDQGR HP FRQMXQWR FRP YiULRV RXWURV yUJmRV H
HVIHUDV GR *RYHUQR )HGHUDO HQWLGDGHV GH FODVVH H LQVWLWXLo}HV SULYDGDV
QRWDGDPHQWH R %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO §%$&(1¨  D &90 D $1%,0$¥
$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGDV(QWLGDGHVGRV0HUFDGRV)LQDQFHLURHGH&DSLWDLV
D&(7,36$¥0HUFDGRV2UJDQL]DGRV §&(7,3¨ HD%0 )%29(63$

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

3ROtWLFDV GH UHVSRQVDELOLGDGH VRFLDO SDWURFtQLR H LQFHQWLYR FXOWXUDO DGRWDGDV
SHOD%1'(63$5DVVLPFRPRSULQFLSDLVSURMHWRVGHVHQYROYLGRVQHVVDViUHDVRX
QRVTXDLVSDUWLFLSH
26LVWHPD%1'(6GRTXDOD%1'(63$5ID]SDUWHDGRWDDVVHJXLQWHVSROtWLFDVGH
UHVSRQVDELOLGDGHVRFLDO

)LQDQFLDPHQWRj&XOWXUD3DWURFtQLRH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDO
3DUDR6LVWHPD%1'(6FXOWXUDHDUWHVmRGLPHQV}HVLPSRUWDQWHVGRSURFHVVRGH
GHVHQYROYLPHQWRVRFLRHFRQ{PLFRVXVWHQWiYHOGR3DtVSRLVDOpPGHJHUDGRUDVGH
HPSUHJRHUHQGDLPSXOVLRQDPRDYDQoRVRFLDOHFRQWULEXHPSDUDDSUHVHUYDomRH
YDORUL]DomRGDPHPyULDHLGHQWLGDGHEUDVLOHLUDV2VSULQFLSDLVSURMHWRVDSRLDGRV
RX ILQDQFLDGRV SHOR %1'(6 YLVDP j UHFXSHUDomR GR SDWULP{QLR KLVWyULFR H
DUTXLWHW{QLFRQDFLRQDOHDRIRUWDOHFLPHQWRGDHFRQRPLDGDFXOWXUDHPSDUWLFXODU
GDFDGHLDSURGXWLYDGRVHWRUDXGLRYLVXDO
2 %1'(6 YDORUL]D DLQGD D FXOWXUD EUDVLOHLUD RIHUHFHQGR XPD SURJUDPDomR GH
H[SRVLo}HVHHVSHWiFXORVJUDWXLWRVHDEHUWRVjSRSXODomRHPVXDVHGHQR5LRGH
-DQHLUR  2 (VSDoR %1'(6 FRPSOHWRX  DQRV GH H[LVWrQFLD DSUR[LPDQGR R
S~EOLFR GH PDQLIHVWDo}HV DUWtVWLFDV TXH H[SUHVVDP D FXOWXUD QDFLRQDOFRP
H[SRVLo}HV UHDOL]DGDV HP VXDJDOHULD GH DUWHH FRP HYHQWRV GH P~VLFD HP VHX
DXGLWyULR

5HVWDXURGR3DWULP{QLR$UTXLWHW{QLFR1DFLRQDO
2 %1'(6 WHP R RUJXOKR GH VHU SDWURFLQDGRU GH Do}HV GH SUHVHUYDomR GR
SDWULP{QLRKLVWyULFRHDUTXHROyJLFREUDVLOHLUR6XDDomREXVFDDVVRFLDUSUHVHUYDomR
GRSDWULP{QLRKLVWyULFRHGHVHQYROYLPHQWRORFDO
'HVGHFRPRDSRLRWpFQLFRGR0LQLVWpULRGD&XOWXUD 0LQ& HGR,QVWLWXWR
GR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO ,SKDQ R%1'(6SDWURFLQDSURMHWRV
GHUHVWDXUDomRGRSDWULP{QLRKLVWyULFRHDUTXLWHW{QLFRQDFLRQDOQRkPELWRGD/HL

5RXDQHW D TXDO LQVWLWXLX R 3URJUDPD 1DFLRQDO GH $SRLR j &XOWXUD 3URQDF  H
GHQWUH RXWURV EHQHItFLRV SHUPLWH D GHGXomR GRV UHFXUVRV DSOLFDGRV SHODV
HPSUHVDVSDWURFLQDGRUDVGHSURMHWRVFXOWXUDLVQR,5DSDJDU
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6mRDSRLDGRVSURMHWRVTXHWHQKDPSRUILQDOLGDGHREUDVGHUHVWDXURFRQVHUYDomR


DGDSWDomRHPRGHUQL]DomRGHHGLILFDo}HVH[WHQVLYRDRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFR
WRPEDGRV SHOR ,SKDQ H TXH VHMDP GH XVR S~EOLFR H GH SURSULHGDGH GH SHVVRD
MXUtGLFD GH GLUHLWR S~EOLFR RX SULYDGR VHP ILQV OXFUDWLYRV  6mR FRQVLGHUDGRV
DVSHFWRV UHODFLRQDGRV j DXWRVXVWHQWDELOLGDGH H j GLVWULEXLomR JHRJUiILFD GRV
SURMHWRVjSUHVHUYDomRGDGLYHUVLGDGHDUTXLWHW{QLFDQDFLRQDOjIRUPDomRGHPmR
GHREUD H j JHUDomR GH HPSUHJRV DOpP GR LPSDFWR GR SURMHWR SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGDHFRQRPLDHGRWXULVPRQDUHJLmR

&LQHPD
2%1'(6DSyLDRFLQHPDQDFLRQDOGHVGHQRkPELWRGD/HLGR$XGLRYLVXDO
FRP D DTXLVLomR GH &HUWLILFDGRV GH ,QYHVWLPHQWR $XGLRYLVXDO QD SURGXomR
FLQHPDWRJUiILFD GH ILOPHV GH ILFomR H GRFXPHQWiULRV GH FXUWD PpGLD H ORQJD
PHWUDJHQV  (VVD DomR UHJXODU ID] GR %1'(6 XP GRV SURWDJRQLVWDV GD SROtWLFD
S~EOLFDIHGHUDOGHDSRLRDRFLQHPD
2 DSRLR GR %1'(6 GHVWLQDVH DR GHVHQYROYLPHQWR GR FLQHPD EUDVLOHLUR H WHP
FRPR REMHWLYR DPSOLDU D SURGXomR LQGHSHQGHQWH GH REUDV FLQHPDWRJUiILFDV
UHDOL]DGDVSRUHPSUHVDVSURGXWRUDVEUDVLOHLUDV2VSURMHWRVVmRHVFROKLGRVDWUDYpV
GHVHOHomRS~EOLFDUHDOL]DGDDQXDOPHQWH

3URJUDPDGH3UHVHUYDomRGH$FHUYRV
'LDQWH GD VLWXDomR GH GLILFXOGDGH HP TXH VH HQFRQWUD D JXDUGD GR DFHUYR
DUTXLYtVWLFR ELEOLRJUiILFR H PXVHROyJLFR QDFLRQDO R %1'(6 LPSOHPHQWRX HP
R3URJUDPDGH3UHVHUYDomRGH$FHUYRVSUHYHQGRRDSRLRFRPDVVHJXLQWHV
ILQDOLGDGHV FDWDORJDomR KLJLHQL]DomR H DFRQGLFLRQDPHQWR UHVWDXUDomR
JHUHQFLDPHQWRDPELHQWDOLQVWDODomRGHVLVWHPDVGHVHJXUDQoDHLQIUDHVWUXWXUD
$VHOHomRGHSURMHWRVpIHLWDSRUPHLRGHHGLWDOS~EOLFRHDDQiOLVHpUHDOL]DGDSRU
XPD FRPLVVmR FRPSRVWD SRU WUrV HVSHFLDOLVWDV H SRU UHSUHVHQWDQWHV GR %1'(6 H
GR0LQLVWpULRGD&XOWXUD
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(VSDoR%1'(6
,QDXJXUDGRKiDQRVR(VSDoR%1'(6 *DOHULDH$XGLWyULR TXHMiID]SDUWHGD
SURJUDPDomRDUWtVWLFDJUDWXLWDGDFLGDGHGR5LRGH-DQHLURpXPGRVLQVWUXPHQWRV
GHLQWHUDomRGR%1'(6FRPDFRPXQLGDGHHPDLVXPIDWRUGHGHPRFUDWL]DomRGD
FXOWXUD  0DLV GR TXH UHDOL]DU XPD DomR GH FRPXQLFDomR LQVWLWXFLRQDO R
LQYHVWLPHQWRYLVDjSURPRomRGDFXOWXUDQDFLRQDOFRPRRIHUHFLPHQWRGHVKRZVH
H[SRVLo}HVJUDWXLWRVSDUDDSRSXODomR
1D *DOHULD GH $UWH VmR SURPRYLGDV H[SRVLo}HV GH SLQWXUD HVFXOWXUD FHUkPLFD
IRWRJUDILD H RXWUDV IRUPDV GH H[SUHVVmR DUWtVWLFD  1R $XGLWyULR p UHDOL]DGR R
SURMHWR4XLQWDVQR%1'(6HPTXHVmRRIHUHFLGRVVHPDQDOPHQWHHVSHWiFXORVGH
DUWHVFrQLFDVP~VLFDHGDQoD

,QYHVWLPHQWR6RFLDOGH(PSUHVDV
2 %1'(6 FRQWD FRP XPD OLQKD GH DSRLR ILQDQFHLUR FXMR REMHWLYR p LPSODQWDU
H[SDQGLUHFRQVROLGDUSURMHWRVVRFLDLVGHHPSUHVDVYROWDGRVSDUDDFRPXQLGDGHH
UHDOL]DGRV GLUHWDPHQWH SRU HPSUHVDVFOLHQWH GR %1'(6 RX HP SDUFHULD FRP
LQVWLWXLo}HV S~EOLFDV RX SULYDGDV VHP ILQV OXFUDWLYRV  $OpP GLVVR GHGLFDVH D
SURMHWRVSDUDDLQFOXVmRVRFLDOGHSHVVRDVSRUWDGRUDVGHQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLV
(P JHUDO D OLQKD GH DSRLR WHP FRPR S~EOLFR DOYR D SRSXODomR FDUHQWH RX
VRFLDOPHQWHYXOQHUiYHOFRPRRVKDELWDQWHVGHUHJL}HVFDUHQWHVRVHVWXGDQWHVGH
HVFRODVS~EOLFDVFULDQoDVHDGROHVFHQWHVHPVLWXDomRGHULVFRVRFLDODQDOIDEHWRV
LGRVRVJHVWDQWHVUHFpPQDVFLGRVHSHVVRDVSRUWDGRUDVGHQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLV

3URJUDPDGH(VWiJLR
2SURJUDPDGHHVWiJLRGR%1'(6YLVDjLQWHJUDomRGR%1'(6FRPDVLQVWLWXLo}HV
GHHQVLQRVXSHULRUSURSRUFLRQDQGRRSRUWXQLGDGHGHIRUPDomRHDSHUIHLoRDPHQWR
D HVWXGDQWHV  2V HVWDJLiULRV WUDEDOKDP HP WXUQRV GH TXDWUR KRUDVGLiULDV VHQGR
UHPXQHUDGRVFRPEROVDDX[tOLRDOpPGHUHFHEHUEHQHItFLRVGHDVVLVWrQFLDPpGLFD
RGRQWROyJLFDVHJXURHDX[tOLRDOLPHQWDomR

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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3URMHWR-RYHP$SUHQGL]
2 SURMHWR -RYHP $SUHQGL] GR %1'(6 WHP SRU REMHWLYR RIHUHFHU D DGROHVFHQWHV
FRQWUDWDGRV GLUHWDPHQWH SRU HPSUHVD WHUFHLUL]DGD SHOR %1'(6 SDUD D JHVWmR GR
3URJUDPD IRUPDomR WpFQLFRSURILVVLRQDO PHWyGLFD FRPSDWtYHO FRP R VHX
GHVHQYROYLPHQWRItVLFRPRUDOHSVLFROyJLFRFDUDFWHUL]DGDSRUDWLYLGDGHVWHyULFDVH
SUiWLFDVYLVDQGRVXDLQVHUomRQRPHUFDGRIRUPDOGHWUDEDOKR2VDSUHQGL]HVVmR
UHPXQHUDGRVFRPXPVDOiULRPtQLPRQDFLRQDOSRUPrVLQWHJUDOPHQWHWUDEDOKDGR
DVVHJXUDGRV DLQGD RV GHPDLV GLUHLWRV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULRV H UHFHEHP
DOpP GRV EHQHItFLRV GHWHUPLQDGRV HP OHL R EHQHItFLR GR $X[tOLR$OLPHQWDomR H
$VVLVWrQFLD0pGLFR2GRQWROyJLFD$IDL[DHWiULDGRVDGROHVFHQWHVGHYHHVWDUHQWUH
PDLRUHV GH  TXLQ]H  DQRV H PHQRUHV GH  GH]RLWR  DQRV PDWULFXODGRV QR
PtQLPRQDVpULHGRHQVLQRIXQGDPHQWDO2SUD]RGHSHUPDQrQFLDQRSURJUDPD
pGHQRPi[LPR GRLV DQRV

7UDEDOKR9ROXQWiULR
2 &RPLWr GRV )XQFLRQiULRV GR 6LVWHPD %1'(6 SDUD D $omR GD &LGDGDQLD DWXD
GHVGH)RUPDGRSRUXPJUXSRGHIXQFLRQiULRVR&RPLWrWHPSRUREMHWLYR
DMXGDULQVWLWXLo}HVRXJUXSRVGHSHVVRDVTXHGHVHQYROYDPDWLYLGDGHVYROWDGDVSDUD
R UHVJDWH GD FLGDGDQLD H GD GLJQLGDGH KXPDQD 6XDV IRQWHV GH UHFXUVRV VmR D
GRDomR GH YDOHVUHIHLomR SHORV IXQFLRQiULRV H D UHFHLWD SURYHQLHQWHGD YHQGDGH
PDWHULDOUHFLFODGRGRHGLItFLRGR%DQFRQR5LRGH-DQHLUR ('6(5- 
1DV Do}HV GR &RPLWr GHVWDFDPVH D GRDomR GH FHVWDV EiVLFDV D IXQFLRQiULRV
WHUFHLUL]DGRV TXH SUHVWDP VHUYLoRV QR ('6(5- H D DVVLVWrQFLD D FLQFR LQVWLWXLo}HV
FRP GRDo}HV PHQVDLV GH DOLPHQWRV  (VVDV LQVWLWXLo}HV DWHQGHP D FULDQoDV
FDUHQWHVjSRSXODomRGHUXDHDRVVHPWHWR

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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2XYLGRULD
(PGH]HPEURGHR%1'(6RILFLDOL]RXDFULDomRGD2XYLGRULDPHGLDQWHVXD
LQFOXVmRQR(VWDWXWR6RFLDO2SULQFLSDOREMHWLYRGD2XYLGRULDpDWXDUFRPRFDQDO
GH FRPXQLFDomR HQWUH R 6LVWHPD %1'(6 H VHXV FOLHQWHV LQFOXLQGR PHGLDomR GH
FRQIOLWRV'HQWUHVXDVDWULEXLo}HVGHVWDFDPVH L DQDOLVDUHGDUWUDWDPHQWRIRUPDO
DGHTXDGR DV UHFODPDo}HV GRV FOLHQWHV H XVXiULRV GRV SURGXWRV H VHUYLoRV GR
6LVWHPD %1'(6 LL  SURSRU j DOWD $GPLQLVWUDomR PHGLGDV FRUUHWLYDV RX GH
DSULPRUDPHQWR GRV SURFHGLPHQWRV H URWLQDV FRPR UHVXOWDGR GDV UHFODPDo}HV
UHFHELGDVH LLL HODERUDUHHQFDPLQKDUVHPHVWUDOPHQWHj$XGLWRULD,QWHUQD&RPLWr
GH $XGLWRULD 'LUHWRULD GR %1'(6 H &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHODWyULR
TXDQWLWDWLYR H TXDOLWDWLYR DFHUFD GD DWXDomR GD 2XYLGRULD FRQWHQGR DV
SURSRVLo}HVGRLWHP LL 
$ 2XYLGRULD QmR VXEVWLWXLX R VHUYLoR GDV RXWUDV FHQWUDLV GH DWHQGLPHQWR GR
%1'(6 PDV VH FRQVWLWXL HP PDLV XP FDQDO GH LQWHUORFXomR FRP R S~EOLFR
$JLQGRGHIRUPDDXW{QRPDLPSDUFLDOHVLJLORVDD2XYLGRULDpDYR]GRFLGDGmR
QDHPSUHVDFRQWULEXLQGRSDUDRDSHUIHLoRDPHQWRGRSURFHVVRGHPRFUiWLFR(OD
GHVHQYROYH XP WUDEDOKR IXQGDPHQWDO GH LQWHUDomR H DWXDomR MXQWR DR VHWRU
S~EOLFRDRHPSUHVDULDGRjVRFLHGDGHFLYLOHDRVHPSUHJDGRVGR%1'(6


3UiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
(VWH LWHP FRQWpP LQIRUPDo}HV VREUH DV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD
DGRWDGDVSHOR6LVWHPD%1'(6
6HJXQGR R ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD ,%*&  JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYD p R VLVWHPD SHOR TXDO DV FRPSDQKLDV VmR GLULJLGDV H PRQLWRUDGDV
HQYROYHQGR RV UHODFLRQDPHQWRV HQWUH DFLRQLVWDV FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR
GLUHWRULD H[HFXWLYD DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV H FRQVHOKR ILVFDO  2V SULQFtSLRV
EiVLFRV TXH QRUWHLDP HVWD SUiWLFD VmR WUDQVSDUrQFLD HTXLGDGH SUHVWDomR GH
FRQWDV DFFRXQWDELOLW\ HUHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYD
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3HOR SULQFtSLR GD WUDQVSDUrQFLD HQWHQGHVH TXH D DGPLQLVWUDomR GHYH FXOWLYDU R


GHVHMR GH LQIRUPDU QmR Vy R GHVHPSHQKR HFRQ{PLFRILQDQFHLUR GD FRPSDQKLD
PDVWDPEpPWRGRVRV GHPDLVIDWRUHVDLQGDTXHLQWDQJtYHLVTXHQRUWHLDPDDomR
HPSUHVDULDO3RUHTXLGDGHHQWHQGHVHRWUDWDPHQWRMXVWRHLJXDOLWiULRGHWRGRVRV
JUXSRVPLQRULWiULRVFRODERUDGRUHVFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVRXFUHGRUHV$FFRXQWDELOLW\
SRU VXD YH] FDUDFWHUL]DVH SHOD SUHVWDomR GH FRQWDV GD DWXDomR GRV DJHQWHV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDDTXHPRVHOHJHXFRPUHVSRQVDELOLGDGHLQWHJUDOGDTXHOHV
SRU WRGRV RV DWRV TXH SUDWLFDUDP  3RU ILP UHVSRQVDELOLGDGH FRUSRUDWLYD
UHSUHVHQWDXPDYLVmRPDLVDPSODGDHVWUDWpJLDHPSUHVDULDOFRPDLQFRUSRUDomRGH
FRQVLGHUDo}HV GH RUGHP VRFLDO H DPELHQWDO QD GHILQLomR GRV QHJyFLRV H
RSHUDo}HV
2VDWRVGHJHVWmRGD%1'(63$5VmRILVFDOL]DGRVSRUGLYHUVRVRUJDQLVPRVGRVHWRU
S~EOLFR6XD'LUHWRULDpHOHLWDSHOR&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR6XDVDWLYLGDGHV
VmRILVFDOL]DGDVSRUXP&RQVHOKR)LVFDOSHUPDQHQWHFRPSRVWRSRUUHSUHVHQWDQWHV
GHyUJmRVH[WHUQRVHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RPR VXEVLGLiULD LQWHJUDO GR %1'(6 D %1'(63$5 VXERUGLQDVH DLQGD DR
'HSDUWDPHQWRGH&RRUGHQDomRH&RQWUROHGDV(PSUHVDV(VWDWDLVGR0LQLVWpULRGR
3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmRHj6HFUHWDULD)HGHUDOGH&RQWUROH,QWHUQRGD
&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRHWHPVXDVFRQWDVMXOJDGDVSHOR7ULEXQDOGH&RQWDV
GD8QLmRyUJmRDX[LOLDUGR3RGHU/HJLVODWLYR
(P UHODomR jV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD UHFRPHQGDGDV SHOR ,%*& HP
VHX&yGLJRGDV0HOKRUHV3UiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDR6LVWHPD%1'(6
QRTXDOHQFRQWUDVHLQVHULGDD%1'(63$5DSUHVHQWDRVFRPHQWiULRVDEDL[R

$GPLQLVWUDomRGD%1'(63$5
$ %1'(63$5 p XPD FRQWURODGD LQWHJUDO GR %1'(6 TXH SRU VXD YH] WHP FRPR
~QLFR DFLRQLVWD R 7HVRXUR 1DFLRQDO  $ 'LUHWRULD GR %1'(6 IXQFLRQD FRPR
DVVHPEOpLD JHUDO GH DFLRQLVWDV GD %1'(63$5 QRV DVVXQWRV UHODFLRQDGRV D
DXPHQWR RX UHGXomR GH FDSLWDO VRFLDO H RXWUDV UHIRUPDV GR HVWDWXWR GHOLEHUDomR
VREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGHVWLQDomRGHUHVXOWDGRHHPLVVmRGHWtWXORVH
YDORUHVPRELOLiULRV$'LUHWRULDGR%1'(6VHUH~QHRUGLQDULDPHQWHXPDYH]SRU
VHPDQD
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QR (VWDWXWR 6RFLDO GD
%1'(63$5pLQWHJUDGRSHOR3UHVLGHQWHGR$FLRQLVWDÅQLFRR%1'(6HSRUPDLV
FLQFR PHPEURV VHQGR XP GHOHV LQGLFDGR SHOR 0LQLVWUR GR 3ODQHMDPHQWR
2UoDPHQWR H *HVWmRH RV GHPDLV SHOR 0LQLVWUR GR 'HVHQYROYLPHQWR ,QG~VWULD H
&RPpUFLR ([WHULRU  7RGRV RV QRPHV GHYHP VHU DSURYDGRV SHOR 3UHVLGHQWH GD
5HS~EOLFDHWHUmRPDQGDWRGHWUrVDQRVSRGHQGRVHUUHFRQGX]LGRV
$V DWULEXLo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQFOXHP D RULHQWDomR JHUDO GRV
QHJyFLRV GD %1'(63$5 H R DFRQVHOKDPHQWR QD GHILQLomR GH SROtWLFDV H
SULRULGDGHVVHWRULDLVVHPSUHHPFRQIRUPLGDGHFRPDVOLQKDVJHUDLVHVWDEHOHFLGDV
SHOR*RYHUQR)HGHUDO
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VH UH~QH RUGLQDULDPHQWH XPD YH] SRU WULPHVWUH H
H[WUDRUGLQDULDPHQWH VHPSUH TXH IRU FRQYRFDGR SRU VHX 3UHVLGHQWH D FULWpULR
GHVWHRXSRUVROLFLWDomRGHSHORPHQRVTXDWURGRVVHXVPHPEURVeDVVHVVRUDGR
SRUXPD6HFUHWDULDORFDOL]DGDQRSUpGLRGR%1'(6QR5LRGH-DQHLURUHVSRQViYHO
SHORV DVSHFWRV IRUPDLV FRPR SUHSDUDomR GH DJHQGDV GH UHXQLmR GLVWULEXLomR GH
PDWHULDO SDUD OHLWXUD FRQIHFomR GH DWDV H RXWUDV WDUHIDV EXURFUiWLFDV  7RGR
PDWHULDO SDUD OHLWXUD p GLVSRQLELOL]DGR FRP DQWHFHGrQFLD PtQLPD GH GH] GLDV GH
FDGDUHXQLmR
7RGDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWUDWHGHDVVXQWRVVREUHRVTXDLV
R &RQVHOKR )LVFDO RSLQH GHYH FRQWDU FRP D SUHVHQoD GH SHOR PHQRV XP
UHSUHVHQWDQWHGR&RQVHOKR)LVFDO
2 6LVWHPD %1'(6 SRVVXL XP &RPLWr GH $XGLWRULD H XP 'HSDUWDPHQWR GH
$XGLWRULD ,QWHUQD TXH VH UHSRUWDP DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
$GLFLRQDOPHQWH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WHP WRWDO OLEHUGDGH SDUD VH UHXQLU
FRP RV DXGLWRUHV H[WHUQRV VHP D SUHVHQoD GH TXDOTXHU PHPEUR GD 'LUHWRULD GR
%1'(6RXGD%1'(63$5
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&RPLWrGH$XGLWRULD
2 &RPLWr GH $XGLWRULD IRL FRQVWLWXtGR SHOR %1'(6 HP GHVHWHPEURGH
HP FRQIRUPLGDGH FRP D 5HVROXomR&01Q H WDPEpP SRVVXL
DWULEXLo}HV GH ILVFDOL]DomR FRQWUROH H DVVHVVRUDPHQWR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR  6XDV DWLYLGDGHV VH DSOLFDP jV WUrV HPSUHVDV GR 6LVWHPD %1'(6
&RPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDH[HUFHUDVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVQDOHJLVODomR
&RQIRUPH HVWDEHOHFLGR SHOD VXSUDFLWDGD 5HVROXomR SRU VHU XP EDQFR IHGHUDO R
&RPLWr GH $XGLWRULD GR %1'(6 IRL LQLFLDOPHQWH IRUPDGR SRU WUrV PHPEURV GD
'LUHWRULDHLQGLFDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUSHUtRGRLQGHWHUPLQDGR
2 GLUHWRU UHVSRQViYHO SRU YHULILFDU H DFRPSDQKDU DV SUiWLFDV FRQWiEHLV H RV
SURFHGLPHQWRVFRPR%$&(1HUDXPGRVPHPEURVGRFRPLWr
$ 5HVROXomR&01Q DOWHURX R DUWLJR GD 5HVROXomR&01Q
LPSHGLQGR TXH GLUHWRUHV IXQFLRQiULRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO H LQWHJUDQWHV GD
HTXLSHGHDXGLWRULDHQYROYLGDQRVWUDEDOKRVGDLQVWLWXLomRRXGHVXDVOLJDGDVIL]HVVHP
SDUWH GR &RPLWr GH $XGLWRULD FRQFHGHQGR SUD]R DWp GHPDLRGH SDUD DV
DGDSWDo}HVQHFHVViULDV VHQGRTXH R%$&(1HVWHQGHXHVWHSUD]RSDUDR%1'(6 DWp
GHMXOKRGH
'HVVD IRUPD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU LQGLFDomR GR 3UHVLGHQWH GR
%1'(6HOHJHXQRYRVPHPEURVSDUDLQWHJUDUR&RPLWrGH$XGLWRULDTXHSDVVRXD
VHUFRPSRVWRSRUDWpVHLVPHPEURVGHVLJQDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
FRP PDQGDWR SRU SUD]R LQGHWHUPLQDGR FHVVDQGRVH D TXDOTXHU WHPSR SRU
GHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
3RUVHUXPDHPSUHVDS~EOLFDVXMHLWDjVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVSHOD/HLGH/LFLWDo}HV
SDUD FRQWUDWDomR GH SURGXWRV H VHUYLoRV D FRQWUDWDomR GH DXGLWRUHV H[WHUQRV
RFRUUH SRU PHLR GH SURFHVVR OLFLWDWyULR  1HVVH FDVR D IXQomR GR &RPLWr GH
$XGLWRULD p DSURYDU R UHVXOWDGR GR SURFHVVR DVVHJXUDQGR TXH HOH IRL FRQGX]LGR
GHIRUPDLQGHSHQGHQWHHLPSDUFLDO

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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$XGLWRULD,QWHUQD
26LVWHPD%1'(6SRVVXLXPD»UHDGH$XGLWRULD,QWHUQDTXHpUHVSRQViYHOGHQWUH
RXWUDVDWULEXLo}HVSRUDYDOLDURIXQFLRQDPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVHYHULILFDUVH
RV UHJXODPHQWRV LQVWUXo}HV H SROtWLFDV LQWHUQDV HVWmR VHQGR REVHUYDGRV  2
PHVPRWDPEpPpUHVSRQViYHOSRUDFRPSDQKDUFRPRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
DVRSRUWXQLGDGHVGHPHOKRULDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVHVXDLPSOHPHQWDomR
$ $XGLWRULD ,QWHUQD WDPEpP FRRUGHQD FRQWUROD H PDQWpP UHJLVWURV GRV
DWHQGLPHQWRV QR kPELWR GR 6LVWHPD %1'(6 DRV GLYHUVRV yUJmRV GH FRQWUROH H
ILVFDOL]DomRWDLVFRPR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR6HFUHWDULD)HGHUDOGH&RQWUROH
,QWHUQRGR0LQLVWpULRGD)D]HQGD0LQLVWpULR3~EOLFR3RGHU/HJLVODWLYRH%$&(1
DOpP GH DYDOLDU RV PHLRV XWLOL]DGRV SDUD SURWHomR GRV DWLYRV H HODERUDU R 3ODQR
$QXDO GH $XGLWRULD GR 6LVWHPD %1'(6 H R 5HODWyULR $QXDO GDV $WLYLGDGHV GH
$XGLWRULDVXEPHWHQGRRVjV'LUHWRULDVH&RQVHOKRV)LVFDLVHGH$GPLQLVWUDomRRX
yUJmRVHTXLYDOHQWHVGDVHPSUHVDVLQWHJUDQWHVGR6LVWHPD%1'(6EHPFRPRQR
TXH FRXEHU DRV yUJmRV GH FRQWUROH QRV WHUPRV GDV QRUPDV H GD OHJLVODomR
YLJHQWHV

$XGLWRULD,QGHSHQGHQWH
2VDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVmRFRQWUDWDGRVSRUSURFHVVROLFLWDWyULRTXHOHYDHP
FRQVLGHUDomR QmR Vy DVSHFWRV GH SUHoR PDV SULQFLSDOPHQWH DVSHFWRV WpFQLFRV
2V DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VH UH~QHP WULPHVWUDOPHQWH FRP R &RPLWr GH
$XGLWRULDHVHPSUHTXHFRQYRFDGRVFRPRV&RQVHOKRV)LVFDOHGH$GPLQLVWUDomR
$FRQWUDWDomRpIRUPDOL]DGDSRUSHUtRGRGHPHVHVTXHSRGHPVHUUHQRYDGRV
SRU PDLV  PHVHV D FULWpULR GD %1'(63$5  $ SUHVWDomR GRV VHUYLoRV SRU XPD
PHVPD HPSUHVD FRQIRUPH GHWHUPLQDGR SHORV yUJmRV UHJXODGRUHV QmR SRGH
XOWUDSDVVDURSHUtRGRGHFLQFRDQRVFRQVHFXWLYRV1RHQWDQWRFRQVLGHUDQGRTXH
RURGt]LRREULJDWyULRGHDXGLWRUHVQRSHUtRGRGHDGDSWDomRjVGLVSRVLo}HVGD/HL
 SRGHULD JHUDU LQVWDELOLGDGH LQGHVHMDGD D &90 DWUDYpV GD 'HOLEHUDomR
&90GHIDFXOWRXTXHDVFRPSDQKLDVDEHUWDVQmRVXEVWLWXDPVHXV
DWXDLVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVDWpDGDWDGHHPLVVmRGRSDUHFHUGHDXGLWRULDSDUD
DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR VRFLDO D HQFHUUDU HP  GH
GH]HPEURGH
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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2XWUDUHVWULomRGHWHUPLQDGDSHORyUJmRUHJXODGRUpTXHXPDHPSUHVDTXHWHQKD


SUHVWDGRVHUYLoRVGHDXGLWRULDj%1'(63$5SHORSUD]RPi[LPRQmRSRGHYROWDUD
SUHVWDU HVVHV VHUYLoRV DQWHV GH GHFRUULGRV WUrV DQRV GHVGH R WpUPLQR GR ~OWLPR
WUDEDOKRUHDOL]DGR
$ SROtWLFD SDUD SUHVWDomR GH VHUYLoRV QmRUHODFLRQDGRV j DXGLWRULD H[WHUQD VH
VXEVWDQFLD QRV SULQFtSLRV TXH SUHVHUYDP D LQGHSHQGrQFLD GR DXGLWRU  (VVHV
SULQFtSLRVHVWDEHOHFHPTXH
•

DXGLWRUQmRGHYHDXGLWDUVHXSUySULRWUDEDOKR

•

DXGLWRUQmRGHYHH[HUFHUIXQo}HVJHUHQFLDLV

•

DXGLWRUQmRGHYHDGYRJDUSDUDVHXSUySULRFOLHQWH

•

$WXDOPHQWH RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV QmR SUHVWDP QHQKXP VHUYLoR DR
6LVWHPD %1'(6 DOpP GDTXHOHV UHODFLRQDGRV j DXGLWRULD HRX UHYLVmR GH
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

&RQVHOKR)LVFDO
'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVR&RQVHOKR)LVFDOGD%1'(63$5
p XP yUJmR LQGHSHQGHQWH GD DGPLQLVWUDomR H GD DXGLWRULD H[WHUQD  &RQIRUPH
HVWDEHOHFLGR QR (VWDWXWR 6RFLDO GD %1'(63$5 p LQWHJUDGR SRU WUrV PHPEURV
VHQGR XP GHOHV UHSUHVHQWDQWH GR 0LQLVWpULR D TXH HVWHMD YLQFXODGR R $FLRQLVWD
ÅQLFR ¥ %1'(6 RXWUR UHSUHVHQWDQWH GR 7HVRXUR 1DFLRQDO H RXWUR GR $FLRQLVWD
ÅQLFR R %1'(6  7RGRV RV QRPHV GHYHP VHU DSURYDGRV SHOR 3UHVLGHQWH GD
5HS~EOLFD  2V PDQGDWRV WrP GXUDomR GH GRLV DQRV SRGHQGR VHU UHFRQGX]LGRV
SRULJXDOSHUtRGR
$R&RQVHOKR)LVFDOFRPSHWHH[HUFHUDVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVQD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HV6DOYRLPSHGLPHQWRGHRUGHPOHJDORVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO
WLWXODUHV RX VXSOHQWHV UHFHEHP SHOR HIHWLYR H[HUFtFLR GH VHXV PDQGDWRV
KRQRUiULRVFRUUHVSRQGHQWHVDGDUHPXQHUDomRPpGLDPHQVDOGRV'LUHWRUHV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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2V yUJmRV GH DGPLQLVWUDomR VmR REULJDGRV SRU PHLR GH FRPXQLFDomR IRUPDO D


FRORFDUjGLVSRVLomRGRVPHPEURVHPH[HUFtFLRGR&RQVHOKR)LVFDOGHQWURGHGH]
GLDV FySLD GDV DWDV GH VXDV UHXQL}HV H GHQWUR GH  GLDV GH VXD HODERUDomR
FySLDV GRV EDODQFHWHV H GHPDLV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV HODERUDGDV
SHULRGLFDPHQWHEHPFRPRGRVUHODWyULRVGHH[HFXomRGRRUoDPHQWR

3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWH
$%1'(63$5SRVVXLFyGLJRGHGLYXOJDomRHSXEOLFDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWH
QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR&90Q GH GHMDQHLURGH VHQGR HVVHV
RULXQGRV SULQFLSDOPHQWH GH GHFLVmR GR %1'(6 GH GHOLEHUDomR GD $VVHPEOpLD
*HUDORXGRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRGD%1'(63$5HGHTXDOTXHURXWURDWRRX
IDWR GH FDUiWHU SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYR WpFQLFR QHJRFLDO RX HFRQ{PLFRILQDQFHLUR
RFRUULGRRXUHODFLRQDGRDRVQHJyFLRVTXHSRVVDLQIOXLUGHPRGRSRQGHUiYHO L QD
FRWDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD%1'(63$5RXDHOHVUHIHUHQFLDGRV
LL QD GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH FRPSUDU YHQGHU RX PDQWHU DTXHOHV YDORUHV
PRELOLiULRV LLL QDGHFLVmRGRVLQYHVWLGRUHVGHH[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVLQHUHQWHV
j FRQGLomR GH WLWXODU GH YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SHOD %1'(63$5 RX D HOHV
UHIHUHQFLDGRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHRLWHP3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH
9DORUHV0RELOLiULRV

5HVSRQVDELOLGDGH&RUSRUDWLYD
$IXQomRVRFLDOGDHPSUHVDGHYHLQFOXLUDFULDomRGHULTXH]DVHRSRUWXQLGDGHVGH
HPSUHJR TXDOLILFDomR H GLYHUVLGDGH GD IRUoD GH WUDEDOKR HVWtPXOR DR
GHVHQYROYLPHQWRFLHQWtILFRSRULQWHUPpGLRGHWHFQRORJLDHPHOKRULDGDTXDOLGDGH
GHYLGDSRUPHLRGHDo}HVHGXFDWLYDVFXOWXUDLVDVVLVWHQFLDLVHGHGHIHVDGRPHLR
DPELHQWH

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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2VSURGXWRVHVHUYLoRVGR%1'(6DWHQGHPjVQHFHVVLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVGH


DPSOR HVSHFWUR GH HPSUHVDV HVWDEHOHFLGDV QR %UDVLO VHMD QR TXH FRQFHUQH DR
SRUWH¥DSRLDQGRGHVGHPLFURSHTXHQDHPpGLDVDWpJUDQGHVHPSUHVDV¥VHMDQR
TXHFRQFHUQHDRVHWRUGHDWLYLGDGH6HXVSURGXWRVHVHUYLoRVVmRDFHVVtYHLVSDUD
HPSUHVDV GH GLYHUVRV VHWRUHV FRPR LQIUDHVWUXWXUD VHWRUHV SURGXWRUHV GH EHQV
ILQDLV GLYHUVRV VHWRUHV OLJDGRV DR DJURQHJyFLR VHWRUHV SURGXWRUHV GH LQVXPRV
EiVLFRVVHWRUHVSURGXWRUHVGHEHQVGHFDSLWDODVVLPFRPRHVWmRGLVSRQtYHLVSDUD
LQYHVWLPHQWRVGHFXQKRVRFLDO$SDUFHULDFRPRXWUDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVFRP
DJrQFLDV HVWDEHOHFLGDV HP WRGR R %UDVLO SHUPLWH D GLVVHPLQDomR GR FUpGLWR
SRVVLELOLWDQGRPDLRUDFHVVRDRVUHFXUVRVGR%1'(6
3RU VHU XP EDQFR GH GHVHQYROYLPHQWR HFRQ{PLFR H VRFLDO H WHU FRPR XPD GDV
SULQFLSDLV IRQWHV GH UHFXUVRV R )$7 R FRQFHLWR GHJHUDomR GH HPSUHJR H UHQGD
EHPFRPRGHUHGXomRGDVGLIHUHQoDVUHJLRQDLVHVHWRULDLVHGHSURWHomRDRPHLR
DPELHQWH HVWi SUHVHQWH HP WRGDV DV RSHUDo}HV GR 6LVWHPD %1'(6  2 6LVWHPD
%1'(6WDPEpPGHVWLQDSDUFHODGHVHXOXFURDQXDOSDUDDSOLFDomRHPSURMHWRVGH
FDUiWHUVRFLDOQmRUHHPEROViYHLVQDViUHDVGHVD~GHVHUYLoRVXUEDQRVHGXFDomR
H GHVSRUWRV DOLPHQWDomR KDELWDomR PHLRDPELHQWH GHVHQYROYLPHQWR UXUDO H
RXWUDV YLQFXODGDV DR GHVHQYROYLPHQWR UHJLRQDO H VRFLDO 3RVVXL DLQGD SURJUDPDV
HVSHFtILFRVGHILQDQFLDPHQWRUHHPEROViYHLVHQmRUHHPEROViYHLVGHSURMHWRVTXH
SURPRYDPDLQRYDomRWHFQROyJLFD
2 6LVWHPD %1'(6 WDPEpP DGRWD GLYHUVDV SROtWLFDV GH 5HVSRQVDELOLGDGH
6RFLRDPELHQWDOHSDWURFLQDGLYHUVRVSURMHWRVFXOWXUDLVDOJXQVGHOHVGHWDOKDGRVQRV
LWHQV 5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLRDPELHQWDO H )LQDQFLDPHQWR j &XOWXUD 3DWURFtQLR H
5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDOQDVSiJLQDVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&XPSUH HVFODUHFHU TXH HP YLUWXGH GH VHU D %1'(63$5 XPD KROGLQJ GH
SDUWLFLSDo}HVRVLWHQVDEDL[RPHQFLRQDGRVQmRVmRDSOLFiYHLV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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,QIRUPDo}HV6HWRULDLV'HVFULomRGRV1HJyFLRV3URFHVVRV3URGXWLYRVH0HUFDGRV


GH $WXDomR GD (PLVVRUD /LVWDJHP GRV 3URGXWRV HRX 6HUYLoRV 2IHUHFLGRV SHOD
(PLVVRUD H 3DUWLFLSDomR 3HUFHQWXDO GRV 0HVPRV QD VXD 5HFHLWD 7RWDO 'HVFULomR
GRV 3URGXWRV HRX 6HUYLoRV HP 'HVHQYROYLPHQWR 5HODFLRQDPHQWR FRP
)RUQHFHGRUHV H &OLHQWHV 3ULQFLSDLV &RQFRUUHQWHV QRV 0HUFDGRV HP TXH $WXD
5HODomRGH'HSHQGrQFLDGRV0HUFDGRV1DFLRQDLVHRX(VWUDQJHLURV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$



220

PÁGINA: 94 de 247

Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR


8.1 - Descrição
do Grupo Econômico







Versão : 8

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

 *UXSRHFRQ{PLFR

'HVFUHYHURJUXSRHFRQ{PLFRHPTXHVHLQVHUHRHPLVVRULQGLFDQGR
D

FRQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV


&RQWURODGRUGLUHWRHDFLRQLVWD~QLFR%1'(6
2%1'(6IRLIXQGDGRHPFRPRXPDLQVWLWXLomRDXW{QRPD DXWDUTXLD VRED
DXWRULGDGH GR 0LQLVWpULR GD )D]HQGD GR *RYHUQR )HGHUDO  (P  R %1'(6
WHYH VHX VWDWXV OHJDO PRGLILFDGR WRUQDQGRVH XPD HPSUHVD SHUWHQFHQWH DR
*RYHUQR )HGHUDO HPSUHVD S~EOLFD  GRWDGD GH SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD GH GLUHLWR
SULYDGRHSDWULP{QLRSUySULRHVXMHLWDjVQRUPDVJHUDLVRUoDPHQWiULDVHFRQWiEHLV
HjGLVFLSOLQDQRUPDWLYDGR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO(PR%1'(6IRL
FRORFDGR VRE UHVSRQVDELOLGDGH H VXSHUYLVmR GR 0LQLVWpULR GR 3ODQHMDPHQWR H
2UoDPHQWR WUDQVIHULGD SDUD R 0LQLVWpULR GR 'HVHQYROYLPHQWR ,QG~VWULD H
&RPpUFLR([WHULRUHPMDQHLURGH
2%1'(6pRSULQFLSDOLQVWUXPHQWRSDUDDH[HFXomRGDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRV
GR*RYHUQR)HGHUDOGDQGRVXSRUWHVHMDGLUHWRRXSRUPHLRGHVXDVFRPSDQKLDV
VXEVLGLiULDV DRV SURJUDPDV H SURMHWRV UHODFLRQDGRV DR GHVHQYROYLPHQWR
HFRQ{PLFR H VRFLDO GR %UDVLO  2 %1'(6 p D SULQFLSDO IRQWH LQWHUQD GH
ILQDQFLDPHQWRVORQJRSUD]RQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPIRUWHrQIDVHHPSURMHWRV
GH LQIUDHVWUXWXUD  6XDV OLQKDV GH DSRLR FRQWHPSODP ILQDQFLDPHQWRV GH ORQJR
SUD]RDFXVWRVFRPSHWLWLYRVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGHLQYHVWLPHQWRV
HSDUDDFRPHUFLDOL]DomRGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVQRYRVIDEULFDGRVQR%UDVLO
EHP FRPR SDUD R LQFUHPHQWR GDV H[SRUWDo}HV EUDVLOHLUDV  $ DWXDomR GD
%1'(63$5 VXD VXEVLGLiULD LQWHJUDO FRQWULEXL DLQGD SDUD R IRUWDOHFLPHQWR GD
HVWUXWXUD GH FDSLWDO GHHPSUHVDV SULYDGDVH SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GR PHUFDGR
GHFDSLWDLV
'HQWUH DV DWLYLGDGHV FRPSUHHQGLGDV QR REMHWR VRFLDO GR %1'(6 FRQIRUPH R
DUWLJR  LQFLVR 9,, GR VHX HVWDWXWR VRFLDO HVWi D UHDOL]DomR FRPR HQWLGDGH
LQWHJUDQWH GR VLVWHPD ILQDQFHLUR QDFLRQDO GH TXDLVTXHU RSHUDo}HV QRV PHUFDGRV
ILQDQFHLURHGHFDSLWDLV
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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2 %1'(6 H[HFXWD VXDV DWLYLGDGHV GLUHWDPHQWH RX SRU PHLR GH GXDV GH VXDV


VXEVLGLiULDVLQWHJUDLV$%1'(63$5SURYrDSRLRILQDQFHLURSDUDFDSLWDOL]DomRGH
HPSUHHQGLPHQWRVFRQWURODGRVSRUJUXSRVSULYDGRVHQTXDQWRD),1$0(DX[LOLDD
H[SDQVmR H PRGHUQL]DomR GD LQG~VWULD EUDVLOHLUD DR IRUQHFHU ILQDQFLDPHQWR
XVXDOPHQWH SRU PHLR GH DJHQWHV ILQDQFHLURV FUHGHQFLDGRV SDUD D DTXLVLomR GH
PiTXLQDV H HTXLSDPHQWRV IDEULFDGRV QR %UDVLO  2 %1'(6 RIHUHFH WDPEpP
GLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGD),1$0(ILQDQFLDPHQWRjVH[SRUWDo}HVGHSURGXWRVH
VHUYLoRV FRP IRFR HVSHFLDO HP EHQV GH FDSLWDO H HYHQWXDOPHQWH EHQV GH
FRQVXPR FRP PDLRU FLFOR GH FRPHUFLDOL]DomR $GLFLRQDOPHQWH FRPR SDUWH GD
HVWUDWpJLD GH DPSOLDU R DSRLR j LQWHUQDFLRQDOL]DomR GDV HPSUHVDV EUDVLOHLUDV R
%1'(6LQDXJXURXHPQRYHPEURGHDVXDVXEVLGLiULDHP/RQGUHVD%1'(6
/LPLWHG TXH VH HQFRQWUD HP IDVH SUpRSHUDFLRQDO H PDQWpP DLQGD XPD ILOLDO HP
0RQWHYLGpX 8UXJXDL  2V SURGXWRV H VHUYLoRV GR %1'(6 DWHQGHP jV
QHFHVVLGDGHV GH LQYHVWLPHQWRV GH DPSOR HVSHFWUR GH HPSUHVDV HVWDEHOHFLGDV QR
%UDVLOVHMDQRTXHFRQFHUQHDRSRUWH¥DSRLDQGRGHVGHPLFURSHTXHQDHPpGLDV
DWpJUDQGHVHPSUHVDV¥VHMDQRTXHFRQFHUQHDRVHWRUGHDWLYLGDGH2VSURGXWRV
HVHUYLoRVGR%1'(6 L VmRDFHVVtYHLVDHPSUHVDVGHGLYHUVRVVHWRUHVWDLVFRPR
LQIUDHVWUXWXUD DJURQHJyFLR SURGXomR GH EHQV ILQDLV GLYHUVRV SURGXomR GH
LQVXPRV EiVLFRV SURGXomR GH EHQV GH FDSLWDO H LL HVWmR GLVSRQtYHLV SDUD
LQYHVWLPHQWRVGHFXQKRVRFLDO$SDUFHULDFRPRXWUDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVFRP
DJrQFLDV HVWDEHOHFLGDV HP WRGR %UDVLO SHUPLWH D GLVVHPLQDomR GR FUpGLWR
SRVVLELOLWDQGRXPPDLRUDFHVVRDRVUHFXUVRVGR%1'(6
$ H[SHULrQFLD GR %1'(6 HP DORFDU HVWHV UHFXUVRV JDUDQWLQGR RV PDLRUHV
EHQHItFLRV SRVVtYHLV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR QDFLRQDO WHP FRQWULEXtGR SDUD R
FUHVFLPHQWR GD SURGXomR QDFLRQDO GH EHQV H VHUYLoRV H[SDQGLGR D RIHUWD GH
SRVWRV GH WUDEDOKR SURPRYLGR R GHVHQYROYLPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV H
LQFHQWLYDGR D PRGHUQL]DomR HFRQ{PLFD RV DYDQoRV WHFQROyJLFRV H DV PHOKRUHV
SUiWLFDVGHSURWHomRDPELHQWDOHLQFOXVmRVRFLDO

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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FRQWURODGDVHFROLJDGDV

$%1'(63$5SRUVHWUDWDUGHXPDHPSUHVDGHSDUWLFLSDo}HVLQYHVWHHPGLYHUVDV
FRPSDQKLDV GHQWUH DV TXDLV DOJXPDV FODVVLILFDGDV FRPR FROLJDGDV OLJDGDV D
GLIHUHQWHVVHWRUHVGDHFRQRPLD$%1'(63$5RSHUDSULQFLSDOPHQWHSRUPHLRGH
SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV GH FDUiWHU PLQRULWiULR H WUDQVLWyULR QD EXVFD GR
IRUWDOHFLPHQWRHGDPRGHUQL]DomRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURDVVLPFRPR
WHP VXD DWXDomR GLUHFLRQDGD D DSRLDU R SURFHVVR GH FDSLWDOL]DomR GH HPSUHVDV
EUDVLOHLUDVHSDXWDGDSHODVGLUHWUL]HVHVWUDWpJLFDVIRUPXODGDVQRkPELWRGR6LVWHPD
%1'(6
$SHVDU GH D %1'(63$5 SRVVXLU SDUWLFLSDo}HV HP HPSUHVDV FROLJDGDV QDV TXDLV
H[HUFH LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD  HVWDV QmR VmR FRQVLGHUDGDV SDUWH GR JUXSR
HFRQ{PLFRTXHD%1'(63$5LQWHJUDHPFRQMXQWRFRP%1'(6),1$0(H%1'(6
/LPLWHGGHQRPLQDGR6LVWHPD%1'(6
F

SDUWLFLSDo}HVGRHPLVVRUHPVRFLHGDGHVGRJUXSR

1mRDSOLFiYHO
G

SDUWLFLSDo}HVGHVRFLHGDGHVGRJUXSRQRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHO
H

VRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP

&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHP  §D¨LQWHJUDPR PHVPRJUXSRHFRQ{PLFRGD
%1'(63$5
•

D $JrQFLD (VSHFLDO GH )LQDQFLDPHQWR ,QGXVWULDO ),1$0( TXH DSyLD D

H[SDQVmR H PRGHUQL]DomR GD LQG~VWULD EUDVLOHLUD SRU PHLR GR ILQDQFLDPHQWR j
FRPSUD GH PiTXLQDV H HTXLSDPHQWRV H j H[SRUWDomR GH EHQV GH FDSLWDO H
VHUYLoRVH
•

D%1'(6/LPLWHGHPSUHVDVHGLDGDHP/RQGUHV,QJODWHUUDFXMRREMHWLYRp

DX[LOLDU GH PDQHLUD PDLV HIHWLYD DV HPSUHVDV EUDVLOHLUDV HP SURFHVVR GH
LQWHUQDFLRQDOL]DomR RX DTXHODV TXH EXVFDP RSRUWXQLGDGHV QR PHUFDGR
LQWHUQDFLRQDO$%1'(6/LPLWHGHVWiHPIDVHSUpRSHUDFLRQDO

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

*UXSRHFRQ{PLFR
&DVRRHPLVVRUGHVHMHLQVHULURUJDQRJUDPDGRJUXSRHFRQ{PLFRHPTXHVH
LQVHUH R HPLVVRU GHVGH TXH FRPSDWtYHO FRP DV LQIRUPDo}HV DSUHVHQWDGDV QR
LWHP

(PGHGH]HPEURGH

BNDES

Financiamento de Investimentos de Longo Prazo





),1$0(

%1'(63$5

Participações
Societárias



Financiamento para
aquisição de bens de
capital e comércio exterior

%1'(6/LPLWHG
Suporte à
internacionalização de
empresas brasileiras




%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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8.3 - Operações de reestruturação
Data da operação

30/09/2011

Evento societário

Outro

Descrição do evento societário Não houve
"Outro"
Descrição da operação

Não houve.
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8.4 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência

8. Grupo econômico
8.4 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Todas as informações relevantes foram fornecidas.

BNDES Participações S.A.

59
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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9.2 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

&RPHQWiULRVGRVGLUHWRUHV

2VGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDUVREUH
D FRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
1RH[HUFtFLRGHD%1'(63$5DXIHULXXPOXFURGH5PLO
VXSHULRUDRDSXUDGRQRH[HUFtFLRGH 5PLO HLQIHULRUDR
DSXUDGRHP 5PLO 
2 FUHVFLPHQWR GH 5 PLO   HP UHODomR D  GHYHXVH DR
DXPHQWR GR UHVXOWDGR FRP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV PDLV HVSHFLILFDPHQWH GR
UHVXOWDGRFRPHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOHGDUHFHLWDFRPGLYLGHQGRV3RUVXDYH]
DUHGXomRGHHPUHODomRDpH[SOLFDGDSHORUHJLVWURSRQWXDOHP
GH UXEULFDV FRPR §JDQKR SRU FRPSUD YDQWDMRVD H §UHDOL]DomR GH DMXVWH GH
DYDOLDomR SDWULPRQLDO¨ DV TXDLV HOHYDUDP R YDORU GR UHVXOWDGR FRP SDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDVGDTXHOHH[HUFtFLR
2 5HVXOWDGR GH 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV IRL GH 5 PLO HP  H
5 PLO HP  (P  HVWH UHVXOWDGR IRL GH 5 PLO
&RQIRUPH PHQFLRQDGR DV UHFHLWDV TXH H[FHSFLRQDOPHQWH FRQWULEXtUDP SDUD HVWH
UHVXOWDGRHPIRUDP
D  UHJLVWUR GH UHDOL]DomR GH DMXVWH GH DYDOLDomR SDWULPRQLDO $$3  QR YDORU GH
5PLOUHIHUHQWHDLQYHVWLPHQWRVTXHGHL[DUDPGHVHUFODVVLILFDGRVFRPR
Do}HV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD DYDOLDGDV DR YDORU MXVWR  QRWDGDPHQWH HP -%6 H
)LEULD H SDVVDUDP D VHU FODVVLILFDGRV FRPR FROLJDGDV DYDOLDGDV SHOR PpWRGR GH
HTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO H
E UHJLVWURGHJDQKRFRPFRPSUDYDQWDMRVDQRYDORUGH5PLO
$GLFLRQDOPHQWHDRHIHLWRGRUHVXOWDGRGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVRUHVXOWDGRGH
IRLLQFUHPHQWDGRSHORUHJLVWURGRVGLYLGHQGRVGHFODUDGRVSHOD(OHWUREUiVR
TXH JHURX XPD UHFHLWD GH DWXDOL]DomR PRQHWiULD GH 5 PLO UHJLVWUDGD
QDTXHOHDQRQRJUXSRGH§RXWUDVUHFHLWDVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV¨(VWHJUXSRGR
UHVXOWDGRUHSUHVHQWRXXPDGHVSHVDGH5PLOHPH5PLO
HPHQTXDQWRHPUHSUHVHQWRXXPDUHFHLWDGH5PLO
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$



229

PÁGINA: 103 de 247

Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Versão : 8


10.1 - Condições
financeiras e patrimoniais gerais

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


1R FRPSDUDWLYR GR UHVXOWDGR GH  H  GHVWDFDVH R FUHVFLPHQWR GR
UHVXOWDGR FRP HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO H GDV UHFHLWDV FRP GLYLGHQGRV H MXURV
VREUH FDSLWDO SUySULR R TXH UHIOHWH D TXDOLGDGH GD FDUWHLUD GH Do}HV  (VWH
FUHVFLPHQWRFRPSHQVRXDUHGXomRQRUHVXOWDGRFRPDOLHQDomRGH790RFRUULGD
HQWUHRVPHVPRVH[HUFtFLRV2YROXPHGHDOLHQDo}HVIRLIRUWHPHQWHUHGX]LGRQR
VHPHVWUHGHGHYLGRDRPRPHQWRGHVIDYRUiYHOGRPHUFDGRILQDQFHLUR
2DWLYRGD%1'(63$5DWLQJLXRPRQWDQWHGH5PLOHPR
TXH UHSUHVHQWRX XPD UHGXomR GH 5 PLO   HP UHODomR D
 FXMR VDOGR IRL GH 5 PLO &RPSDUDWLYDPHQWH DR VDOGR GH
 QR YDORU GH 5 PLO R VDOGR GH  DSUHVHQWRX
FUHVFLPHQWR GH   'HVWDFDVH D FDUWHLUD GH Do}HV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD
DYDOLDGDV SHOR YDORU MXVWR  FXMR VDOGR SDVVRX GH 5 PLO HP 
SDUD5PLOHPHSRVWHULRUPHQWHFDLXSDUD5PLO
HP$RVFLODomRREVHUYDGDUHIOHWHSULQFLSDOPHQWHDYDULDomRQRYDORU
MXVWR GDV Do}HV  2V GHPDLV IDWRV TXH DIHWDUDP D VLWXDomR SDWULPRQLDO GD
%1'(63$5QRSHUtRGRHVWmRDSUHVHQWDGRVQRLWHPK

E HVWUXWXUD GH FDSLWDO H SRVVLELOLGDGH GH UHVJDWH GH Do}HV RX TXRWDV
LQGLFDQGR
$ HVWUXWXUD GH FDSLWDO GD %1'(63$5 QRV SHUtRGRV DQDOLVDGRV DSUHVHQWRX RV
VHJXLQWHVLQGLFDGRUHV

Indicadores

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

Capital de terceiros

27,0%

31,3%

32,5%

Capital próprio

73,0%

68,7%

67,5%


2 &DSLWDO GH 7HUFHLURV GD %1'(63$5 p PDMRULWDULDPHQWH UHSUHVHQWDGR SRU
2EULJDo}HV SRU 5HSDVVHV FRP R %1'(6 LQGH[DGRV D 7-/3 FRP ORQJR SUD]R GH
PDWXUDomRVHQGRFRQVWDQWHPHQWHDYDOLDGRR DGHTXDGRIOX[RGHUHFXUVRVSDUD R
FXPSULPHQWRGRRUoDPHQWRGHLQYHVWLPHQWRVGD%1'(63$5

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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10.1 - Condições
financeiras e patrimoniais gerais

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


1RH[HUFtFLRGHR%1'(6UHSDVVRX5PLOSDUDD%1'(63$5TXH
SRUVXDYH]OLTXLGRXDQWHFLSDGDPHQWH5PLO7RGDVHVWDVRSHUDo}HV
IRUDP UHDOL]DGDV QR kPELWR GD OLQKD GH FUpGLWR FRQWUDWDGD HP MXQKR GH 
FRPHQWDGD QR LWHP  I L  3DUWH GR YDORU OLTXLGDGR DQWHFLSDPHQWH QR
PRQWDQWH GH 5 PLO IRL FRQYHUWLGR HP FDSLWDO HP GH]HPEUR GH 
PRWLYR SHOR TXDO R QtYHO GH HQGLYLGDPHQWR HP  DSUHVHQWRX GLPLQXLomR
HPUHODomRD
(PQRWULPHVWUHR%1'(6UHSDVVRX/)7VSDUDD%1'(63$5
QR YDORU GH 5 PLO TXH IRL XWLOL]DGR SHOD %1'(63$5 QD VXEVFULomR H
LQWHJUDOL]DomR GH  Do}HV 21 H  Do}HV 31 GD 3HWUREUDV
TXDQGRGDFDSLWDOL]DomRUHDOL]DGDSHODFRPSDQKLDHPVHWHPEURGH1R
WULPHVWUHSDUWHGRVDOGRGHP~WXRFRPR%1'(6QRYDORUGH5PLO
IRL FRQYHUWLGD HP &DSLWDO 6RFLDO GD %1'(63$5 PDQWHQGR R QtYHO GH
HQGLYLGDPHQWRGHFRQVLVWHQWHFRPRDSUHVHQWDGRHP
2 &DSLWDO 6RFLDO GD %1'(63$5 FRQVLVWH HP  XPD  DomR RUGLQiULD QRPLQDWLYD
VHPYDORUQRPLQDOSHUWHQFHQWHDRVHXDFLRQLVWD~QLFRR%1'(6
L

KLSyWHVHVGHUHVJDWH

1mRKiKLSyWHVHVGHUHVJDWH
LL

IyUPXODGHFiOFXORGRYDORUGHUHVJDWH

1mRKiKLSyWHVHVGHUHVJDWH
F FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR HP UHODomR DRV FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV
DVVXPLGRV
$JHVWmRILQDQFHLUDGD%1'(63$5pIHLWDGHIRUPDLQWHJUDGDjJHVWmRGDVGHPDLV
HPSUHVDV GR 6LVWHPD %1'(6 VHQGR SROtWLFD GR %1'(6 VXSULU VXDV VXEVLGLiULDV
FRP RV UHFXUVRV UHTXHULGRV SDUD D H[HFXomR GH VXDV DWLYLGDGHV GH DSRLR
ILQDQFHLURDHPSUHVDVEUDVLOHLUDV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


G
IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP
DWLYRVQmRFLUFXODQWHVXWLOL]DGDV
$V SULQFLSDLV IRQWHV GH UHFXUVRV GD %1'(63$5 VmR SURYHQLHQWHV GRV UHWRUQRV H
UHQGLPHQWRVGHVHXVLQYHVWLPHQWRV QRWDGDPHQWHMXURVUHFHELGRVGHGHErQWXUHV
GLYLGHQGRV H MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR GH SDUWLFLSDo}HV DFLRQiULDV H
GHVLQYHVWLPHQWRV   $GLFLRQDOPHQWH D %1'(63$5 WHP FRPR IRQWH GH UHFXUVRV
FRPSOHPHQWDU RV FRQWUDWRV GH P~WXR ILUPDGRV FRP R %1'(6 $V FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDV GHVVHV FRQWUDWRV GH P~WXR XVXDOPHQWH HVSHOKDP DV FRQGLo}HV GH
FXVWRV H SUD]RV GR %1'(6 FRP VXDV SULQFLSDLV IRQWHV GH UHFXUVRV R )$7 H R
7HVRXUR1DFLRQDO
H

IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP
DWLYRVQmRFLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDV
GHOLTXLGH]

$VPHVPDVIRQWHVFLWDGDVQRLWHP§G¨
I

QtYHLV GH HQGLYLGDPHQWR H DV FDUDFWHUtVWLFDV GH WDLV GtYLGDV GHVFUHYHQGR
DLQGD

$WDEHODDVHJXLULQGLFDDHYROXomRGRSDVVLYRQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVH
DHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD%1'(63$5QRVPHVPRVSHUtRGRV
BNDESPAR

Em 31 de dezembro
2010

2011

2009

( Em R$ mil, exceto percentuais)

Endividamento
Obrigações por Emissão de Debêntures
Repasses de Curto Prazo
BNDES
Outras Obrigações de Curto Prazo
Endividamento de Longo Prazo
Obrigações por Emissão de Debêntures
Repasses de Longo Prazo
BNDES
Tesouro Nacional
Outras Obrigações de Longo Prazo
ENDIVIDAMENTO TOTAL

2.402.600
955.897
46.106
46.106
1.400.597
27.485.043
4.822.300
11.588.225
8.703.375
2.884.850
11.074.518
29.887.643

8,0%
3,2%
0,1%
0,1%
4,7%
92,0%
16,1%
38,8%
29,1%
9,7%
37,1%
100,0%

3.201.313
306.224
872.280
872.280
2.022.809
36.120.164
5.693.542
13.403.679
10.819.150
2.584.529
17.022.943
39.321.477

8,1%
0,8%
2,2%
2,2%
5,1%
91,9%
14,5%
34,1%
27,5%
6,6%
43,3%
100,0%

3.177.753
62.012
281.394
281.394
2.834.347
32.220.954
3.537.237
8.950.808
6.596.289
2.354.519
19.732.909
35.398.707

9,0%
0,2%
0,8%
0,8%
8,0%
91,0%
10,0%
25,3%
18,6%
6,7%
55,7%
100,0%

Capital Social
Aumento de Capital em Curso
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Lucros acumulados
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

57.428.861
2.947.631
92.993
3.205.307
17.095.848
80.770.640

71,1%
3,6%
0,1%
4,0%
21,2%
0,0%
100,0%

46.304.356
5.124.505
92.993
5.776.729
29.203.362
86.501.945

53,5%
5,9%
0,1%
6,7%
33,8%
0,0%
100,0%

30.704.356
5.124.505
92.993
947.373
34.341.912
2.143.370
73.354.509

41,9%
7,0%
0,1%
1,3%
46,8%
2,9%
100,0%

Alavancagem (Endividamento de Curto Prazo e
Longo Prazo / Patrimônio Líquido)

37,0%

45,5%

48,3%



%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


$VREULJDo}HVSRUHPSUpVWLPRVHUHSDVVHVHVWmRUHSUHVHQWDGDVSULQFLSDOPHQWHSRU
FRQWUDWRV GH P~WXR ILUPDGRV FRP R %1'(6  3RU DWXDU FRPR EUDoR GH
SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV GR %1'(6 HVWH UHSDVVD j %1'(63$5 RV UHFXUVRV
QHFHVViULRVjH[HFXomRGHVHXREMHWLYRVRFLDO
2V FRQWUDWRV HQWUH R %1'(6 H D %1'(63$5 VmR ILUPDGRV QDV PRHGDV H WD[DV
QHFHVViULDVSDUDPDQWHURHTXLOtEULRFDPELDOHILQDQFHLURGD%1'(63$52VULVFRV
GHGHVFDVDPHQWRVmRDVVXPLGRVHDGPLQLVWUDGRVGLUHWDPHQWHSHOR%1'(6
(P VHWHPEURGH R VDOGR GD GtYLGD GD %1'(63$5 FRP R %1'(6 IRL
DFUHVFLGR HP 5 PLO QR kPELWR GD OLQKD GH FUpGLWR GH 5 ELOK}HV
FRPHQWDGD QR LWHP  §I¨ §L¨ D VHJXLU  1R  WULPHVWUH GH  R VDOGR GD
GtYLGD FRP R %1'(6 IRL UHGX]LGR HP 5 PLO SHOD FRQYHUVmR GHVWH
PRQWDQWHHPFDSLWDOVRFLDO6HQGRDVVLPDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD%1'(63$5HP
PDQWHYHVHHTXLOLEUDGDFRPDTXHODDSUHVHQWDGDHP
1RH[HUFtFLRGHR%1'(6UHSDVVRX5PLOHD%1'(63$5OLTXLGRX
DQWHFLSDPHQWH SDUFHOD GD GtYLGD QR PRQWDQWH GH 5 PLO  'HVWHV
5 PLO IRUDP FRQYHUWLGRV HP FDSLWDO HP GH]HPEUR GH  R TXH
OHYRXDXPDPHOKRUDQDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGDFRPSDQKLD
2V VDOGRV GDV GtYLGDV GD %1'(63$5 FRP VHX DFLRQLVWD ~QLFR H FRP R 7HVRXUR
1DFLRQDO HP  GH GH]HPEUR GH  HUDP UHVSHFWLYDPHQWH GH 5
PLOH5PLOFRPDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
Em R$ mil

INDEXADOR

SPREAD +
JUROS

DEZ/11




BNDES
TJLP
US$

2,0%
7,0%

8.749.481
8.710.955 
38.526


TN

Selic

2.884.850



11.634.331



TOTAL

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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$VFDUDFWHUtVWLFDVGDVREULJDo}HVSRUHPLVVmRGHGHErQWXUHVHVWmRGHWDOKDGDVQR
LWHPGHVWH)RUPXOiULR
$VHJXLUJUiILFRTXHLQIRUPDDSURMHomRGHYHQFLPHQWRGDVGtYLGDVGD%1'(63$5
FRQVLGHUDQGRVHSDUDWDQWRRSDVVLYRFRPR%1'(6FRPR7HVRXUR1DFLRQDOHDV
REULJDo}HVSRUHPLVVmRGHGHErQWXUHV
Cronograma de Amortização - R$ milhões

18,0%
5,8%

22,9%

22,9%

13,2%

17,2%

3.989

3.993

3.142
1.002

2012

2013

2014
V alor am ortiz ad o

2.993

2.293

2015

2016

Após 2016

% d a D í vid a


26LVWHPD%1'(6WDPEpPDGPLQLVWUDVXDH[SRVLomRDULVFRVGHPHUFDGRGHIRUPD
FRQVROLGDGD  'HVVD IRUPD DV SRVLo}HV FRPSUDGDV HRX YHQGLGDV HP PRHGDV
HVWUDQJHLUDV H HP WD[DV GH MXURV GH XPD HPSUHVD GR 6LVWHPD SRGHP VHU
FRPSHQVDGDV WRWDO RX SDUFLDOPHQWH SRU SRVLo}HV GDV RXWUDV HPSUHVDV H SRU
HYHQWXDLVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRQWUDWDGRVSDUDSURWHomRHRXWUDVRSHUDo}HV
L

FRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


(P  GH MXQKR GH  D %1'(63$5 FHOHEURX FRP R %1'(6 FRQWUDWR GH
DEHUWXUDGHFUpGLWRSHORTXDOR%1'(6FRQFHGHXj%1'(63$5FUpGLWRQRYDORUGH
DWp5ELOK}HVDVHUSURYLGRFRPUHFXUVRVGR)$7FRPUHFXUVRVGR)XQGRGH
3DUWLFLSDo}HV 3,63$6(3 RX FRP UHFXUVRV SUySULRV GR %1'(6 GHVWLQDGRV D
FXPSULU R RUoDPHQWR GH LQYHVWLPHQWRV GD %1'(63$5 QRV H[HUFtFLRV GH  D
  (P  GH VHWHPEUR GH  FRQIRUPH DXWRUL]DGR SHOD 'LUHWRULD GR
%1'(6 IRL FHOHEUDGR R DGLWLYR D HVVD OLQKD GH FUpGLWR TXH SDVVRX GH 5
ELOK}HVSDUD5ELOK}HV(PGHMXQKRGHHVWDOLQKDGHFUpGLWRVRIUHX
QRYR DGLWDPHQWR SDVVDQGR DR PRQWDQWH GH 5 ELOK}HV YLVDQGR DWHQGHU DR
SODQR GH LQYHVWLPHQWRV GD %1'(63$5  2 SULQFLSDO GD GtYLGD GHYH VHU SDJR DR
%1'(6HPSUHVWDo}HVPHQVDLVHVXFHVVLYDVDSDUWLUGHGHDJRVWRGH
FRP YHQFLPHQWR ILQDO HP  GH MXOKR GH  6REUH R SULQFLSDO GD GtYLGD
LQFLGLUmRMXURVHTXLYDOHQWHVDDRDQRDFLPDGD7-/3

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

RXWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

1mRKiRXWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
LLL

JUDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV
1mRDSOLFiYHO

LY

HYHQWXDLV UHVWULo}HV LPSRVWDV DR HPLVVRU HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV
GH HQGLYLGDPHQWR H FRQWUDWDomR GH QRYDV GtYLGDV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVjDOLHQDomRGHDWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHj
DOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR

1mRKi
J

OLPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRV

1R kPELWR GD OLQKD GH FUpGLWR PHQFLRQDGD QR LWHP  §I¨ §L¨ QR PRQWDQWH GH
5ELOK}HVFRQWUDWDGDHPGHMXQKRGHDWpGHGH]HPEURGHD
%1'(63$5 KDYLD VDFDGR R YDORU GH 5 PLO R TXH SHUID] XP VDOGR
UHPDQHVFHQWHGH5PLODVHUXWLOL]DGRHP
K

DOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


'(021675$d¡2'25(68/7$'2

$V UHFHLWDV H GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV GD %1'(63$5 VmR FRPSRVWDV SRU GXDV
FDWHJRULDV SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV H RSHUDo}HV ILQDQFHLUDV  $V SULPHLUDV WrP
RULJHP QDV SDUWLFLSDo}HV TXH D %1'(63$5 PDQWpP QR FDSLWDO GH GLYHUVDV
HPSUHVDV FRP GHVWDTXH SDUD R UHVXOWDGR FRP DOLHQDomR GH WtWXORV H YDORUHV
PRELOLiULRVQRWDGDPHQWHDo}HVSDUDDUHFHLWDGHGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDO
SUySULR H SDUD R UHVXOWDGR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO  &RP D DSOLFDomR GRV
SURQXQFLDPHQWRV GR &3& WDPEpP SDVVRX D LQWHJUDU HVWH JUXSR D YDULDomR QR
YDORU MXVWR GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV GHULYDWLYRV UHSUHVHQWDGRV SRU FOiXVXOD GH
RSomRGHSHUPXWDRXFRQYHUVmRHPDo}HV$VUHFHLWDVGHRSHUDo}HVILQDQFHLUDV
VmR FRPSRVWDV SHOR UHQGLPHQWR GH DSOLFDo}HV HP WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV
FRP GHVWDTXH SDUD DV GHErQWXUHV H RV UHFXUVRV GLVSRQtYHLV DSOLFDGRV SHOR
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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UHQGLPHQWRFRPIXQGRVP~WXRVGHLQYHVWLPHQWRHSHORVHQFDUJRVFREUDGRVVREUH
ILQDQFLDPHQWRV GH YHQGDV GH Do}HV D WHUPR GH YHQGD GH PRHGDV XWLOL]iYHLV QR
3URJUDPD 1DFLRQDO GH 'HVHVWDWL]DomR 31'  H GH FUpGLWRV MXQWR DR %1'(6  $V
GHVSHVDVUHSUHVHQWDPRVHQFDUJRVILQDQFHLURVVREUHRVHPSUpVWLPRVFRQWUDtGRVGR
%1'(6 VREUH RV SDVVLYRV FRP D 6HFUHWDULD GR 7HVRXUR 1DFLRQDO VREUH DV
GHErQWXUHVHPLWLGDVSHOD%1'(63$5QRkPELWRGR3ULPHLUR6HJXQGRH7HUFHLUR
3URJUDPDVGH'LVWULEXLomRHDSURYLVmRSDUDULVFRGHFUpGLWRVREUHYHQGDDSUD]R
GHWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVHGHErQWXUHV
&DEHUHVVDOWDUTXHSDUWHGRSDVVLYRRQHURVRGD%1'(63$5ILQDQFLDDFDUWHLUDGH
LQYHVWLPHQWRV HP Do}HV  'HVVD IRUPD DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV WHQGHP D VHU
PDLRUHV TXH DV UHFHLWDV ILQDQFHLUDV R TXH p FRPSHQVDGR SRU UHFHLWDV FRP
GLYLGHQGRV HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO H DOLHQDomR GRV DWLYRV UHJLVWUDGDV FRPR
5HVXOWDGRGH3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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$ VHJXLU p DSUHVHQWDGR UHVXPR FRPSDUDWLYR GD GHPRQVWUDomR GH UHVXOWDGR GRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
Em R$ mil, exceto percentuais

([HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
'5(







5HFHLWDGH3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV
(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
'LYLGHQGRVH-XURVV&DSLWDO3UySULR
5HVXOWDGRFRP$OLHQDo}HVGH790
*DQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD
5HDOL]DomRGH$$3
5HVXOWDGRFRPGHULYDWLYRV
2XWUDV









 
 
   



5HFHLWDGH2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV
5HFHLWDGH2SHUDo}HVGH&UpGLWR
5HFHLWDFRP790
5HVXOWDGRFRP)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR
&RPLVV}HVH3UrPLRV
2XWUDV








7RWDO5HFHLWDV2SHUDFLRQDLV

'HVSHVDVFRP3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV
(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
3URYLVmRSDUDSHUGDVFRPLQYHVWLPHQWRV
2XWUDV



























































'HVSHVDVFRP2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV
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%1'(6
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7RWDO'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV









 5HVXOWDGR$QWHVGH,5&6//
,5&6//
 5HVXOWDGRDQWHVGD3DUWLFLSDomRQRV
5HVXOWDGRV
3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
 5HVXOWDGRGR([HUFtFLR

9DULDomR
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5HVXOWDGRGH3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV
5HVXOWDGRFRP2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV

9DULDomR





























































































































$QiOLVHFRPSDUDWLYDHQWUHRVUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVGHH
2UHVXOWDGRGD%1'(63$5HPIRLXPOXFURGH5PLO5
PLO  VXSHULRUDRGHQRYDORUGH5PLO
(VWHFUHVFLPHQWRDGYpPSULQFLSDOPHQWHGR5HVXOWDGRGH3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV
HVSHFLDOPHQWHSRUFRQWDGRUHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOTXHSDVVRXGH
5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH
GH]HPEURGHHGDUHFHLWDFRPGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOTXHSDVVRX
GH5PLOHPSDUD5PLOHP(VWHVHYHQWRVIRUDP
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHODUHGXomRGRUHVXOWDGRFRPDOLHQDo}HVGH790HP
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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5PLOGHYLGRDFRQGLo}HVGHPHUFDGRHGRUHVXOWDGRFRPGHULYDWLYRV
HP5PLOHPIXQomRGDRVFLODomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVREMHWR
2 5HVXOWDGR FRP $OLHQDo}HV UHIOHWH RV PRYLPHQWRV GH OLTXLGDomR GH
LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV SHOD %1'(63$5 QR kPELWR GD HVWUDWpJLD RSHUDFLRQDO
WUDoDGDSHOR6LVWHPD%1'(6DOLDGDDRSRUWXQLGDGHVGHPHUFDGR1RVHPHVWUH
GH  QmR IRUDP UHDOL]DGRV GHVLQYHVWLPHQWRV UHOHYDQWHV FRQVLGHUDQGR R
PRPHQWR GH LQVWDELOLGDGH YLYHQFLDGR SHOR PHUFDGR ILQDQFHLUR JOREDO R TXH
FRQWULEXLX SDUD D UHGXomR QHVWH UXEULFD  'D PHVPD IRUPD R UHVXOWDGR FRP
GHULYDWLYRVHYLGHQFLDDYRODWLOLGDGHQDFRWDomRGRVDWLYRVREMHWR&DGDXPDGHVWDV
UXEULFDVVHUiDSUHVHQWDGDQDVHTXrQFLDFRPPDLVGHWDOKHV
25HVXOWDGRFRP2SHUDo}HV)LQDQFHLUDVDSXUDGRQRH[HUFtFLRGHDSUHVHQWD
VH QR PHVPR SDWDPDU GDTXHOH DSXUDGR HP  1mR REVWDQWH DOJXQV IDWRUHV
PHUHFHPGHVWDTXHHVHUmRGHWDOKDGRVPDLVDGLDQWHQHVWHPHVPRLWHP
$V 2XWUDV 5HFHLWDV H 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV TXH UHSUHVHQWDYDP XPD GHVSHVD
OtTXLGD GH 5 PLO HP  FUHVFHUDP  H SDVVDUDP SDUD XPD
GHVSHVD GH 5 PLO HP   (VWD YDULDomR GHYHXVH SULQFLSDOPHQWH DR
UHJLVWUR HP  GH GHVSHVD FRP DWXDOL]DomR PRQHWiULD GH GLYLGHQGRV
FRPSOHPHQWDUHV SDJRV VREUH R OXFUR GH  QR YDORU GH 5 PLO   $V
GHVSHVDVFRP,5H&6//WRWDOL]DUDP5PLOHPFRQWUD5
PLOHP


$QiOLVHFRPSDUDWLYDHQWUHRVUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVGHH
2 UHVXOWDGR GD %1'(63$5 HP  IRL XP OXFUR GH 5 PLO
5PLO  LQIHULRUDRGHGH5PLO2VSULQFLSDLV
UHVSRQViYHLVSHODUHGXomRGROXFUROtTXLGRHQWUHHIRUDPRJUXSRGH
§2XWUDV 5HFHLWDV H 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV¨ H R §5HVXOWDGR GH 3DUWLFLSDo}HV
6RFLHWiULDV¨

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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2 JUXSR GH 2XWUDV 5HFHLWDV H 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV SDVVRX GH XP UHVXOWDGR
SRVLWLYR GH 5 PLO HP  SDUD XP UHVXOWDGR QHJDWLYR GH 5
PLO HP   7DO IDWR VH H[SOLFD SHOR UHJLVWUR GRV GLYLGHQGRV GHFODUDGRV SHOD
(OHWUREUiV TXH JHURX XPD UHFHLWD GH DWXDOL]DomR PRQHWiULD GH 5 PLO
HP2UHJLVWURGRVGLYLGHQGRVGHFODUDGRVSHOD(OHWUREUiVUHIHUHVHDOXFURV
JHUDGRVHQWUHHFRQIRUPH)DWR5HOHYDQWHSXEOLFDGRHPGHMDQHLUR
GH$%1'(63$5FRPRDFLRQLVWDGD(OHWUREUiVID]LDMXVDXPDSDUFHODGH
5 PLO GR WRWDO GHFODUDGR VHQGR 5 PLO GH YDORU RULJLQDO H
5 PLO GH DWXDOL]DomR PRQHWiULD SHOD 6(/,& DWp   2 YDORU
RULJLQDO HQFRQWUDVH UHJLVWUDGR FRPR UHFHLWD GH GLYLGHQGRV QR JUXSR GH
§5HVXOWDGR GH 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV¨ H R PRQWDQWH HTXLYDOHQWH j DWXDOL]DomR
PRQHWiULD FRPR §2XWUDV 5HFHLWDV H 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV¨  1R H[HUFtFLR GH
DUHFHLWDGHDWXDOL]DomRGRVGLYLGHQGRVGD(OHWUREUiVIRLGH5PLO
2 5HVXOWDGR GH 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV SRU VXD YH] DSUHVHQWRX UHGXomR GH
 5 PLO  HQWUH  H  GHYLGR DR UHJLVWUR HP  GH
UHDOL]DomRGH$$3QRYDORUGH5PLOHJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDQR
YDORU GH 5 PLO RV TXDLV VHUmR H[SOLFDGRV FRP PDLV GHWDOKHV QD
VHTrQFLD
7DLV HIHLWRV IRUDP SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGRV SHOR FUHVFLPHQWR GH 5
PLO QR UHVXOWDGR FRP DOLHQDomR GH 790  $V SULQFLSDLV DOLHQDo}HV RFRUULGDV HP
 IRUDP 7HOHPDU 3DUWLFLSDo}HV %DQFR GR %UDVLO H 3HWUREUDV SHUPXWD GH
Do}HVSUHIHUHQFLDLVSRUDo}HVRUGLQiULDVGDFRPSDQKLDSRU
LQLFLDWLYDGR71 TXHMXQWDVJHUDUDPXPUHVXOWDGREUXWRGH5PLO
2 5HVXOWDGR FRP 2SHUDo}HV )LQDQFHLUDV DSUHVHQWRX XPD YDULDomR SRVLWLYD GH
5PLO  HP'HVWDTXHSDUD
D UHFHLWDH[WUDRUGLQiULDGH5PLOUHIHUHQWHDSUrPLRUHFHELGRGD-%66$
SDUD SRVWHUJDomR GH SUD]R SDUD FRQYHUVmR PDQGDWyULD GH GHErQWXUHV FRQIRUPH
SUHYLVWRQDHVFULWXUDH
E UHGXomRGDGHVSHVDFRPVHUYLoRGDGtYLGDFRPR%1'(6GHYLGRjFDSLWDOL]DomR
UHDOL]DGDHP
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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(VWHV IDWRV IRUDP SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGRV SHOR FUHVFLPHQWR GD GHVSHVD FRP
GHErQWXUHVUHVXOWDQWHGDVHPLVV}HVUHDOL]DGDVHPH
$VGHVSHVDVFRP,5H&6//WRWDOL]DUDP5PLOHPH5
PLO HP   $ UHGXomR GD GHVSHVD HP  DFRPSDQKD D UHGXomR GR OXFUR
WULEXWiYHO
5HVXOWDGRGH3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV

$QiOLVHFRPSDUDWLYDHQWUHRVUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVGHH
25HVXOWDGRGH3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDVQRH[HUFtFLRGHIRL5PLO
  VXSHULRU DR DSXUDGR QR H[HUFtFLR GH  H IRL R SULQFLSDO UHVSRQViYHO
SHOR FUHVFLPHQWR GR OXFUR QR H[HUFtFLR  $V YDULDo}HV GH FDGD UXEULFD GHVWH
UHVXOWDGRVHUmRDSUHVHQWDGDVDVHJXLU
5HVXOWDGRFRP(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
2UHVXOWDGRFRPHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDODSXUDGRQRH[HUFtFLRGHWRWDOL]RX
5PLOFRQWUD5PLOQRH[HUFtFLRGH(VWHFUHVFLPHQWRp
H[SOLFDGR SHORV UHVXOWDGRV SRVLWLYRV GH HTXLYDOrQFLD QDV FROLJDGDV %UDVLOLDQD
5PLO &23(/ 5PLO  7XS\ 5PLO -%6 5
PLO H)LEULD 5PLO 
(P  GHVWDFRXVH R UHVXOWDGR QDV FROLJDGDV %UDVLOLDQD UHVXOWDGR SRVLWLYR GH
5PLO H5LR3ROtPHURV UHVXOWDGRQHJDWLYRGH5PLO 
'LYLGHQGRVH-XURVVREUH&DSLWDO3UySULR
$UHFHLWDFRPGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSDVVRXGH5PLO
QRH[HUFtFLRGHSDUD5PLOHP$VSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
TXHPDLVFRQWULEXtUDPSDUDHVWHUHVXOWDGRHPIRUDP3HWUREUDV9DOH9DOHSDU
H(OHWUREUDVTXHMXQWDVUHSUHVHQWDUDPGHVWDUHFHLWD 5PLO 
1R H[HUFtFLR GH  DV LQYHVWLGDV TXH PDLV FRQWULEXtUDP SDUD R UHVXOWDGR GH
GLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRIRUDP3HWUREUDV9DOH/LJKW9DOHSDU&3)/
(QHUJLDH(OHWUREUiVUHSUHVHQWDQGRGDUHFHLWDFRPGLYLGHQGRVHMXURVVREUH
FDSLWDOSUySULR 5PLO 

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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5HVXOWDGRFRP$OLHQDo}HVGH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV
2UHVXOWDGRFRPDOLHQDo}HVGH790DSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH5PLO
  QD FRPSDUDomR GRV H[HUFtFLRV HP DQiOLVH SDVVDQGR GH 5 PLO
HPSDUD5PLOHP(VWDTXHGDpH[SOLFDGDSHORPRPHQWR
LQVWiYHOGRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPQRWDGDPHQWHQRVHPHVWUH
1R  VHPHVWUH GH  HQWUHWDQWR IRUDP UHDOL]DGRV DOJXQV GHVLQYHVWLPHQWRV
LPSRUWDQWHV TXH FRQWULEXtUDP SDUD D IRUPDomR GR UHVXOWDGR DFXPXODGR TXDLV
IRUDP 7HOHPDU 3DUWLFLSDo}HV FXMR UHVXOWDGR EUXWR REWLGR IRL GH 5 PLO
SHUPXWD GH Do}HV GD /DWLFtQLRV %RP *RVWR SRU Do}HV GD /%5 ¥ /iFWHRV %UDVLO
RSHUDomRTXHJHURXXPJDQKRGH5PLOHDOLHQDomRGHDo}HVGD,QHSDU
H&(63TXHMXQWDPJHUDUDPXPUHVXOWDGREUXWRGH5PLO
1RH[HUFtFLRGHDVSULQFLSDLVRSHUDo}HVGHGHVLQYHVWLPHQWRLQFOXtUDPDo}HV
GH 7HOHPDU 3DUWLFLSDo}HV %DQFR GR %UDVLO 5LR 3ROtPHURV /LJKW ,RFKSH &61 H
)LEULD &HOXORVH TXH MXQWDV WRWDOL]DUDP XP JDQKR GH 5 PLO  GR
WRWDO GR UHVXOWDGR FRP DOLHQDo}HV   (P  D %1'(63$5 UHDOL]RX DLQGD XPD
RSHUDomR GH SHUPXWDFRP R 71 GH  Do}HV SUHIHUHQFLDLVGD 3HWUREUDV
SRU  Do}HV RUGLQiULDV GD FRPSDQKLD  (VWD RSHUDomR JHURX XP JDQKR
GH5PLO
5HVXOWDGRFRPGHULYDWLYRV
2 UHVXOWDGR FRP GHULYDWLYRV HVWi VHJUHJDGR HP GRLV JUXSRV GHULYDWLYRV LVRODGRV
YLQFXODGRV D SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV H GHULYDWLYRV HPEXWLGRV RULXQGRV GH
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLV
(P  GH GH]HPEUR GH  D %1'(63$5 SRVVXL TXDWUR GHULYDWLYRV LVRODGRV
UHSUHVHQWDGRV SRU RSo}HV GH FRPSUD H RSo}HV GH YHQGD GH Do}HV 2 UHVXOWDGR
GHVWHJUXSRGHGHULYDWLYRVIRLSRVLWLYRHP5PLOQRDFXPXODGRGH
HQTXDQWRSDUDRH[HUFtFLRGHHVWHUHVXOWDGRIRLSRVLWLYRHP5PLO
(VWD SHTXHQD YDULDomR UHIOHWH D RVFLODomR GR YDORU MXVWR GHVWHV GHULYDWLYRV
EDVLFDPHQWHSRUFRQWDGDYDULDomRQDFRWDomRGDVDo}HVYLQFXODGDV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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2 JUXSR GH GHULYDWLYRV HPEXWLGRV DSUHVHQWRX XP UHVXOWDGR QHJDWLYR GH
5PLOHPFRQWUDXPUHVXOWDGRQHJDWLYRGH5PLOHP
$ YDULDomR REVHUYDGD UHIOHWH SULQFLSDOPHQWH D RVFLODomR GR YDORU MXVWR GHVWHV
LQVWUXPHQWRV
3URYLVmRSDUD3HUGDVHP,QYHVWLPHQWRV
$ GHVSHVD FRP SURYLVmR SDUD SHUGDV HP LQYHVWLPHQWRV DSUHVHQWRX UHGXomR GH
 QD FRPSDUDomR GRV H[HUFtFLRV HP DQiOLVH WRWDOL]DQGR 5 PLO HP
(VWDVSURYLV}HVGHFRUUHPGHLQYHVWLPHQWRVSDUDRVTXDLVQmRKiSHUVSHFWLYD
GHUHFXSHUDomRQRFXUWRHPpGLRSUD]R

$QiOLVHFRPSDUDWLYDHQWUHRVUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVGHH
2 5HVXOWDGR GH 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV HP  IRL  5 PLO 
LQIHULRUDRGH2VSULQFLSDLVIDWRVIRUDPRUHJLVWURHPGHUHDOL]DomRGH
$$3HJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDJHUDQGRXPWRWDOGHUHFHLWDVGH5
PLOQDTXHOHH[HUFtFLRVLWXDomRHVWDQmRRFRUULGDHPH
(PFRQWUDSDUWLGDGHVWDFDVHRDXPHQWRGRUHVXOWDGRFRPDOLHQDo}HVGH790HP
 5PLO HPFRPSDUDomRDHRUHVXOWDGRFRPGHULYDWLYRV
TXH SDVVRX GH XP UHVXOWDGR QHJDWLYR HP 5 PLO HP  SDUD XP
UHVXOWDGR SRVLWLYR HP 5 PLO HP  XPD YDULDomR SRVLWLYD GH
5PLO
(VWHV GHVWDTXHV H RXWUDV YDULDo}HV LPSRUWDQWHV QR 5HVXOWDGR GH 3DUWLFLSDo}HV
6RFLHWiULDVVHUmRGHWDOKDGRVDVHJXLU
5HVXOWDGRFRP(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
(PRUHVXOWDGRFRPHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDODSUHVHQWRXOLJHLUDUHGXomRHP
UHODomR DR H[HUFtFLR DQWHULRU SDVVDQGR GH 5 PLO HP  SDUD
5 PLO HP   'HVWDTXH HP  SDUD R UHVXOWDGR SRVLWLYR FRP DV
FRPSDQKLDV%UDVLOLDQD&23(/H)LEULDTXHIRUDPUHVSHFWLYDPHQWHGH5
PLO5PLOH5PLOHSDUDUHVXOWDGRQHJDWLYRGDFRPSDQKLD5LR
3ROtPHURVQRYDORUGH5PLO
(PRVGHVWDTXHVIRUDPRVUHVXOWDGRVSRVLWLYRVGH%UDVLOLDQD 5PLO 
&23(/ 5PLO %HUWLQ 5PLO H)LEULD 5PLO 
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$ UHFHLWD FRP GLYLGHQGRV H MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR WDPEpP DSUHVHQWRX
UHGXomR HQWUH  H   HTXLYDOHQWH D 5 PLO   $V SULQFLSDLV
HPSUHVDVTXHFRQWULEXtUDPSDUDRUHVXOWDGRGHIRUDP3HWUREUDV9DOH/LJKW
9DOHSDU H &3)/ (QHUJLD UHSUHVHQWDQGR  GR WRWDO GD UHFHLWD 5
PLO (PDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVTXHPDLVFRQWULEXtUDPSDUDDIRUPDomR
GD UHFHLWD IRUDP D 3HWUREUDV D (OHWUREUiV D 9DOHSDU D 9DOH H D /LJKW
UHSUHVHQWDQGR  5 PLO  GR UHVXOWDGR FRP GLYLGHQGRV H MXURV
VREUHFDSLWDOSUySULR
5HVXOWDGRFRP$OLHQDo}HVGH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV
1D FRPSDUDomR HQWUH RV H[HUFtFLRV GH  H  R UHVXOWDGR FRP DOLHQDo}HV
FUHVFHX  5 PLO  SDVVDQGR GH 5 PLO HP  SDUD
5PLOHP$VSULQFLSDLVRSHUDo}HVGHGHVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGDV
HPHQYROYHUDPDo}HVGH
D 7HOHPDU 3DUWLFLSDo}HV DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR GH  Do}HV 21 
REWHQGRXPUHVXOWDGREUXWRGH5PLO
E %DQFR GR %UDVLO RIHUWD S~EOLFD UHDOL]DGD DR ILQDO GH MXQKR GH  H
OLTXLGDGDHPMXOKRTXDQGRD%1'(63$5DOLHQRXSDUFHODH[SUHVVLYDGHVXD
SDUWLFLSDomR QD pSRFD FRUUHVSRQGHQWH D  GR FDSLWDO GD FRPSDQKLD
2UHVXOWDGREUXWRREWLGRQHVWDRSHUDomRIRLGH5PLO
F 3HWUREUDV SHUPXWD GH  Do}HV SUHIHUHQFLDLV SRU 
Do}HVRUGLQiULDVGDFRPSDQKLDSRULQLFLDWLYDGR71REWHQGRXPUHVXOWDGR
EUXWRGH5PLO
G 5LR3ROtPHURVYHQGDGDWRWDOLGDGHGDSDUWLFLSDomRGHQDFRPSDQKLD
HPVHWHPEURGHREWHQGRXPUHVXOWDGRGH5PLO
H /LJKWDOLHQDomRGHGHSDUWLFLSDomRQDHPSUHVDREWHQGRXPUHVXOWDGR
GH5PLO
I

&61 UHVXOWDGR EUXWR GH 5 PLO FRUUHVSRQGHQGR D  GH
SDUWLFLSDomRQDFRPSDQKLD

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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J ,RFKSH DOLHQDo}HV VXFHVVLYDV DR ORQJR GH  WRWDOL]DQGR  GR
FDSLWDOGDFRPSDQKLDHJHUDQGRXPUHVXOWDGREUXWRGH5PLOH
K )LEULD &HOXORVH DOLHQDomR FRUUHVSRQGH D  GH SDUWLFLSDomR QD
FRPSDQKLDJHUDQGRXPUHVXOWDGREUXWRGH5PLO
(P  GHVWDFDUDPVH DV RSHUDo}HV GH GHVLQYHVWLPHQWR GH &61 /LJKW H //;
TXH JHUDUDP XP OXFUREUXWR GH 5 PLO 5 PLO H 5 PLO
UHVSHFWLYDPHQWH
*DQKRSRU&RPSUD9DQWDMRVD
2JDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD GHViJLR UHIOHWHDGLIHUHQoDHQWUHRYDORU§SDJR¨
SRU XP LQYHVWLPHQWR H R YDORU MXVWR GR SDWULP{QLR DGTXLULGR  5HVVDOWDVH TXH
SDUFHOD VXEVWDQFLDO GRV 5 PLO UHJLVWUDGRV HP  WHYH RULJHP HP
RSHUDomR GH UHHVWUXWXUDomR VRFLHWiULD UHDOL]DGD SRU LQYHVWLGDV GD %1'(63$5 QR
H[HUFtFLRGH
(PQmRKRXYHHIHLWRGHVWDQDWXUH]D
5HDOL]DomRGH$MXVWHGH$YDOLDomR3DWULPRQLDO
2 JDQKR UHFRQKHFLGR HP  UHVXOWD GD PXGDQoD QR FULWpULR GH DYDOLDomR GRV
LQYHVWLPHQWRVHP-%6H)LEULDGH§Do}HVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD¨ DYDOLDGDDRYDORU
MXVWR SDUD§FROLJDGD¨ DYDOLDGDSRUHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO 
$SyV D LQFRUSRUDomR GD %HUWLQ SHOD -%6 D %1'(63$5 SDVVRX D WHU LQIOXrQFLD
VLJQLILFDWLYD QD QRYD HPSUHVD DQWHV GD RSHUDomR VRPHQWH R LQYHVWLPHQWR QD
%HUWLQ HUD DYDOLDGR SHOR 0(3   1HVVHV FDVRV D GLIHUHQoD HQWUH R YDORU MXVWR H R
YDORURULJLQDOGRLQYHVWLPHQWRpFRQVLGHUDGD§UHDOL]DGD¨HGHVVDIRUPDWUDQVIHULGD
GDFRQWDGH§DMXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO¨ SDWULP{QLROtTXLGR SDUDUHDOL]DomR
GHDMXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR 
4XDQWRj)LEULDDPXGDQoDQRFULWpULRGHDYDOLDomRUHVXOWRXGDLQFRUSRUDomRGD
$UDFUX]SHOD9&3 9RWRUDQWLP&HOXORVHH3DSHO 3RURFDVLmRGDUHHVWUXWXUDomRH
PLJUDomR GD )LEULD SDUD R 1RYR 0HUFDGR D %1'(63$5 DXPHQWRX VXD
SDUWLFLSDomRQD&RPSDQKLDTXHSDVVRXDVHUDYDOLDGDSHOR0(3
(PQmRKRXYHHIHLWRVGHVWDQDWXUH]D
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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$ %1'(63$5 SRVVXL TXDWUR GHULYDWLYRV LVRODGRV UHSUHVHQWDGRV SRU RSo}HV GH
FRPSUDHRSo}HVGHYHQGDGHDo}HV2UHVXOWDGRGHVWHJUXSRGHGHULYDWLYRVIRL
SRVLWLYRHP5PLOHPHQHJDWLYRHP5PLOHP(VVH
UHVXOWDGRUHIOHWHDYDULDomRQRYDORUMXVWRGHWDLVLQVWUXPHQWRV
2 JUXSR GH GHULYDWLYRV HPEXWLGRV DSUHVHQWRX XP UHVXOWDGR QHJDWLYR GH
5 PLO HP  H XP UHVXOWDGR SRVLWLYR GH 5 PLO HP   $
YDULDomRREVHUYDGDUHIOHWHDPXGDQoDQRYDORUMXVWRGHVWHVLQVWUXPHQWRV
'HVWDFDVHQHVWDYDULDomRRHIHLWRGRSDJDPHQWRGHSUrPLRSHOD-%66$QRYDORU
GH5PLO$VGHErQWXUHVGD-%6HUDPPDQGDWRULDPHQWHSHUPXWiYHLVSRU
%UD]LOLDQ'HSRVLWDU\5HFHLSWV¥%'5VGHQtYHO,RX,,SDWURFLQDGRODVWUHDGDVHP
Do}HV RUGLQiULDV YRWDQWHV GH HPLVVmR GD -%6 86$ FDVR HVWD UHDOL]DVVH ,32 RX
PDQGDWRULDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGDSUySULD-%66$2SUD]R
SDUD D UHDOL]DomR GR ,32 HUD  SURUURJiYHO SDUD  PHGLDQWH
SDJDPHQWR GH XP SUrPLR R TXH RFRUUHX HP GH]HPEUR  (VWH SUrPLR IRUD
FRQVLGHUDGR QD HVWLPDWLYD GH YDORU MXVWR FDOFXODGD HP  FRQWULEXLQGR SDUD R
HIHLWR SRVLWLYR UHJLVWUDGR QDTXHOH H[HUFtFLR (P  FRP R HIHWLYR SDJDPHQWR
GR SUrPLR KRXYH XPD UHGXomR QR YDORU MXVWR GHVWH GHULYDWLYR HPEXWLGR H XP
DXPHQWR QD UHFHLWD FRP FRPLVV}HV D TXDO FRPS}H R JUXSR GH UHFHLWDV
ILQDQFHLUDV
3URYLVmRSDUD3HUGDVHP,QYHVWLPHQWRV
$ SURYLVmR SDUD SHUGDV HP LQYHVWLPHQWRV DSUHVHQWRX UHGXomR GH 
5 PLO  HP UHODomR D  SDVVDQGR GH 5 PLO HP  SDUD
5PLOHP2VYDORUHVUHJLVWUDGRVUHIOHWHPDH[SHFWDWLYDGHSHUGDV
HP LQYHVWLPHQWRV DSXUDGD SHORV DFRPSDQKDGRUHV GDV HPSUHVDV GD FDUWHLUD GH
LQYHVWLPHQWRV GD %1'(63$5 TXH FRQVLGHUD D VLWXDomR HFRQ{PLFRILQDQFHLUD
GHVWDV FRPSDQKLDV R KLVWyULFR GH GHIDXOW H YDORU GH PHUFDGR GDV Do}HV GHQWUH
RXWURVDVSHFWRV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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5HVXOWDGRFRP2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV

$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD GHWDOKDPHQWR GR 5HVXOWDGR FRP 2SHUDo}HV
)LQDQFHLUDVSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(P5PLOH[FHWRSHUFHQWXDLV

5(68/7$'2&2023(5$d¯(6),1$1&(,5$6



([HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
9DULDomR




9DULDomR


5HFHLWDGH2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV
7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV
'HErQWXUHV
5HPXQHUDomRGDVGLVSRQLELOLGDGHV
2XWUDVUHFHLWDVFRP790
9HQGDD3UD]RGH790
5HVXOWDGRFRP)XQGRV0~WXRVGH,QYHVWLPHQWR
&RPLVV}HVHSUrPLRV
2XWUDV







 









 






 
 


 
 











'HVSHVDVFRP2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV
6HUYLoRGD'tYLGD
(PLVVmRGH'HErQWXUHV
%1'(6
671 -XURVH$WXDOL]DomR0RQHWiULD
5HYHUVmRGD3URYLVmRSDUD5LVFRGH&UpGLWR

 
 

 



 
 

 







 


 
 

 










5HVXOWDGRFRP2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV

 

 



 













$QiOLVHFRPSDUDWLYDHQWUHRVUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVGHH
2 5HVXOWDGR FRP 2SHUDo}HV )LQDQFHLUDV GH  DSUHVHQWRX OLJHLUD UHGXomR GH
 5 PLO  HP UHODomR DR UHVXOWDGR DSXUDGR HP   $SHVDU GD
SHTXHQD YDULDomR DOJXQV HYHQWRV PHUHFHP GHVWDTXH H VHUmR GHWDOKDGRV QRV
WySLFRVTXHVHJXHP
5HFHLWDVGH2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV



2 WRWDO GDV 5HFHLWDV GH 2SHUDo}HV )LQDQFHLUDV GH  H  PDQWHYHVH QR
PHVPRSDWDPDU(QWUHWDQWRFDEHGHVWDFDU
D  DXPHQWR GH 5 PLO   QD UHFHLWD FRP GHErQWXUHV SDVVDQGR GH
5 PLO HP  SDUD 5 PLO HP   7DO DXPHQWR UHIOHWH R
FUHVFLPHQWR GR VDOGR PpGLR GD FDUWHLUD QR SHUtRGR 'HQWUH DV RSHUDo}HV FRP
GHErQWXUHVUHDOL]DGDVHPGHVWDFDPVH$*&(QHUJLD(7+%LR3DUWLFLSDo}HVH
03;(QHUJLDQRWRWDOGH5PLO

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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E  PHOKRUD GH 5 PLO   QR UHVXOWDGR FRP IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR
GHYLGRDRIDWRGHDPDLRUSDUWHGRVIXQGRVVHUHPGHQDWXUH]DYDULiYHOHSRUWDQWR
UHIOHWLUHPDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHFDSLWDLVH
F  UHGXomR GH 5 PLO QD UXEULFD GH FRPLVV}HV H SUrPLRV (P  IRL
UHJLVWUDGD XPD UHFHLWD QmR UHFRUUHQWH QR YDORU GH 5 PLO UHIHUHQWH DR
SUrPLRSDJRSHOD-%66$HPGHFRUUrQFLDGDRSomRSHORDGLDPHQWRGDUHDOL]DomR
GD FRQYHUVmR GH VXDV GHErQWXUHV HP Do}HV GD FRPSDQKLD FRQIRUPH SUHYLVWR QD
HVFULWXUD
'HVSHVDVFRP2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV



$VVLP FRPR REVHUYDGR QDV UHFHLWDV R YDORU WRWDO GDV GHVSHVDV FRP RSHUDo}HV
ILQDQFHLUDV WDPEpP QmR DSUHVHQWRX YDULDomR UHOHYDQWH FRPSDUDQGRVH RV
H[HUFtFLRVGHH1RHQWDQWRDQDOLVDQGRVHDVYDULDo}HVGDVSULQFLSDLV
OLQKDV TXH FRPS}HP HVWH JUXSR REVHUYDVH TXH KRXYH FUHVFLPHQWR GR JUXSR GH
GHVSHVDV FRP VHUYLoR GD GtYLGD FRPSHQVDGR SRU XPD UHFHLWD GH UHYHUVmR GD
SURYLVmRSDUDULVFRGHFUpGLWR
$GHVSHVDFRPGHErQWXUHVHPLWLGDVVDLXGH5PLOQRH[HUFtFLRGH
SDUD 5 PLO QR H[HUFtFLR GH  FRPR FRQVHTXHQFLD GR DXPHQWR GR
VDOGR PpGLR HP IXQomR GD ~OWLPD HPLVVmR UHDOL]DGD SHOD %1'(63$5 HP
GH]HPEURGH(VWDFRUUHVSRQGHXjTXLQWDHPLVVmRGDFRPSDQKLDD3ULPHLUD
2IHUWDQRkPELWRGR7HUFHLUR3URJUDPDGH'LVWULEXLomR2YDORUGHRSHUDomRIRL
GH 5 PLO  3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH DV RSHUDo}HV GH GHErQWXUHV
UHDOL]DGDVSHOD%1'(63$5OHLDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
2 DXPHQWR GD GHVSHVD FRP GHErQWXUHV HPLWLGDV WDPEpP UHIOHWH R DXPHQWR GR
,3&$ XPD YH] TXH PDLV GH  GDV GHErQWXUHV HPLWLGDV R FRUUHVSRQGHQWH D
 pLQGH[DGDDR,3&$RTXDODSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRQDYDULDomRDFXPXODGD
HPHPUHODomRDR HPHHP 
2 VDOGR GH REULJDo}HV FRP D 671 DSUHVHQWRX DXPHQWR HP GHFRUUrQFLD GD WD[D
6(/,& LQGH[DGRU GD GtYLGD (P  D 6(/,& HVWDYD HP  H HP
 D WD[D HUD GH  WHQGR DSUHVHQWDGR WD[D PpGLD GH  QR
H[HUFtFLR
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$ UHFHLWD FRP UHYHUVmR GH SURYLVmR SDUD ULVFR GH FUpGLWR p RULXQGD GH
UHFXSHUDo}HV GH FUpGLWRV TXH KDYDP VLGR EDL[DGRV FRPR SUHMXt]R SHOD
%1'(63$5HPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV

$QiOLVHFRPSDUDWLYDHQWUHRVUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVGHH
25HVXOWDGRFRP2SHUDo}HV)LQDQFHLUDVGHDSUHVHQWRXYDULDomRSRVLWLYDGH
 5PLO HPUHODomRDRUHVXOWDGRDSXUDGRHP
5HFHLWDVGH2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV
$V 5HFHLWDV GH 2SHUDo}HV )LQDQFHLUDV WRWDOL]DUDP 5 PLO HP 
DSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLO  HPUHODomRD
2V IDWRUHV TXH FRQWULEXtUDP SDUD R FUHVFLPHQWR GDV 5HFHLWDV GH 2SHUDo}HV
)LQDQFHLUDVIRUDP
•

DFUpVFLPR GH  QD UHFHLWD FRP GHErQWXUHV TXH GHFRUUHX GR DXPHQWR
QRVDOGRPpGLRGDFDUWHLUD2VSULQFLSDLVLQYHVWLPHQWRVHPGHErQWXUHVHP
IRUDP+\SHUPDUFDVH0DUIULJH

•

DUHFHLWDFRPSUrPLRGD-%66$MiFRPHQWDGDQRYDORUGH5PLO

2VDFUpVFLPRVDFLPDIRUDPFRPSHQVDGRVHPSDUWHSHORVVHJXLQWHVIDWRV
•

D UHGXomR GH 5 PLO   QD UHFHLWD GH RSHUDo}HV GH FUpGLWR
YHQGDDSUD]RGH790 GHFRUUHQWHGDOLTXLGDomRGHFRQWUDWRGHP~WXRFRP
R%1'(6QRYDORUGH5PLOQRWULPHVWUHGHH

•

D TXHGD GH 5 PLO   QR UHVXOWDGR FRP IXQGRV GH
LQYHVWLPHQWRUHIOHWLQGRDYDULDomRQRYDORUGDVFRWDVGRVIXQGRV

'HVSHVDVFRP2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV
$VGHVSHVDVFRPVHUYLoRGDGtYLGDDSUHVHQWDUDPUHGXomRGH5PLO  
HQWUH  H  RQGH VH GHVWDFD R GHFUpVFLPR GH 5 PLO   QD
GHVSHVD FRP VHUYLoR GD GtYLGD MXQWR DR %1'(6 UHVXOWDQWH GD TXHGD GR VDOGR
PpGLR GR UHVSHFWLYR SDVVLYR HP IXQomR GD FDSLWDOL]DomR GH GtYLGD QR WRWDO GH
5PLOUHDOL]DGDQRILQDOGH
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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7DO HIHLWRIRL SDUFLDOPHQWH DEVRUYLGR SHORFUHVFLPHQWR GH 5 PLO  
QDGHVSHVDFRPGHErQWXUHVHPFRQVHTXrQFLDGDVHPLVVmRGH5PLOHP
GHErQWXUHVVLPSOHVUHDOL]DGDHPGH]HPEURGHHGDHPLVVmRGH5
PLOHPGHErQWXUHVUHDOL]DGDHPGH]HPEURGH
2XWUDV5HFHLWDVH'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV
&RPSUHHQGHP SULQFLSDOPHQWH DV GHVSHVDV FRP WULEXWRV D DWXDOL]DomR PRQHWiULD
GHDWLYRVHSDVVLYRV 6(/,& DVGHVSHVDVFRPSHVVRDOHDVSURYLV}HVWUDEDOKLVWDVH
FtYHLVFRQIRUPHUHVXPRDEDL[R
Em R$ mil

Em R$ mil

Exercício findo em 31 de dezembro de
Outras Receitas e Despesas Operacionais

Variação %
2011/2010

2010

Despesas com Pessoal

(277.852)

(281.471)

1,3

(186.004)

(51,3)

Despesas Administrativas

(111.097)

(77.863)

(42,7)

(51.592)

(50,9)

Despesas com Tributos
Provisões Trabalhistas e Cíveis

(257.439)
(21.519)

(167.046)

(54,1)

(135.142)

(23,6)

(1.377,1)

(60.161)
2.022.230

102,8

1.685
146.326

2009

Variação %
2010/2009

2011

Atualização monetária líquida de ativos e passivos - SELIC

66.544

Outras

(8.717)

(1.853)

(370,4)

56.939

(103,3)

(610.080)

(380.222)

(60,5)

1.646.270

(123,1)

Total

(54,5)

(92,8)



$QiOLVHFRPSDUDWLYDHQWUHRVUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVGHH
2FUHVFLPHQWRGH5PLO  REVHUYDGRHQWUHRVH[HUFtFLRGHH
GHFRUUHVXEVWDQFLDOPHQWHGH
D DXPHQWR GD GHVSHVD FRP WULEXWRV EDVLFDPHQWH 3,6 H &2),16 HP
FRQVHTXHQFLDGRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDFRPMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRD
TXDOFRPS}HDEDVHWULEXWiULDH
E DXPHQWR GDV GHVSHVDV DGPLQLVWUDWLYDV H[SOLFDGR SHOR FUHVFLPHQWR QDV
GHVSHVDV FRP DOXJXpLV H FRQGRPtQLR HP YLUWXGH GD iUHD XWLOL]DGD SHOR
%1'(6QRHGLItFLR9HQWXUDHGRVJDVWRVFRPPRGHUQL]DomRGDVXEHVWDomR
HHOHYDGRUHVQRHGLItFLR6HGHGR6LVWHPD%1'(6
2V YDORUHV UHJLVWUDGRV FRPR SURYLV}HV WUDEDOKLVWDV H FtYHLV HP  H 
UHVXOWDP GD UHYLVmR GRV YDORUHV HQYROYLGRV QRV SURFHVVRV SHOD »UHD -XUtGLFD QmR
WHQGRRFRUULGRTXDOTXHUPXGDQoDQDH[SHFWDWLYDGHGHVIHFKRGRVSURFHVVRV
$ UHGXomR GD UHFHLWD FRP DWXDOL]DomR PRQHWiULD SHOD 6(/,& GH DWLYRV H SDVVLYRV
UHIOHWHRUHJLVWURHPGHGHVSHVDQRYDORUGH5PLOFRPDWXDOL]DomR
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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GRV GLYLGHQGRV FRPSOHPHQWDUHV SDJRV DR %1'(6 VREUH R OXFUR GH   $
UHFHLWDUHJLVWUDGDQHVWDPHVPDUXEULFDUHIHUHVHjFRUUHomRGRVDOGRGHGLYLGHQGRV
DUHFHEHUHQWUHRVTXDLVGHVWDFDPVHDTXHOHVGHFODUDGRVSHOD(OHWUREUiVQRYDORU
GH 5 PLO FRQIRUPH PHQFLRQDGR QD DQiOLVH FRPSDUDWLYD HQWUH RV
UHVXOWDGRVWRWDLVGRVH[HUFtFLRVGHHQHVWHPHVPRLWHP(PHVWD
UHFHLWDIRLGH5PLO
2V GLYLGHQGRV GHFODUDGRV SHOD (OHWUREUiV VmR UHIHUHQWHV D OXFURV JHUDGRV HQWUH
 H  FRQIRUPH )DWR 5HOHYDQWH SXEOLFDGR HP  GH MDQHLUR GH   $
%1'(63$5FRPRDFLRQLVWDGD(OHWUREUiVID]LDMXVDXPDSDUFHODGH5
PLO GR WRWDO GHFODUDGR VHQGR 5 PLO GH YDORU RULJLQDO H 5 PLO
GHDWXDOL]DomRPRQHWiULDSHOD6(/,&RVTXDLV IRUDPUHJLVWUDGRVHP2
YDORUDUHFHEHUpDWXDOL]DGRSHODWD[D6(/,&DWpDGDWDGRUHFHELPHQWR

$QiOLVHFRPSDUDWLYDHQWUHRVUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVGHH
$ YDULDomR GDV 2XWUDV 5HFHLWDV H 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV HQWUH  H 
GHFRUUHGD DWXDOL]DomR PRQHWiULD SHOD6(/,&GHGLYLGHQGRV DUHFHEHUGHFODUDGRV
SHOD(OHWUREUiVMiPHQFLRQDGRQRYDORUGH5PLO
2VFUHVFLPHQWRVGHQDGHVSHVDFRPSHVVRDOHGHQDGHVSHVDFRP
WULEXWRVVmRH[SOLFDGDVSHORDXPHQWRGRSHUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRGD%1'(63$5
QRVLVWHPDGHUDWHLRGDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVGR6LVWHPD%1'(6TXHSDVVRX
GHHPSDUDHP
'HVSHVDVFRP,5H&6//
$GHVSHVDFRP,5H&6//WRWDOL]RX5PLOHP5PLOHP
H 5 PLOHP(VWHPRQWDQWHpFRPSRVWRGHGHVSHVDVFRP
LPSRVWRV FRUUHQWHV H LPSRVWRV GLIHULGRV 1RV H[HUFtFLRV DQDOLVDGRV DV GHVSHVDV
FRUUHQWHV IRUDP GH 5  PLO 5  PLO H 5  PLO
UHVSHFWLYDPHQWH'DPHVPDIRUPDDVGHVSHVDVFRPLPSRVWRVGLIHULGRVIRUDP5
PLO5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWH

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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%$/$1d263$75,021,$,6

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(P5PLOH[FHWRSHUFHQWXDLV

(PGHGH]HPEURGH

$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV
)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR
'HErQWXUHV
$o}HVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
2SHUDo}HVGH&UpGLWR
2SHUDo}HVGHFUpGLWR
3URYLVmRSDUDULVFRGHFUpGLWR
2XWURV&UpGLWRV
'LYLGHQGRVH-&3DUHFHEHU
2XWURVFUpGLWRV
,QYHVWLPHQWRV
7RWDO










 

















 


  





















9DULDomR




 
 


 
 
 
 
 

 


 

















9DULDomR
















(PGHGH]HPEURGH

3DVVLYR
2EULJDo}HVSRU(PLVVmRGH'HErQWXUHV
2EULJDo}HVSRU5HSDVVHV
%1'(6
671
2XWUDV2EULJDo}HV
,PSRVWRVGLIHULGRV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVVREUHROXFUR
'LYLGHQGRVDSDJDU
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
2XWUDV
3DWULP{QLR/tTXLGR
7RWDO

























































9DULDomR




 
 
 

 
 
 
 
 



 















9DULDomR
















&DL[DH(TXLYDOHQWHGH&DL[D
(VWHVDOGRFRUUHVSRQGHjVGLVSRQLELOLGDGHVDSOLFDGDVHP)XQGR([FOXVLYRGR%DQFR
GR%UDVLO
7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV 790 
$ UHGXomR GH 5 PLO   HP  GHYHXVH SULQFLSDOPHQWH DR
GHFUpVFLPRGRYDORUMXVWRGDFDUWHLUDGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGLVSRQtYHLVSDUD
YHQGD HP 5 PLO $  FRQWUDSDUWLGD GHVWH DMXVWH QR YDORU MXVWR GD
FDUWHLUD GH QmRFROLJDGDV p UHJLVWUDGR HP FRQWD HVSHFtILFD QR SDWULP{QLR OtTXLGR
OtTXLGRGRVUHVSHFWLYRVHIHLWRVWULEXWiULRV
2DXPHQWRGH5PLO  GRVDOGRGH790HPFRPSDUDGR
DRVDOGRGHGHGH]HPEURGHGHYHXVHSULQFLSDOPHQWHD L DFUpVFLPRGH
5 PLO   QR VDOGR GH Do}HV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD
UHSUHVHQWDGDV SHODV SDUWLFLSDo}HV HP FRPSDQKLDV QmRFROLJDGDV DYDOLDGDV DR
YDORUMXVWR H LL LQFUHPHQWRQRVDOGRGHGHErQWXUHVHP5PLO  
(VWDVYDULDo}HVVHUmRDQDOLVDGDVQRVUHVSHFWLYRVLWHQVDVHJXLU
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

'HErQWXUHV

&RPSOHPHQWDUPHQWHDRLQYHVWLPHQWRGLUHWRHPDo}HVGHVGHD%1'(63$5
LQYHVWH WDPEpP HP GHErQWXUHV VLPSOHV FRQYHUVtYHLV RX SHUPXWiYHLV  $V
GHErQWXUHV SRU UHSUHVHQWDUHP XPD PRGDOLGDGH GH DSRLR ILQDQFHLUR VmR
FRQWUDWDGDV GLUHWDPHQWH FRP RV HPLVVRUHV H UHDOL]DGDV QR YHQFLPHQWR RX
FRQYHUWLGDVSHUPXWDGDV HP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV GH DFRUGR FRP FOiXVXODV
FRQWUDWXDLV(VWDHVWUDWpJLDSHUPLWLXD%1'(63$5DSULPRUDURVHXIOX[RGHFDL[DH
D JHUDomR GH UHFHLWD ILQDQFHLUD SRU PHLR GR DXPHQWR GH UHFHLWD GH MXURV  $R
PHVPRWHPSRWRUQRXD%1'(63$5PHQRVGHSHQGHQWHGRVGLYLGHQGRVUHFHELGRV
GDVHPSUHVDVLQYHVWLGDVTXHWHQGHPDVHULUUHJXODUHVSRUVXDSUySULDQDWXUH]D
$WXDOPHQWHDFDUWHLUDGHGHErQWXUHVGD%1'(63$5DSUHVHQWDWUrVJUXSRVGLVWLQWRV
TXDQWRDRPpWRGRGHDYDOLDomR
D GHErQWXUHVGHVLJQDGDVDRYDORUMXVWRUHSUHVHQWDGDVSRUGHErQWXUHVFRPRSomR
GHFRQYHUVmRRXSHUPXWD GHULYDWLYRHPEXWLGR 
E GHErQWXUHVFODVVLILFDGDVFRPRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVPHQVXUDGDVSHORFXVWR
DPRUWL]DGRHPFRQVHTXrQFLDGHVXDFDUDFWHUtVWLFDGHGtYLGDH
F  GHErQWXUHV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD UHSUHVHQWDGDV SRU GHErQWXUHV GD 6X]DQR
3DSHO H &HOXORVH FXMDV FDUDFWHUtVWLFDV QmR SHUPLWHP D FODVVLILFDomR HP QHQKXPD
GDVRXWUDVFDWHJRULDV
2 TXDGUR TXH VHJXH DSUHVHQWD D FRPSRVLomR GDV DSOLFDo}HV HP GHErQWXUHV DR
ILQDOGRVH[HUFtFLRVHPDQiOLVH

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(P5PLOH[FHWRSHUFHQWXDLV

(PSUHVDV
'HErQWXUHV'HVLJQDGDVDYDORUMXVWR
-%6
0DUIULJ
0HWDO~UJLFD*HUGDX
9DOH
03;(QHUJLD
$*7HOHFRP3DUWLFLSDo}HV
/)7HO
$*&(QHUJLD
+\SHUPDUFDV
2XWURV
'HErQWXUHV(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
$*&(QHUJLD
(7+%LR3DUWLFLSDo}HV
+\SHUPDUFDV
*$60,*
2XWUDV
,PSDLUPHQW
'HErQWXUHV'LVSRQtYHLVSDUDYHQGD
6X]DQR
7RWDO&DUWHLUD/tTXLGDGH'HErQWXUHV

(PGHGH]HPEURGH



































 




 






 
 






 

 
 


































 
 


 

 























 





'HQWUHDVWUDQVDo}HVFRPGHErQWXUHVUHDOL]DGDVQRH[HUFtFLRGHGHVWDFDP
VH
D $TXLVLomRGHGHErQWXUHVGD/%5/iFWHRV%UDVLOQRYDORUGH5PLO
HPMDQHLURGH
E 6XEVFULomRGHGHErQWXUHVGD$*&(QHUJLDQRYDORUGH5PLOHP
DEULOGH
F $TXLVLomR GH GHErQWXUHV GD +\SHUPDUFDV QR YDORU GH 5 PLO HP
DEULOGH
G $TXLVLomR GH GHErQWXUHV GD (7+ %LR 3DUWLFLSDo}HV QR WRWDO GH 5
PLOSDUWHVXEVFULWDHPMXQKRGHHSDUWHHPRXWXEURGH
H $TXLVLomR GH GHErQWXUHV GD 6X]DQR 3DSHO H &HOXORVH QR YDORU GH
5PLOHPMXQKRGH
I $TXLVLomR GH GHErQWXUHV GD 03; (QHUJLD QR YDORU GH 5 PLO HP
MXOKRGH
J $TXLVLomR GH GHErQWXUHV GD 9DOH QR YDORU GH 5 PLO HP MXOKR GH


%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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K (P MXOKR GH  DV GHErQWXUHV GD -%6 IRUDP XVDGDV FRPR PHLR GH
SDJDPHQWR SDUD D DTXLVLomR GH Do}HV RUGLQiULDV GD FRPSDQKLD D TXDO
FRPS}HDFDUWHLUDGHFROLJDGDVGD%1'(63$5H
L

6XEVFULomRGHGHErQWXUHVGDV/RMDV$PHULFDQDVQRWRWDOGH5PLOK}HV
DPDLRUSDUWHUHDOL]DGDHPRXWXEUR


$VSULQFLSDLVRSHUDo}HVFRPGHErQWXUHVUHDOL]DGDVHPIRUDP
D

DDTXLVLomRGHGHErQWXUHVGD0DUIULJQRYDORUGH5PLO3DUWHIRL
VXEVFULWDHPDJRVWRGHGHErQWXUHVSRU5PLOHR
UHVWDQWHHPVHWHPEURGHErQWXUHVQRYDORUGH5PLO

E VXEVFULomR H LQWHJUDOL]DomR GH  GHErQWXUHV GD +\SHUPDUFDV
UHDOL]DGD QRV PHVHV GH QRYHPEUR H GH]HPEUR QR YDORU WRWDO GH
5PLO3DUWHGHVVDVGHErQWXUHVIRLGHVLJQDGDDRYDORUMXVWRSRU
FRQWD GD H[LVWrQFLD GH E{QXV GH VXEVFULomR H SDUWH IRL FODVVLILFDGD FRPR
HPSUpVWLPRV H UHFHEtYHLV DYDOLDGDV SHOR FXVWR DPRUWL]DGR HP IXQomR GH
VXDFDUDFWHUtVWLFDGHGtYLGDH
F

VXEVFULomR H LQWHJUDOL]DomR GH  GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV GD -%6 6$
QR YDORU GH 5 PLO UHIHUHQWH j RSHUDomR UHDOL]DGD HP  QD
VHTXrQFLD

'HQWUHDVWUDQVDo}HVFRPGHErQWXUHVUHDOL]DGDVQRH[HUFtFLRGHGHVWDFDP
VH
D DTXLVLomR GH GHErQWXUHV GD -%6 6$ QR WRWDO GH 5 PLO  (VWDV
GHErQWXUHV HUDP PDQGDWRULDPHQWH SHUPXWiYHLV SRU %UD]LOLDQ 'HSRVLWDU\
5HFHLSWV ¥ %'5V  GH QtYHO , RX ,, SDWURFLQDGR ODVWUHDGDV HP Do}HV
RUGLQiULDV YRWDQWHV GH HPLVVmR GD -%6 86$ FDVR HVWD UHDOL]DVVH ,32 RX
PDQGDWRULDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGDSUySULD-%66$
E DTXLVLomRGHGHErQWXUHVGD9$/(QRYDORUGH5PLO
F

DTXLVLomRGHGHErQWXUHVGD/XSDWHFKQRYDORUGH5PLO

G DTXLVLomRGHGHErQWXUHVGD*$60,*QRYDORUGH5PLOH

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


H FRQYHUVmR GH GHErQWXUHV GD 9%& (QHUJLD HP Do}HV GD &3)/ (QHUJLD QR
YDORUGH5PLO
$o}HVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
$V Do}HV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD UHIOHWHP DV SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV HP QmR
FROLJDVDVTXDLVVmRDYDOLDGDVDYDORUMXVWR3DUDDVDo}HVQHJRFLDGDVHPEROVDR
YDORU MXVWR FRUUHVSRQGH j ~OWLPD FRWDomR PpGLD GD %29(63$ HQTXDQWR SDUD DV
Do}HVQmRQHJRFLDGDVRYDORUMXVWRpDSXUDGRDWUDYpVGHPRGHORVGHSUHFLILFDomR
(P5PLOH[FHWRSHUFHQWXDLV

$o}HV'LVSRQtYHLVSDUD9HQGD
1HJRFLDGDVHP%ROVD
3HWUREUDV
9DOH
(OHWUREUiV
&3)/(QHUJLD
$//
2XWURV
1mRQHJRFLDGDVHP%ROVD
7RWDO

(PGHGH]HPEURGH



6DOGR





















6DOGR






















 %






















2 VDOGR GH Do}HV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD HP  GH GH]HPEUR GH  IRL
5 PLO   LQIHULRU DR VDOGR DSUHVHQWDGR HP  GH GH]HPEUR GH
$UD]mRSDUDHVWHGHFUpVFLPRFRQFHQWUDVHQDUHGXomRGRYDORUMXVWRGHVWHV
LQYHVWLPHQWRVHP5PLO$FRQWUDSDUWLGDGHVWHDMXVWHVHGiHPFRQWD
HVSHFtILFD GR SDWULP{QLR OtTXLGR FRQIRUPH VHUi GHPRQVWUDGR D VHJXLU QD DQiOLVH
GR SDWULP{QLR OtTXLGR SURSULDPHQWH  &DEH UHVVDOWDU TXH WDO UHGXomR QmR
UHSUHVHQWD XPD SHUGD HIHWLYD SDUD D %1'(63$5 TXH REVHUYD R FLFOR GH
PDWXULGDGHGHVHXVLQYHVWLPHQWRVHDVRSRUWXQLGDGHVGHPHUFDGR
$ FRPSDUDomR GRV VDOGRV GHVWD FDUWHLUD HP  GH GH]HPEUR GH  H  GH
GH]HPEUR GH  DSUHVHQWD XP FUHVFLPHQWR GH 5 PLO  
WRWDOL]DQGR 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  2V SULQFLSDLV
GHVWDTXHVQHVWDYDULDomRIRUDP

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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D SDUWLFLSDomR GD %1'(63$5 QD FDSLWDOL]DomR GD 3HWUREUDV UHDOL]DGD HP
VHWHPEUR GH  1HVWD RSHUDomR IRUDP VXEVFULWDV H LQWHJUDOL]DGDV
Do}HV21HDo}HV31GDFRPSDQKLDQRYDORUGH
5 PLO -XQWDPHQWH FRP HVWD RSHUDomR GH DTXLVLomR D
%1'(63$5UHDOL]RXXPDSHUPXWDFRPR71GHDo}HV 31SRU
Do}HV21GD3HWUREUDVHPEDVDGDSHOD03QGH
SHOR'HFUHWRQGHHSHOD'HF'LU%1'(63$5Q
GH(VWDRSHUDomRUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOQD
FDUWHLUDDSXUDGRFRPEDVHQDFRWDomRGDVDo}HVHP
E RSHUDo}HV GH LQYHVWLPHQWR HP %UDVNHP 5 PLO  (FRURGRYLDV
5PLO H(7+%LRHQHUJLD 5PLO GRVTXDLV5PLO
UHVXOWDQWHV GD RSHUDomR GH OLTXLGDomR GH GHErQWXUHV GD %UHQFR +ROGLQJ
LQFRUSRUDGDSHOD(7+%LRHQHUJLDHPDEULOGHH
F

UHGXomR GR YDORU MXVWR GDV Do}HV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD HP 5
PLO UHIOHWLQGR D YDULDomR QR YDORU GH PHUFDGR GDV Do}HV $V Do}HV GD
3HWUREUDVFRUUHVSRQGHUDPD5PLOGHVVHYDORU

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
2 VDOGR GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV GHULYDWLYRV UHIOHWH R YDORU MXVWR GH WDLV
LQVWUXPHQWRV 4XDQGR HVWH YDORU p SRVLWLYR VHX HIHLWR p UHJLVWUDGR QR DWLYR QR
JUXSRGH§7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV¨TXDQGRQHJDWLYRpUHJLVWUDGRQRSDVVLYR
QRJUXSRGH§2XWUDV2EULJDo}HV¨
2SHUDo}HVGH&UpGLWR
&RPSUHHQGHP RV FUpGLWRV D UHFHEHU UHIHUHQWHV j YHQGD D SUD]R GH PRHGDV
XWLOL]iYHLVQR31'YHQGDGHDo}HVDSUD]RYHQGDGHGHErQWXUHVDSUD]RFUpGLWRV
MXQWRDR%1'(6HGLUHLWRVUHFHEtYHLV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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$VHJXLUpDSUHVHQWDGDFRPSRVLomRGRVDOGRGDFRQWDQDVGDWDVLQGLFDGDV
(P5PLOH[FHWRSHUFHQWXDLV

9HQGDDSUD]RGH790
%1'(6 0~WXR 
9HQGDDSUD]RGH'HErQWXUHV
9HQGDDSUD]RGH$o}HV
  ,PSDLUPHQW
'LUHLWRVUHFHEtYHLV
'LUHLWRVUHFHEtYHLV
  3URYLVmRSDUD5LVFRGH&UpGLWR
7RWDO


9DORU




 


 







 


 


(PGHGH]HPEUR

9DORU

 
 
 
 
   
 
 
   
 


9DORU




 


 







 


 



&RQIRUPH REVHUYDGR QR TXDGUR DFLPD HP  R VDOGR GH GLUHLWRV UHFHEtYHLV
DSUHVHQWRX LPSRUWDQWH DXPHQWR HP UHODomR D  GHYLGR D XP FUpGLWR FHGLGR
SHOR %1'(6 j %1'(63$5 HP GH]HPEUR GH  QR YDORU GH 5 PLO
(P  HVWH YDORU GHL[RX GH ID]HU SDUWH GHVWD UXEULFD PHGLDQWH D FRQYHUVmR
GHVWHFUpGLWRHPGHErQWXUHV
$ UHGXomR GR VDOGR GH YHQGD D SUD]R GH 790 REVHUYDGD HQWUH RV H[HUFtFLRV GH
 H  UHIOHWH R FURQRJUDPD GH DPRUWL]DomR GRV YDORUHV D UHFHEHU GR
%1'(6HGHYHQGDDSUD]RGHGHErQWXUHV'HVWDTXHSDUDRFRQWUDWRGHP~WXR
FRPR%1'(6OLTXLGDGRHPGHYLGRDRYHQFLPHQWRQRWRWDOGH5
PLO
2XWURV&UpGLWRV
(P  GH GH]HPEUR GH  D UXEULFD RXWURV FUpGLWRV FRUUHVSRQGLD
SULQFLSDOPHQWHDRVVDOGRVGHGLYLGHQGRVH-&3DUHFHEHUQRYDORUGH5
PLOHGHFUpGLWRVWULEXWiULRVQRYDORUGH5PLO
(P  GH GH]HPEUR GH  D UXEULFD RXWURV FUpGLWRV FRUUHVSRQGLD
SULQFLSDOPHQWHDRVVDOGRVGHGLYLGHQGRVH-&3DUHFHEHUQRYDORUGH5
PLOGRVTXDLV 5PLO UHIHUHPVHDGLYLGHQGRVGD(OHWUREUiV(P
 RV GLYLGHQGRV GD (OHWUREUiV FRUUHVSRQGLDP D  5 PLO  GR
VDOGRGHGLYLGHQGRVH-&3DUHFHEHU

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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2 VDOGR GH RXWURV FUpGLWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5
PLORQGHVHGHVWDFDPRVGLYLGHQGRVH-&3DUHFHEHUTXHWRWDOL]DUDP5
PLOHRVFUpGLWRVWULEXWiULRVGH5PLO
,QYHVWLPHQWRV
2 VDOGR GH LQYHVWLPHQWRV HVWi UHSUHVHQWDGR SRU SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV HP
FRPSDQKLDV FROLJDGDV TXH VmR DTXHOHV LQYHVWLPHQWRV QRV TXDLV D %1'(63$5
SRVVXL LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD H FRPR WDO VmR DYDOLDGRV SHOR PpWRGR GH
HTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
(P5PLOH[FHWRSHUFHQWXDLV

,QYHVWLPHQWRVFRP&ROLJDGDV
-%6
)LEULD&HOXORVH
&RSHO
%UDVLOLDQD
5LR3ROtPHURV
/%5/iFWHRV%UDVLO
7XS\
7HOHPDU3DUWLFLSDo}HV
2XWURV
7RWDOGH,QYHVWLPHQWRV

(PGHGH]HPEURGH



6DOGR






















6DOGR
























6DOGR
























1R H[HUFtFLR GH  DV SULQFLSDLV RSHUDo}HV HQYROYHQGR SDUWLFLSDo}HV HP
FROLJDGDVIRUDP
D

DTXLVLomRGHDo}HVGD-%6XVDQGRFRPRPHLRGHSDJDPHQWRDVGHErQWXUHV

GDFRPSDQKLDTXHHVWDYDPQDFDUWHLUDGD%1'(63$5
E

DTXLVLomR GH Do}HV GD /%5 ¥ /iFWHRV %UDVLO FRPSDQKLD UHVXOWDQWH GD

LQFRUSRUDomRGD/DWLFtQLRV%RP*RVWRSHOD/HLWH%RP(VWDFRPSDQKLDpUHVXOWDGR
GD LQFRUSRUDomR GH /DWLFtQLRV %RP *RVWR SHOD /HLWH %RP D TXDO SDVVRX
GHQRPLQDUVH/%5¥/iFWHRV%UDVLO

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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$ Do}HV GD FRPSDQKLD /DWLFtQLRV %RP *RVWR TXH Mi ID]LDP SDUWH GD FDUWHLUD GH
Do}HVGD%1'(63$5IRUDPSHUPXWDGDVSRUDo}HVGD/%5$VDo}HVGD/DWLFtQLRV
%RP *RVWR ID]LDP SDUWH GD FDUWHLUD GH Do}HV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD  $SyV D
SHUPXWD SRU Do}HV GD /%5 H DXPHQWR GR SHUFHQWXDO GH SDUWLFLSDomR QHVWD
FRPSDQKLD HVWH LQYHVWLPHQWR SDVVRX D FRPSRU D FDUWHLUD GH FROLJDGDV SRUWDQWR
DYDOLDGRSHORPpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
(PDVSULQFLSDLVPXWDo}HVQHVWDFDUWHLUDIRUDPDDOLHQDomRGDWRWDOLGDGHGDV
Do}HV GD 5LR 3ROtPHURV HP VHWHPEUR GH  H D WUDQVIHUrQFLD GDV Do}HV
RUGLQiULDV GD 7HOHPDU 3DUWLFLSDo}HV GR JUXSR GH FROLJDGDV SDUD QmRFROLJDGDV
Do}HVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD HPYLUWXGHGDSHUGDGHLQIOXrQFLDQRLQYHVWLPHQWR
GHYLGRjYHQGDGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVUHDOL]DGDQRWULPHVWUHGH
2EULJDo}HVSRU(PLVVmRGH'HErQWXUHV
5HIHUHPVH jV GHErQWXUHV GDV GXDV HPLVV}HV UHDOL]DGDV QR kPELWR GR 3ULPHLUR
3URJUDPD GH 'LVWULEXLomR j ~QLFD HPLVVmR UHDOL]DGD QR kPELWR GR 6HJXQGR
3URJUDPDGH'LVWULEXLomRHjSULPHLUDHPLVVmRQRkPELWRGR7HUFHLUR3URJUDPDGH
'LVWULEXLomRUHDOL]DGDHPGH]HPEURGH
1D VHJXQGD HPLVVmR GD %1'(63$5 VHQGR D SULPHLUD RIHUWD GH GHErQWXUHV QR
kPELWRGR3ULPHLUR3URJUDPDGH'LVWULEXLomRIRUDPHPLWLGDVGHErQWXUHV
QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV GD HVSpFLH TXLURJUDIiULD FRP YDORU QRPLQDO WRWDO GH
5PLO H YHQFLPHQWR HP  FRP FRUUHomR PRQHWiULD SHOR ,3&$
DFUHVFLGD GH MXURV GH  DR DQR  7DLV GHErQWXUHV IRUDP LQWHJUDOL]DGDV FRP
GHViJLRHOHYDQGRDUHQWDELOLGDGHQDHPLVVmRSDUD,3&$DRDQR
1DWHUFHLUDHPLVVmRGD%1'(63$5DVHJXQGDRIHUWDGHGHErQWXUHVQRkPELWRGR
3ULPHLUR 3URJUDPD GH 'LVWULEXLomR IRUDP HPLWLGDV GXDV VpULHV XPD SUHIL[DGD j
WD[D GH  DR DQR SULPHLUD VpULH  H YHQFLPHQWR HP  H RXWUD
LQGH[DGD DR ,3&$ DFUHVFLGR GH MXURV GH  DR DQR VHJXQGD VpULH  FRP
YHQFLPHQWR HP   )RUDP GLVWULEXtGDV  GHErQWXUHV QmR
FRQYHUVtYHLV HP Do}HV GD HVSpFLH TXLURJUDIiULD FRP YDORU QRPLQDO WRWDO GH
5PLO

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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1D TXDUWD HPLVVmR GD %1'(63$5 D SULPHLUD RIHUWD QR kPELWR GR 6HJXQGR
3URJUDPD GH 'LVWULEXLomR UHDOL]DGD HP GH]HPEUR GH  IRUDP HPLWLGDV
 GHErQWXUHV QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV GD HVSpFLH TXLURJUDIiULD QR
YDORU QRPLQDO WRWDO GH 5 PLO GLYLGLGD HP GXDV VpULHV VHQGR 
GHErQWXUHV GD SULPHLUD VpULH H  GHErQWXUHV GD VHJXQGD VpULH  $V
GHErQWXUHV GD SULPHLUD VpULH VmR SUHIL[DGDV j WD[D GH  DR DQR FRP
YHQFLPHQWRHP$VGHErQWXUHVGDVHJXQGDVpULHVmRLQGH[DGDVDR,3&$
FRPYHQFLPHQWRHPDFUHVFLGRGHMXURVGHDRDQRSDJRVHP
GHMDQHLURGHD
1D TXLQWD HPLVVmR GD %1'(63$5 D SULPHLUD RIHUWD QR kPELWR GR 7HUFHLUR
3URJUDPD GH 'LVWULEXLomR UHDOL]DGD HP GH]HPEUR GH  IRUDP HPLWLGDV WUrV
VpULHV XPD SUHIL[DGD SULPHLUD VpULH  XPD FRP WD[D IOXWXDQWH WULPHVWUDO VHJXQGD
VpULH  H RXWUD LQGH[DGD DR ,3&$ WHUFHLUD VpULH  $ RIHUWD IRL HQFHUUDGD HP
 H IRUDP GLVWULEXtGDV GHErQWXUHV VLPSOHV TXLURJUDIiULDV FRP
YDORU QRPLQDO WRWDO GH 5 PLOK}HV $ SULPHLUD H D VHJXQGD VpULH WrP
YHQFLPHQWRHPHDWHUFHLUDVpULHWrPYHQFLPHQWRHP

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

5HIHUHPVHjVREULJDo}HVFRQWUDtGDVSHOD%1'(63$5FRPR%1'(6HD671
2VDOGRGHREULJDo}HVSRUUHSDVVHVFRPR%1'(6HPGHGH]HPEURGH
DSUHVHQWRX UHGXomR GH 5 PLO   HP UHODomR D  1R 
WULPHVWUHGHSDUWHGRP~WXRFRPR%1'(6QRYDORUGH5PLOIRL
FRQYHUWLGD HP FDSLWDO 1R UHVWDQWH FDEH FRPHQWDU TXH KRXYH R LQJUHVVR GH
UHFXUVRV QR kPELWR GD OLQKD GH FUpGLWR GH 5 ELOK}HV QR PRQWDQWH GH
5 PLO DR ORQJR GH  H IRUDP OLTXLGDGRV DQWHFLSDGDPHQWH SHOD
%1'(63$55PLOQRPHVPRSHUtRGR
2VDOGRGHREULJDo}HVSRUUHSDVVHVFRPR%1'(6HPGHGH]HPEURGH
DSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGH5PLO  HPUHODomRDRVDOGRGH
,PSRUWD FRPHQWDU TXH QR  WULPHVWUH GH  HVWH VDOGR IRL LQFUHPHQWDGR SHOR
LQJUHVVRGHUHFXUVRVGDRUGHPGH5PLOFRPDILQDOLGDGHGHYLDELOL]DU
DSDUWLFLSDomRGD%1'(63$5QDFDSLWDOL]DomRGD3HWUREUDVUHDOL]DGDHPVHWHPEUR
GH1RWULPHVWUHGHSDUWHGHVWHPRQWDQWHIRLFRQYHUWLGRHPFDSLWDO
VRFLDO QR YDORU GH 5 PLO ILQDOL]DQGR H[HUFtFLR FRP XP VDOGR GH
5PLO

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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$ VHJXLU p DSUHVHQWDGR UHVXPR GD PRYLPHQWDomR GR VDOGR GH REULJDo}HV SRU
UHSDVVHVQRVH[HUFtFLRVLQGLFDGRV
(P5PLOH[FHWRSHUFHQWXDLV

029,0(17$d®2

9DORU



6DOGRHP
  ,QJUHVVRVGH5HFXUVRV
  $WXDOL]DomRPRQHWiULDH-XURV
  9DULDomRFDPELDO
  /LTXLGDomRGHSULQFLSDOHMXURV
  /LTXLGDomRDQWHFLSDGD
  $XPHQWRGHFDSLWDO




 
 
 
 









6DOGRHP
  ,QJUHVVRVGH5HFXUVRV
  $WXDOL]DomRPRQHWiULDH-XURV
  9DULDomRFDPELDO
  /LTXLGDomRGHSULQFLSDOHMXURV
  /LTXLGDomRDQWHFLSDGD
  $XPHQWRGHFDSLWDO





 
 
 













6DOGRHP


2XWUDV2EULJDo}HV





















$V YDULDo}HV REVHUYDGDV QR JUXSR GH §RXWUDV REULJDo}HV¨ FRQFHQWUDPVH QD
UXEULFDGHLPSRVWRVGLIHULGRVDTXDOUHIOHWHRHIHLWRWULEXWiULRVREUHDVYDULDo}HVGR
DMXVWHDYDORUMXVWRGDFDUWHLUDGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
$VRVFLODo}HVTXDQWRDRYDORUMXVWRGHVWDVDo}HVWrPHIHLWRWULEXWiULRGLIHULGRXPD
YH] TXH UHSUHVHQWD XPD GLIHUHQoD WHPSRUiULD TXH VH UHDOL]DUi DSHQDV SHOD
DOLHQDomRRXSRUDOJXPWLSRGHUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULD
1HVWH JUXSR SRGHPRV GHVWDFDU WDPEpP R VDOGR GH GLYLGHQGRV D SDJDU TXH
FRUUHVSRQGHP DRV GLYLGHQGRV PtQLPRV REULJDWyULRV VREUH R OXFUR GH FDGD
H[HUFtFLR 7RGRV RV VDOGRV IRUDP SDJRV FRUULJLGRV SHOD 6(/,& QR DQR
LPHGLDWDPHQWHSRVWHULRU

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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2 SDWULP{QLR OtTXLGR GD %1'(63$5 HP  GH GH]HPEUR GH  DSUHVHQWDVH
5 PLO   LQIHULRU DR VDOGR GH  GH GH]HPEUR GH  (VWD
UHGXomR p GHFRUUHQWH GR DMXVWH D YDORU MXVWR QHJDWLYR GD FDUWHLUD GH Do}HV
GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD QR YDORU GH 5 PLO UHJLVWUDGR QR H[HUFtFLR
FRQIRUPHMiFRPHQWDGR(VWHDMXVWHpFRQWDELOL]DGRQDUXEULFDDMXVWHVGHDYDOLDomR
SDWULPRQLDO
(P FRQWUDSDUWLGD R SDWULP{QLR OtTXLGR HP  IRL DFUHVFLGR SHOR DXPHQWR GH
FDSLWDO GH 5 PLO UHDOL]DGR HP GH]HPEUR GH  PHGLDQWH D
FRQYHUVmRGHSDUWHGRP~WXRFRPRFRQWURODGRUHDLQGDSHOROXFURGRH[HUFtFLR
QRYDORUGH5PLO
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR DSUHVHQWRXVH 5
PLO   VXSHULRU DR VDOGR GH  GH GH]HPEUR GH  &RQIRUPH
GHPRQVWUDGR QR TXDGUR D VHJXLU HVWH FUHVFLPHQWR GHYHVH VXEVWDQFLDOPHQWH DR
DXPHQWR GH FDSLWDO GH 5 PLO UHDOL]DGR HP GH]HPEUR GH 
PHGLDQWHDFRQYHUVmRSDUFLDOGHP~WXRFRPR%1'(6
(P5PLOH[FHWRSHUFHQWXDLV

029,0(17$d®2

9DORU



6DOGRHP





  $XPHQWRGH&DSLWDO





  /XFURGRH[HUFtFLR





  $MXVWHGH$YDOLDomR3DWULPRQLDO

 



  'LYLGHQGRVSURSRVWRVVREUHROXFURGH

 



6DOGRHP













  $MXVWHGH$YDOLDomR3DWULPRQLDO

 



  'LYLGHQGRVFRPSOHPHQWDUHVVREUHROXFURGH

 



  $XPHQWRGH&DSLWDO
  /XFURGRH[HUFtFLR

  'LYLGHQGRVSURSRVWRVVREUHROXFURGH

 



6DOGRHP
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

D UHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRUHPHVSHFLDO
L

GHVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

2 UHVXOWDGR FRP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV FRQVLVWH QR JUXSR PDLV LPSRUWDQWH D
FRPSRU R UHVXOWDGR GD %1'(63$5 YLVWR TXH HVWi GLUHWDPHQWH OLJDGR j DWLYLGDGH
RSHUDFLRQDOGDHPSUHVD'HQWUHDVUHFHLWDVTXHRFRPS}HTXDLVVHMDPUHVXOWDGR
GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO UHFHLWDV FRP GLYLGHQGRV UHFHLWD FRP MXURV VREUH
FDSLWDOSUySULRUHVXOWDGRFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHUHVXOWDGRFRP
DOLHQDomR GH 790 HVWD ~OWLPD PHUHFH HVSHFLDO GHVWDTXH SRU VHU R LWHP PDLV
GHWHUPLQDQWHSDUDIRUPDomRGRUHVXOWDGRGD%1'(63$5
(VWDVDOLHQDo}HVGHLQYHVWLPHQWRVVmRUHDOL]DGDVGHDFRUGRFRPDVFRQGLo}HVGR
PHUFDGR H D PDWXUDomR GRV LQYHVWLPHQWRV GD FDUWHLUD  $ %1'(63$5 PRQLWRUD
FRP DWHQomR R PHUFDGR EXVFDQGR DV PHOKRUHV RSRUWXQLGDGHV HP UHODomR D
SUHoRYROXPHHPRPHQWRGHYHQGD2JLURGDFDUWHLUDGD%1'(63$5pXPPHLR
LPSRUWDQWH GH DVVHJXUDU TXH QRYRV LQYHVWLPHQWRV UHFHEDP DWHQomR H UHFXUVRV
VXILFLHQWHVDVVLPFRPRFRQWULEXLSDUDDXPHQWDUDOLTXLGH]GRPHUFDGREUDVLOHLUR
GHFDSLWDLV2SURFHVVRGHGHVLQYHVWLPHQWRJHUDOPHQWHVHGiSRUPHLRGHYHQGDV
GLUHWDVHPSUHJmRHGHRIHUWDVS~EOLFDVVHFXQGiULDVHPEROVDGHYDORUHVQR%UDVLO
$V GHFLV}HV GH YHQGD VmR GLVFXWLGDV VHPDQDOPHQWH HP &RPLWr 7pFQLFR H
HQFDPLQKDGDV SDUD DSURYDomR SHORV UHVSHFWLYRV 6XSHULQWHQGHQWHV SHOR 'LUHWRU
GDV iUHDV GH 5HQGD 9DULiYHO GR %1'(6 H SRU ~OWLPR SHOD 'LUHWRULD GD
%1'(63$5
LL

IDWRUHVTXHDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$OpP GDV RSHUDo}HV GH DTXLVLomR H DOLHQDomR GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV PDLV
UHOHYDQWHVDVTXDLVHVWmRGHWDOKDGDVQRLWHP§E¨DVHJXLUFDEHGHVWDFDUTXH
DGHVYDORUL]DomRGRYDORUMXVWRGDFDUWHLUDGHDo}HVGHFRPSDQKLDVQmRFROLJDGDV
UHJLVWUDGRHPDTXDOUHSUHVHQWRXLPSRUWDQWHUHGXomRGRSDWULP{QLROtTXLGR
UHIOHWH D SUiWLFD FRQWiELO LQWURGX]LGD SHORV &3&V FRP R UHJLVWUR GR YDORU MXVWR
GHVWHV DWLYRV H VXDV RVFLODo}HV DGYLQGDV GR PHUFDGR GH FDSLWDLV RQGH VmR
QHJRFLDGRV(QWUHWDQWRQmRUHSUHVHQWDJDQKRRXSHUGDHIHWLYD
(P  D %1'(63$5 UHDOL]RX R UHFRQKHFLPHQWR GH GLYLGHQGRV D UHFHEHU GD
(OHWUREUiV QR YDORU GH 5 PLO VXSRUWDGR SRU )DWR 5HOHYDQWH SXEOLFDGR
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

SHODHPSUHVDHPTXHFRPXQLFDYDTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD


&RPSDQKLD HP UHXQLmR RUGLQiULD DSURYRX D TXLWDomR GR VDOGR GD 5HVHUYD
(VSHFLDOGH'LYLGHQGRVSDUDSDJDPHQWRHPTXDWURSDUFHODVDQXDLVYHQFHQGRQRV
GLDVHSRGHQGRVHUDQWHFLSDGDV-iHP
 D &RPSDQKLD HQYLRX &RPXQLFDGR DR 0HUFDGR LQIRUPDQGR TXH
DQWHFLSDULDDSULPHLUDSDUFHODGRSDJDPHQWRGRVGLYLGHQGRVSDUDRGLD
WHQGR D %1'(63$5 UHFHELGR R YDORU GH 5 PLOK}HV QD UHIHULGD GDWD  2V
GLYLGHQGRV UHJLVWUDGRV UHIHUHPVH DRV DQRV GH  D   'R HIHLWR QR
UHVXOWDGRGHGH5PLO5PLOUHIHUHPVHjDWXDOL]DomR
PRQHWiULDGRYDORURULJLQDOGRVGLYLGHQGRVSHODWD[D6(/,&
(P  WDPEpP GHVWDFDVH R UHJLVWUR GH UHDOL]DomR GH DMXVWH GH DYDOLDomR
SDWULPRQLDO $$3 QRYDORUGH5PLOUHIHUHQWHDRVLQYHVWLPHQWRVHP-%6
H )LEULD TXH GHL[DUDP GH VHU FODVVLILFDGRV FRPR GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD H
SDVVDUDPDVHUFODVVLILFDGDVFRPRFROLJDGDVHSHORUHJLVWURGHJDQKRFRPFRPSUD
YDQWDMRVD QR YDORU GH 5 PLO RULXQGR GH RSHUDomR GH UHHVWUXWXUDomR
VRFLHWiULDUHDOL]DGDSRULQYHVWLGDVGD%1'(63$5

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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 2V GLUHWRUHV GHYHP FRPHQWDU RV HIHLWRV UHOHYDQWHV TXH RV HYHQWRV DEDL[R
WHQKDP FDXVDGR RX VH HVSHUD TXH YHQKDP D FDXVDU QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGRHPLVVRUHHPVHXVUHVXOWDGRV
D LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO
1mRDSOLFiYHO
E FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
1R H[HUFtFLR GH  D SULQFLSDO DTXLVLomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD IRL GH
*HUGDXQRYDORUGH5PLO$VSULQFLSDLVDOLHQDo}HVUHDOL]DGDVQRH[HUFtFLR
UHVXOWDGR GD DOLHQDomR  IRUDP 7HOHPDU 3DUWLFLSDo}HV 5 PLO  ,QHSDU
5 PLO  H &(63 5 PLO  +RXYH DLQGD D SHUPXWD GH Do}HV GD
/DWLFtQLRV%RP*RVWRSRUDo}HVGD/%5¥/iFWHRV%UDVLORSHUDomRTXHJHURXXP
JDQKR GH 5 PLO H D DTXLVLomR GH Do}HV GD -%6 XVDQGR FRPR PHLR GH
SDJDPHQWRDVGHErQWXUHVGDFRPSDQKLDTXHHVWDYDPQDFDUWHLUDGD%1'(63$5$
FDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVGD%1'(63$5WRWDOL]RX5PLOHP
H R UHVXOWDGR GH DOLHQDo}HV GH 790 WRWDOL]RX 5 PLO QR H[HUFtFLR GH

1R H[HUFtFLR GH  DV SULQFLSDLV DTXLVLo}HV GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV H R
UHVSHFWLYR YDORU GRV LQYHVWLPHQWRV IRUDP RV VHJXLQWHV 3HWUREUDV 5
PLO  %UDVNHP 5 PLO  (FRURGRYLDV 5 PLO  9DOH 6ROXo}HV HP
(QHUJLD 5PLO H/LQ[ 5PLO +RXYHDLQGDDVXEVFULomRGHDo}HV
GD (7+ %LRHQHJLD QR YDORU GH 5 PLO H D FRQYHUVmR GH GHErQWXUHV HP
Do}HV GD FRPSDQKLD QR YDORU GH 5 PLO R TXDO DGYHLR GD RSHUDomR GH
OLTXLGDomRGHGHErQWXUHVGD%UHQFR+ROGLQJLQFRUSRUDGDSHOD(7+%LRHQHUJLDHP
DEULOGH$VSULQFLSDLVDOLHQDo}HVGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVUHDOL]DGDVQR
H[HUFtFLRGH UHVXOWDGRGDDOLHQDomR IRUDP%DQFRGR%UDVLO 5PLO 
)LEULD 5 PLO  5LR 3ROtPHURV 5 PLO  &61 5 PLO 
,RFKSH 5PLO  H 7UDFWHEHO 5 PLO   7DPEpP IRL UHDOL]DGD XPD
RSHUDomR GH SHUPXWDFRP R 71 GH  Do}HV SUHIHUHQFLDLVGD 3HWUREUDV
SRU  Do}HV RUGLQiULDV GD FRPSDQKLD TXH JHURX XP JDQKR GH
5 PLO  $ FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV GD %1'(63$5 WRWDOL]RX
5 PLO HP  H R UHVXOWDGR GH DOLHQDo}HV GH 790 WRWDOL]RX
5PLOQRH[HUFtFLRGH
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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1R H[HUFtFLR GH  DV SULQFLSDLV DTXLVLo}HV GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV
RFRUUHUDPHPIXQomRGDDOLHQDomRSRUSDUWHGR%1'(6GHDo}HVUHFHELGDVSDUD
LQWHJUDOL]DomR GH DXPHQWR GH VHX FDSLWDO UHDOL]DGR SHOR 7HVRXUR 1DFLRQDO HP
DJRVWRGHVWHDQR$VSULQFLSDLVDo}HVDGTXLULGDVSHOD%1'(63$5QHVVHFRQWH[WR
IRUDP (OHWUREUDV 5PLO  9DOH 5 PLO  3HWUREUDV 5
PLO H7UDFWHEHO 5PLO $OpPGHVWDVFDEHGHVWDFDUDDTXLVLomRGHDo}HV
GD9&3QRWRWDOGH5PLOWDPEpPUHDOL]DGDHP3RURXWURODGR
HP  D %1'(63$5 QmR UHDOL]RX DOLHQDo}HV VLJQLILFDWLYDV FRPR QRV DQRV
DQWHULRUHV  $V SULQFLSDLV IRUDP &61 H /LJKW FXMRV UHVXOWDGRV REWLGRV IRUDP
UHVSHFWLYDPHQWH 5 PLO H 5 PLO  $ FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV
DWLQJLX5PLOHPHRUHVXOWDGRFRPDOLHQDo}HVGH790IRL
GH5PLOQRH[HUFtFLRGH
FHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV
1mRKRXYHHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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2VGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDU
D PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
1mR KRXYH PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV QDV SUiWLFDV FRQWiEHLV QRV H[HUFtFRV
DSUHVHQWDGRV
E HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV
1mRKRXYHDOWHUDomRGHSUiWLFDVFRQWiEHLVQRVH[HUFtFRVDSUHVHQWDGRV
F UHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU
2 5HODWyULR GRV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH
GHGH]HPEURGHIRLHPLWLGRVHPUHVVDOYD
2 5HODWyULR GRV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH
GHGH]HPEURGHFRQWLQKDRVVHJXLQWHVSDUiJUDIRV
L  UHVVDOYD SDUD R IDWR GH TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH FHUWDV HPSUHVDV
FROLJDGDV QDV TXDLV D %1'(63$5 SRVVXtD LQYHVWLPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH
 QR YDORU GH 5 H FXMR JDQKR OtTXLGR DSXUDGR SHOR PpWRGR GH
HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO WRWDOL]D 5 PLO SDUD R H[HUFtFLR ILQGR HP  GH
GH]HPEUR GH  XWLOL]DGDV SDUD ILQV GH DYDOLDomR GRV LQYHVWLPHQWRV SHOR
PpWRGR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO IRUDP HODERUDGDV FRP EDVH QDV QRUPDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLODWpGHGH]HPEURGHHTXHQmRIRLSRVVtYHO
TXDQWLILFDU RV HIHLWRV FDVR HVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV WLYHVVHP VLGR
SUHSDUDGDVFRPEDVHQDVQRUPDVFRQWiEHLVFRPYLJrQFLDSDUDH
LL 

rQIDVHSDUDRIDWRGHTXHRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDGHGH]HPEURGH

HDREDODQoRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGHDSUHVHQWDGRVSDUDILQV
GH FRPSDUDomR IRUDP DQWHULRUPHQWH DXGLWDGRV SHORV PHVPRV DXGLWRUHV GH
DFRUGRFRPDVQRUPDVGHDXGLWRULDYLJHQWHVSRURFDVLmRGDHPLVVmRGRUHODWyULR
HP  GH MDQHLUR GH  VHP PRGLILFDomR H TXH DV QRUPDV GH DXGLWRULD
DQWHULRUPHQWHYLJHQWHVSHUPLWLDPGLYLVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHPRWLYRSHORTXDODV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH FHUWDV HPSUHVDV FROLJDGDV QDV TXDLV D %1'(63$5
SRVVXtDLQYHVWLPHQWRVHPGHGH]HPEURGHQRYDORUGH5PLO
5PLOHPGHMDQHLURGH TXHUHSUHVHQWDYDGRWRWDOGR
DWLYR  HP  GH MDQHLUR GH   H  GR SDWULP{QLR OtTXLGR 
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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10.4 - Mudanças
significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do

auditor
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


HP  GH MDQHLUR GH   H FXMR JDQKR OtTXLGR DSXUDGR SHOR PpWRGR GH
HTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOWRWDOL]DYD5PLOSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGHIRUDPH[DPLQDGRVSRURXWURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVFXMRV
SDUHFHUHVQmRFRQWLQKDPUHVVDOYD$RSLQLmRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHQRTXHVH
UHIHUH DRV YDORUHV GHVWHV LQYHVWLPHQWRV H GRV FRUUHVSRQGHQWHV UHVXOWDGRV GH
HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO IRL EDVHDGD QRV SDUHFHUHV GDTXHOHV RXWURV DXGLWRUHV
GHVWDFDQGRVHTXHRVDMXVWHVUHWURVSHFWLYRVGHVVDVVRFLHGDGHVFROLJDGDVQmRIRUDP
DXGLWDGRVSRURXWURVDXGLWRUHV
$$GPLQLVWUDomRGD%1'(63$5HVFODUHFHTXHDUHVVDOYDFRQWLGDQR5HODWyULRGRV
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH  IRL
FLUFXQVWDQFLDO QmR UHFRUUHQWH H UHVXOWRX GD LPSRVVLELOLGDGH GH DOJXPDV FROLJDGDV
GHDSOLFDUWRGRVDVQRUPDVFRQWiEHLVFRPDSOLFDomRPDQGDWyULDSDUDRH[HUFtFLR
GH  HP WHPSR KiELO SDUD TXH D %1'(63$5 SXGHVVH XWLOL]DU GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVSUHSDUDGDVVHJXQGRDVPHVPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVSDUDILQVGHFiOFXOR
GD HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO 7DO VLWXDomR IRL VXSHUDGD QR SULPHLUR WULPHVWUH GH


%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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10.5 - Políticas contábeis críticas
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.
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10.6 - Controles
internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de

eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


&RPUHODomRDRVFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRVSDUDDVVHJXUDUDHODERUDomR
GHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQILiYHLVRVGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDU
D JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV LQGLFDQGR HYHQWXDLV LPSHUIHLo}HV H
SURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
2 6LVWHPD %1'(6 p IRUPDGR SHODV HPSUHVDV %1'(6 %1'(63$5 ),1$0( H
%1'(6 /LPLWHG H GLVS}H GH XPD HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV HILFD] TXH
DVVHJXUDj$GPLQLVWUDomRXPDGHTXDGRJUDXGHFRQIRUPLGDGHGRVSURFHGLPHQWRV
H[HFXWDGRV SHODV GLYHUVDV XQLGDGHV jV QRUPDV SHUWLQHQWHV  $ $GPLQLVWUDomR
HQWHQGH TXH HVWD HVWUXWXUD p DGHTXDGD H SRVVLELOLWD D HODERUDomR GH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQILiYHLV
2 VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV SHUPHLD WRGD D ,QVWLWXLomR H DV XQLGDGHV PDLV
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDVDRWHPDVmRD$XGLWRULD,QWHUQD $7 HR'HSDUWDPHQWR
GH&RQWUROHV,QWHUQRVOLJDGRj»UHDGH*HVWmRGH5LVFR $*5'(&2, 
+i DLQGD R &RPLWr GH $XGLWRULD GR 6LVWHPD %1'(6 OLJDGR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDRTXDOLQFXPEHDREULJDomRGHUHYLVDUSUHYLDPHQWHjSXEOLFDomR
DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR 6LVWHPD %1'(6 LQFOXVLYH QRWDV H[SOLFDWLYDV
UHODWyULRVHSDUHFHUGR$XGLWRU,QGHSHQGHQWH
$XGLWRULD,QWHUQDFDEHDYDOLDUHPVHXVWUDEDOKRVRVSURFHVVRVHDDGHUrQFLDGRV
SURFHGLPHQWRVUHDOL]DGRVjVQRUPDVYLJHQWHVEHPFRPRDSUHVHQWDUDR&RPLWrGH
$XGLWRULD VHPHVWUDOPHQWH SDUHFHU TXDQWR j DGHTXDomR GRV SURFHGLPHQWRV
DGRWDGRVSHOD$XGLWRULD,QGHSHQGHQWH2$*5'(&2,GHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HV
GHYH LGHQWLILFDU RSRUWXQLGDGHV GH PHOKRULD QRV FRQWUROHV LQWHUQRV GRV SURFHVVRV
DSRLDU DV GHPDLV XQLGDGHV QR DSULPRUDPHQWR GRV FRQWUROHV UHODFLRQDGRV jV VXDV
DWLYLGDGHVHGLVVHPLQDUDFXOWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVQD,QVWLWXLomR
E GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR
UHODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
2V WUDEDOKRV HIHWXDGRV SHOD $XGLWRULD ,QGHSHQGHQWH QmR UHYHODUDP GHILFLrQFLDV
VLJQLILFDWLYDV QR VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV TXH SXGHVVHP DIHWDU DGYHUVD H
VLJQLILFDWLYDPHQWH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD 6RFLHGDGH SDUD R H[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGH
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.
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 relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.8 - Itens

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



 2V GLUHWRUHV GHYHP GHVFUHYHU RV LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRHPLVVRULQGLFDQGR
D

RV DWLYRV H SDVVLYRV GHWLGRV SHOR HPLVVRU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH TXH

QmR DSDUHFHP QR VHX EDODQoR SDWULPRQLDO RIIEDODQFH VKHHW LWHPV  WDLV
FRPR
L DUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV
1mRVHDSOLFDj%1'(63$5
LL FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD
ULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV
1mRVHDSOLFDj%1'(63$5
LLL FRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV
1mRVHDSOLFDj%1'(63$5
LY FRQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD
1mRVHDSOLFDj%1'(63$5
Y FRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV
1mRVHDSOLFDj%1'(63$5
E RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1mRKiRXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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10.9 - Comentários
sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



&RPHQWiULRVGRVGLUHWRUHV

 (P UHODomR D FDGD XP GRV LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLFDGRVQRLWHPRVGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDU
D FRPR WDLV LWHQV DOWHUDP RX SRGHUmR YLU D DOWHUDU DV UHFHLWDV DV GHVSHVDV R
UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRHPLVVRU
1mRVHDSOLFDj%1'(63$5
E QDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR
1mRVHDSOLFDj%1'(63$5
F QDWXUH]D H PRQWDQWH GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV H GRV GLUHLWRV JHUDGRV HP
IDYRUGRHPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
1mRVHDSOLFDj%1'(63$5














%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

2VGLUHWRUHVGHYHPLQGLFDUHFRPHQWDURVSULQFLSDLVHOHPHQWRVGRSODQR


GHQHJyFLRVGRHPLVVRUH[SORUDQGRHVSHFLILFDPHQWHRVVHJXLQWHVWySLFRV
DLQYHVWLPHQWRVLQFOXLQGR
L GHVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR H
GRVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

/XSDWHFK6$
$ %1'(63$5 FRQIRUPH GLYXOJDGR HP IDWR UHOHYDQWH SHOD /XSDWHFK 6$
§/XSDWHFK¨ HPGHGH]HPEURGHDVVLQRX0HPRUDQGRGH(QWHQGLPHQWRV
QmRYLQFXODQWH FRPD/XSDWHFKD/83$3$51HJyFLRVH(PSUHHQGLPHQWRV/WGD
D )XQGDomR 3HWUREUDV GH 6HJXULGDGH 6RFLDO ¥ 3HWURV *3 ,QYHVWPHQWV /WG H 6DQ
$QWRQLR ,QWHUQDFLRQDO QR TXDO SUHYr D LQWHQomR GDV SDUWHV TXDQWR j UHDOL]DomR
SHOD/XSDWHFKGHDXPHQWRGHFDSLWDOSRUVXEVFULomRSULYDGDQRPRQWDQWHGHDWp
5PLOK}HV
2PHPRUDQGRSUHYrDLQGDDVXEVFULomRHLQWHJUDOL]DomRSHOD%1'(63$5H3HWURV
GR DXPHQWR GH FDSLWDO HP GLQKHLUR QR PRQWDQWH WRWDO FRQMXQWR GH DWp 5 
PLOK}HV FRQVLGHUDQGR GHWHUPLQDGDV FRQGLo}HV GLVSRVWDV QR PHPRUDQGR $
%1'(63$5 SRGHUi DYDOLDU VXEVFUHYHU R DXPHQWR GH FDSLWDO FRP D XWLOL]DomR GH
FUpGLWRVRULXQGRVGHGHErQWXUHVGHVGHTXHJDUDQWLGRUHFXUVRVSDUDD/XSDWHFKQR
$XPHQWRGH&DSLWDOHPPRHGDFRUUHQWHQRPRQWDQWHPtQLPRGH5PLOK}HV
2SUHoRGHHPLVVmRGDVDo}HVREMHWRGRDXPHQWRGHFDSLWDOVHUiGH5SRU
DomRGHIRUPDDLQFHQWLYDUDSDUWLFLSDomRGRVDFLRQLVWDVQRDXPHQWRGHFDSLWDOH
GR PHUFDGR HP JHUDO QD VXEVFULomR GH HYHQWXDLV VREUDV 2 DXPHQWR GH FDSLWDO
SRGHUi VHU KRPRORJDGR SDUFLDOPHQWH GHVGH TXH DWLQMD R PRQWDQWH PtQLPR GH
5PLOK}HV

3RUTXHVW}HVGHFRQILGHQFLDOLGDGHUHODFLRQDGDVjVDWLYLGDGHVGHVHPSHQKDGDVSHOD
%1'(63$5 HYHQWXDLV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR TXH QmR WHQKDP VLGR
GLYXOJDGRVFRPRIDWRVUHOHYDQWHVQmRVmRLQIRUPDGRV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

LL IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

&RQIRUPH Mi FRPHQWDGR QR LWHP  DV SULQFLSDLV IRQWHV GH UHFXUVRV GD
%1'(63$5VmRSURYHQLHQWHVGRVUHWRUQRVHUHQGLPHQWRVGHVXDFDUWHLUDGHDWLYRV
QRWDGDPHQWHGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRGHSDUWLFLSDo}HVDFLRQiULDV
MXURVUHFHELGRVGHGHErQWXUHVHGHVLQYHVWLPHQWRV $GLFLRQDOPHQWHD%1'(63$5
WHPFRPRIRQWHGHUHFXUVRVFRPSOHPHQWDUHVDVFDSWDo}HVDWUDYpVGHHPLVV}HVGH
GHErQWXUHVVLPSOHVQRPHUFDGRGRPpVWLFRHRVFRQWUDWRVGHP~WXRILUPDGRVFRP
R%1'(6
LLL GHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV
3RUTXHVW}HVGHFRQILGHQFLDOLGDGHUHODFLRQDGDVjVDWLYLGDGHVGHVHPSHQKDGDVSHOD
%1'(63$5 HYHQWXDLV GHVLQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR TXH QmR WHQKDP VLGR
GLYXOJDGRVFRPRIDWRVUHOHYDQWHVQmRVmRLQIRUPDGRV
E GHVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV
SDWHQWHV RX RXWURV DWLYRV TXH GHYDP LQIOXHQFLDU PDWHULDOPHQWH D FDSDFLGDGH
SURGXWLYDGRHPLVVRU
,WHPQmRDSOLFiYHOjDWLYLGDGHGD%1'(63$5
FQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVLQGLFDQGR
L

GHVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

LL

PRQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOR HPLVVRU HP SHVTXLVDV SDUD
GHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV

LLL

SURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

LY

PRQWDQWHVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRV
SURGXWRVRXVHUYLoRV

,WHPQmRDSOLFiYHOjDWLYLGDGHGD%1'(63$5

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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10.11 - Outros fatores com influência relevante
Formulário de Referência

10. Comentários dos diretores
10.11 Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados
nos demais itens desta seção.
Todas as informações relevantes foram divulgadas.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Formulário de Referência

11. Projeções
A informação é facultativa.
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11. Projeções
A informação é facultativa.
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$VVHPEOHLDJHUDOHDGPLQLVWUDomR


'HVFUHYHUDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDGRHPLVVRUFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQR
VHXHVWDWXWRVRFLDOHUHJLPHQWRLQWHUQRLGHQWLILFDQGR
$ %1'(63$5 WHP VXD HVWUXWXUD DGPLQLVWUDWLYD GLYLGLGD HP yUJmRV GH
DVVHVVRUDPHQWR DGPLQLVWUDomR H ILVFDOL]DomR TXH VmR UHVSHFWLYDPHQWH R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD'LUHWRULDHR&RQVHOKR)LVFDO
$ %1'(63$5 p XPD VXEVLGLiULD LQWHJUDO GR %1'(6 TXH SRU VXD YH] WHP FRPR
~QLFR DFLRQLVWD D 8QLmR  $ 'LUHWRULD GR%1'(6 IXQFLRQD FRPR DVVHPEOHLD JHUDO
GHDFLRQLVWDVGD%1'(63$5QRVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVDDXPHQWRRXUHGXomRGH
FDSLWDO VRFLDO H RXWUDV UHIRUPDV GR HVWDWXWR GHOLEHUDomR VREUH DV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV GHVWLQDomR GH UHVXOWDGR H HPLVVmR GH WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV  $
'LUHWRULDGR%1'(6VHUH~QHRUGLQDULDPHQWHXPDYH]SRUVHPDQD

D DWULEXLo}HVGHFDGDyUJmRHFRPLWr
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpLQWHJUDGRSHOR3UHVLGHQWHGR%1'(6HSRUPDLV
FLQFR PHPEURV WRGRV EUDVLOHLURV UHVLGHQWHV H GRPLFLOLDGRV QR 3DtV GH QRWyULRV
FRQKHFLPHQWRV H H[SHULrQFLD LGRQHLGDGH PRUDO UHSXWDomR H FDSDFLGDGH WpFQLFD
FRPSDWtYHOFRPRH[HUFtFLRGRFDUJRVHQGRXPGHOHVLQGLFDGRSHOR0LQLVWURGH
(VWDGR GR 3ODQHMDPHQWR 2UoDPHQWR H *HVWmR H RV GHPDLV SHOR 0LQLVWUR GH
(VWDGRVREFXMDVXSHUYLVmRHVWLYHUR%1'(6DWXDOPHQWHR0LQLVWURGH(VWDGRGR
'HVHQYROYLPHQWR ,QG~VWULD H &RPpUFLR ([WHULRU  7RGRV RV QRPHV GHYHP VHU
DSURYDGRVSHOR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHWHUmRPDQGDWRGHWUrVDQRVSRGHQGR
VHUUHFRQGX]LGRV'HDFRUGRFRPRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD%1'(63$5
FRPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
,  HOHJHU RV 'LUHWRUHVVHP GHQRPLQDomR HVSHFLDO REVHUYDGRV RV SURFHGLPHQWRV
SUHYLVWRVQR(VWDWXWR
,,  DSUHFLDU SRU SURSRVWD GD 'LUHWRULD RV SODQRV H SURJUDPDV GH DWXDomR GD
%1'(63$5IL[DQGRDRULHQWDomRJHUDOGRVVHXVQHJyFLRV
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

,,,,  RSLQDU VREUH RV RUoDPHQWRV GH LQYHVWLPHQWRV H DGPLQLVWUDWLYRV DQXDLV H


SOXULDQXDLV
,9DFRQVHOKDUD'LUHWRULDQDIL[DomRGHSROtWLFDVDVHUHPDGRWDGDVHQDGHILQLomR
GHSULRULGDGHVGHQDWXUH]DVHWRULDO
9  PDQLIHVWDUVH VREUH R 5HODWyULR $QXDO GD 'LUHWRULD DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRHDVSURSRVWDVGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV
9,  DFRQVHOKDU R $FLRQLVWD ÅQLFR  %1'(6 QR TXH VH UHIHUH jV OLQKDV JHUDLV
RULHQWDGRUDVGD%1'(63$5H
9,,  PDQLIHVWDUVH VREUH TXDLVTXHU DVVXQWRV GH LQWHUHVVH GD %1'(63$5 TXH OKH
VHMDPVXEPHWLGRVSHOD'LUHWRULDRXSHOR$FLRQLVWDÅQLFR%1'(6
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VH UH~QH RUGLQDULDPHQWH XPD YH] SRU WULPHVWUH H
H[WUDRUGLQDULDPHQWH VHPSUH TXH IRU FRQYRFDGR SRU VHX SUHVLGHQWH D FULWpULR
GHVWHRXSRUVROLFLWDomRGHSHORPHQRVTXDWURGRVVHXVPHPEURV
'LUHWRULD
$ 'LUHWRULD GD %1'(63$5 yUJmR GH DGPLQLVWUDomR H[HFXWLYD GD (PSUHVD p
FRPSRVWDSRUDWpRLWRPHPEURVWRGRVLQWHJUDQWHVGD'LUHWRULDGR%1'(6FXMRV
PDQGDWRV GHYHUmR FRLQFLGLU FRP RV UHVSHFWLYRV PDQGDWRV FRPR PHPEURV GD
'LUHWRULDGR%1'(62'LUHWRU3UHVLGHQWHVHUiQHFHVVDULDPHQWHR3UHVLGHQWHGR
%1'(6HR'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWHVHUiR9LFH3UHVLGHQWHGR%1'(6
&RPSHWHj'LUHWRULDRH[HUFtFLRGHWRGRVRVSRGHUHVGHDGPLQLVWUDomRJHUDOHGH
JHVWmRH[HFXWLYDGD%1'(63$5FDEHQGROKHSUHFLSXDPHQWHQRVWHUPRVGRDUWLJR
GR(VWDWXWR6RFLDO
,IL[DURVSODQRVHSURJUDPDVGHDWXDomRGD%1'(63$5
,,DSURYDURVRUoDPHQWRVGHLQYHVWLPHQWRVHDGPLQLVWUDWLYRVDQXDLVHSOXULDQXDLV
,,,DSURYDUDVQRUPDVJHUDLVGHRSHUDomR
,9  DSURYDU D RUJDQL]DomR LQWHUQD GD %1'(63$5 GHILQLQGR D HVWUXWXUD
DGPLQLVWUDWLYDHDVDWULEXLo}HVGDVXQLGDGHVTXHDLQWHJUDP
9GHOLEHUDUVREUHDVRSHUDo}HVGHDSRLRILQDQFHLUR
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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9,DSURYDUDVQRUPDVJHUDLVGHDGPLQLVWUDomRGHSHVVRDOLQFOXVLYHDVUHODWLYDVj


LQVWLWXLomRGHSODQRVGHFDUJRVHVDOiULRVRXGHEHQHItFLRV
9,,HODERUDUR5HODWyULR$QXDOGH'HVHPSHQKRGD%1'(63$5DVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV GR H[HUFtFLR H DV SURSRVWDV GH GHVWLQDomR GRV UHVXOWDGRV SDUD
DSUHFLDomRGR&RQVHOKR)LVFDOHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRVWHULRUPHQWH
GHOLEHUDomRGR$FLRQLVWDÅQLFR%1'(6
9,,,DXWRUL]DUDDTXLVLomRDOLHQDomRHRQHUDomRGHEHQVLPyYHLV
,;  GHOLEHUDU VREUH D DTXLVLomR DOLHQDomR H RQHUDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV
H[FHWR TXDQGR VH WUDWDU GH HPLVVmR GH GHErQWXUHV VLPSOHV RX FRQYHUVtYHLV HP
Do}HV H DLQGD QHJRFLDomR GDV TXH HVWLYHUHP PDQWLGDV HP WHVRXUDULD KLSyWHVHV
QDVTXDLVDGHOLEHUDomRFRPSHWHSULYDWLYDPHQWHDR$FLRQLVWDÅQLFR%1'(6
;DXWRUL]DUDUHQ~QFLDGHGLUHLWRVWUDQVDo}HVHFRPSURPLVVRDUELWUDOUHVVDOYDGDD
UHQ~QFLD D GLUHLWRV GH VXEVFULomR GH Do}HV RX GH GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP
Do}HVGHHPSUHVDVFRQWURODGDVFXMDGHOLEHUDomRFDEHSULYDWLYDPHQWHDR$FLRQLVWD
ÅQLFR¥%1'(6
;,DXWRUL]DUDUHDOL]DomRGHDFRUGRVFRQWUDWRVHFRQYrQLRVTXHFRQVWLWXDP{QXV
REULJDo}HVRXFRPSURPLVVRVSDUDD%1'(63$5
;,,FRQFHGHUIpULDVHOLFHQoDVDRVPHPEURVGD'LUHWRULDH
;,,,ID]HUSXEOLFDUQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmRGHSRLVGHDSURYDGRSHOR0LQLVWUR
GH(VWDGRVREFXMDVXSHUYLVmRHVWLYHUR$FLRQLVWDÅQLFR%1'(6
D R5HJXODPHQWRGH/LFLWDo}HV
E  R 5HJXODPHQWR GH 3HVVRDO FRP GLUHLWRV H GHYHUHV GRV HPSUHJDGRV R UHJLPH
GLVFLSOLQDUHDVQRUPDVVREUHDSXUDomRGHUHVSRQVDELOLGDGH
F  R 4XDGUR GH 3HVVRDO FRP D LQGLFDomR HP  WUrV  FROXQDV GR WRWDO GH
HPSUHJRVHRVQ~PHURVGHHPSUHJRVSURYLGRVHYDJRVGLVFULPLQDGRVSRUFDUUHLUD
RXFDWHJRULDHPGHMXQKRHGHGH]HPEURGHFDGDDQR
G  R SODQR GH VDOiULRV EHQHItFLRV YDQWDJHQV H TXDLVTXHU RXWUDV SDUFHODV TXH
FRPSRQKDPDUHWULEXLomRGRVVHXVHPSUHJDGRV
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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eGHVHHVFODUHFHUTXHWRGRVRVPHPEURVGD'LUHWRULDGR%1'(6VmRQRPHDGRV


SHOR 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD VHQGR D QRPHDomR GR 3UHVLGHQWH H GR 9LFH
3UHVLGHQWH IHLWDV SRU SUD]R LQGHWHUPLQDGR H GRV GHPDLV 'LUHWRUHV SRU PDQGDWR
FRPGXUDomRGHWUrVDQRVDGPLWLGDUHFRQGXomR
1DKLSyWHVHGHDOJXPPHPEURGD'LUHWRULDGR%1'(6VHUHPSUHJDGRGR4XDGUR
GH 3HVVRDO GD (PSUHVD VHX FRQWUDWR GH WUDEDOKR p SUHVHUYDGR GXUDQWH WRGR R
PDQGDWR FRP WRGRV RV GLUHLWRV H YDQWDJHQV 1R FDVR GH GHVLJQDomR SDUD D
'LUHWRULD GH PHPEURV QmR SHUWHQFHQWHV DR 4XDGUR GD ,QVWLWXLomR SRU IRUoD GH
GLVSRVLomRHVWDWXWiULDDHOHVVHUmRDSOLFDGRVQRVWHUPRVGHQRUPDVHVSHFtILFDVRV
GLUHLWRV H YDQWDJHQV DWULEXtGRV DRV HPSUHJDGRV GR %1'(6 HQTXDQWR SHUGXUDU R
FXPSULPHQWRGRVVHXVPDQGDWRV
$ 'LUHWRULD GD %1'(63$5 VH UH~QH RUGLQDULDPHQWH GXDV YH]HV SRU PrV H p
UHVSRQViYHO SHOD IL[DomR H FRQGXomR GDV SROtWLFDV D VHUHP DGRWDGDV SHOD
%1'(63$5GHYHQGRDGPLQLVWUDUHUHSUHVHQWDUD%1'(63$5SUDWLFDQGRWRGRVRV
DWRVQHFHVViULRVDRVHXUHJXODUIXQFLRQDPHQWR
&RQVHOKR)LVFDO
2 &RQVHOKR )LVFDO yUJmR GH ILVFDOL]DomR GD %1'(63$5 WHUi SHUPDQHQWH
IXQFLRQDPHQWRHVHUiFRQVWLWXtGRGHWUrVPHPEURVHIHWLYRVHWUrVVXSOHQWHVWRGRV
EUDVLOHLURV UHVLGHQWHV H GRPLFLOLDGRV QR 3DtV GHVLJQDGRV SHOR %1'(6 DSyV
DSURYDomR GRV UHVSHFWLYRV QRPHV SHOR 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD VHQGR L  XP
UHSUHVHQWDQWH GR 0LQLVWpULR D TXH HVWHMD YLQFXODGR R %1'(6 LQGLFDGR SHOR
UHVSHFWLYR0LQLVWURGH(VWDGRLL XPUHSUHVHQWDQWHGR7HVRXUR1DFLRQDOLQGLFDGR
SHOR0LQLVWURGH(VWDGRGD)D]HQGDHLLL XPUHSUHVHQWDQWHGR%1'(6
2V PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO WHUmR PDQGDWR GH GRLV DQRV DGPLWLGD D
UHFRQGXomRSRULJXDOSHUtRGR
$R&RQVHOKR)LVFDOFRPSHWHH[HUFHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
DVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVTXDLVVHMDP
,ILVFDOL]DUSRUTXDOTXHUGHVHXVPHPEURVRVDWRVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHYHULILFDU
RFXPSULPHQWRGRVVHXVGHYHUHVOHJDLVHHVWDWXWiULRV

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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,,RSLQDUVREUHRUHODWyULRDQXDOGDDGPLQLVWUDomRID]HQGRFRQVWDUGRVHXSDUHFHU


DV LQIRUPDo}HV FRPSOHPHQWDUHV TXH MXOJDU QHFHVViULDV RX ~WHLV j GHOLEHUDomR GD
DVVHPEOHLDJHUDO
,,,RSLQDUVREUHDVSURSRVWDVGRVyUJmRVGDDGPLQLVWUDomRDVHUHPVXEPHWLGDVj
DVVHPEOHLDJHUDOUHODWLYDVDPRGLILFDomRGRFDSLWDOVRFLDOHPLVVmRGHGHErQWXUHV
RX E{QXV GH VXEVFULomR SODQRV GH LQYHVWLPHQWR RX RUoDPHQWRV GH FDSLWDO
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVWUDQVIRUPDomRLQFRUSRUDomRIXVmRRXFLVmR
,9GHQXQFLDUSRUTXDOTXHUGHVHXVPHPEURVDRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRHVH
HVWHVQmRWRPDUHPDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVSDUDDSURWHomRGRVLQWHUHVVHVGD
FRPSDQKLD j DVVHPEOHLD JHUDO RV HUURV IUDXGHV RX FULPHV TXH GHVFREULUHP H
VXJHULUSURYLGrQFLDV~WHLVjFRPSDQKLD
9  FRQYRFDU D DVVHPEOHLD JHUDO RUGLQiULD VH RV yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR
UHWDUGDUHPSRUPDLVGHXPPrVHVVDFRQYRFDomRHDH[WUDRUGLQiULDVHPSUHTXH
RFRUUHUHP PRWLYRV JUDYHV RX XUJHQWHV LQFOXLQGR QD DJHQGD GDV DVVHPEOHLDV DV
PDWpULDVTXHFRQVLGHUDUHPQHFHVViULDV
9,  DQDOLVDU DR PHQRV WULPHVWUDOPHQWH R EDODQFHWH H GHPDLV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHODERUDGDVSHULRGLFDPHQWHSHODFRPSDQKLD
9,,H[DPLQDUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRVRFLDOHVREUHHODVRSLQDU
9,,,H[HUFHUHVVDVDWULEXLo}HVGXUDQWHDOLTXLGDomRWHQGRHPYLVWDDVGLVSRVLo}HV
HVSHFLDLVTXHDUHJXODP
E HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLV
&RPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWHDGLUHomRVXSHUYLVmRHFRRUGHQDomRGRVWUDEDOKRV
GD'LUHWRULDHHVSHFLILFDPHQWH
,  UHSUHVHQWDU D %1'(63$5 HP MXt]R RX IRUD GHOH SRGHQGR HP QRPH GHVWD
FRQVWLWXLU SURFXUDGRUHV DG MXGLFLD RX DG QHJRWLD H[FHWR TXDQWR DRV DWRV TXH
FRQVWLWXDPRXPRGLILTXHPREULJDo}HVGD%1'(63$5RXTXHH[RQHUHPWHUFHLURV
GHREULJDo}HVSDUDFRPHVWDRVTXDLVVHUmRVXEVFULWRVSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHHP
FRQMXQWRFRPRXWUR'LUHWRU
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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,,,  IL[DU DV DWULEXLo}HV GRV 'LUHWRUHV SRGHQGR GHOHJDU FRPSHWrQFLD H[HFXWLYD H
GHFLVyULD
,9EDL[DUQRUPDVQHFHVViULDVDRIXQFLRQDPHQWRGD%1'(63$5GHDFRUGRFRPD
RUJDQL]DomRLQWHUQDDSURYDGDSHOD'LUHWRULD
9  DGPLWLU SURPRYHU SXQLU GLVSHQVDU GHPLWLU H SUDWLFDU WRGRV RV GHPDLV DWRV
FRPSUHHQGLGRV QD DGPLQLVWUDomR GH SHVVRDO REVHUYDGRV RV FULWpULRV OHJDLV H
QRUPDVHVWDEHOHFLGDVSHOD'LUHWRULD
9,DXWRUL]DUDDTXLVLomRDOLHQDomRHRQHUDomRGHEHQVPyYHLV
9,,  VXEPHWHU DR $FLRQLVWD ÅQLFR  %1'(6 REVHUYDGRV RV SUD]RV OHJDLV R
5HODWyULR $QXDO DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H GHPDLV PDWpULDV REMHWR GH
GHOLEHUDomRGHVWHQRH[HUFtFLRGDVVXDVDWULEXLo}HVH
9,,,  GHVLJQDU VXEVWLWXWRV SDUD RV PHPEURV GD 'LUHWRULD HP VXDV DXVrQFLDV H
LPSHGLPHQWRVWHPSRUiULRVTXHQmRSRVVDPVHUDWHQGLGRVPHGLDQWHUHGLVWULEXLomR
GHWDUHIDVHQRFDVRGHYDJDDWpRSUHHQFKLPHQWR
2V DWRV TXH FRQVWLWXDP RX PRGLILTXHP REULJDo}HV GD %1'(63$5 RX TXH
H[RQHUHP WHUFHLURV GH REULJDo}HV SDUD FRP HVWD VHUmR VXEVFULWRV SHOR 'LUHWRU
3UHVLGHQWHHPFRQMXQWRFRPRXWUR'LUHWRU
2 'LUHWRU3UHVLGHQWH SRGHUi GHOHJDU DV UHVSHFWLYDV DWULEXLo}HV QR WRGR RX HP
SDUWH UHVHUYDQGRVH LJXDLV SRGHUHV DR 'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWH TXH VHUi R VHX
VXEVWLWXWR
&RPSHWHDR'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWH
,  UHVSRQGHU SHOR GHVHPSHQKR GDV DWULEXLo}HV GR 'LUHWRU3UHVLGHQWH HP VXDV
DXVrQFLDVRXLPSHGLPHQWRVH
,,H[HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVSDUDRV'LUHWRUHV
2 'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWH SRGHUi GHOHJDU DV UHVSHFWLYDV DWULEXLo}HV QR WRGR RX
HPSDUWHUHVHUYDQGRVHLJXDLVSRGHUHVDXPGRVPHPEURVGD'LUHWRULDTXHVHUi
RVHXVXEVWLWXWR
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

,  FRDGMXYDU R 'LUHWRU3UHVLGHQWH QD GLUHomR H FRRUGHQDomR GDV DWLYLGDGHV GD
%1'(63$5GHDFRUGRFRPDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPGHOHJDGDV
,,¥SDUWLFLSDUGDVUHXQL}HVGD'LUHWRULDFRQFRUUHQGRSDUDDVVHJXUDUDGHILQLomRGH
SROtWLFDVDVHUHPDGRWDGDVSHOD%1'(63$5HUHODWDQGRRVDVVXQWRVGDVUHVSHFWLYDV
XQLGDGHVWpFQLFDVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH
,,,  H[HUFHU DV WDUHIDV GH FRRUGHQDomR TXH IRUHP DWULEXtGDV SHOR 'LUHWRU
3UHVLGHQWHH
,9  H[HUFHU DV IXQo}HV H[HFXWLYDV H GHFLVyULDV TXH OKH IRUHP GHOHJDGDV SHOR
'LUHWRU3UHVLGHQWH


%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social

Publicação

Jornal - UF

Datas

31/12/2010

Demonstrações Financeiras

Brasil Econômico - DF

22/03/2011

Diário do Comércio e Indústria - SP

22/03/2011

Diário Oficial da União - DF

21/03/2011

Jornal do Commercio - RJ

22/03/2011

Valor Econômico - SP

22/03/2011

Diário do Comércio e Indústria - SP

19/02/2010

Diário Oficial da União - DF

18/02/2010

Jornal do Commercio - RJ

19/02/2010

Valor Econômico - SP

19/02/2010

Diário do Comércio e Indústria - SP

18/02/2009

Diário Oficial da União - DF

17/02/2009

Gazeta Mercantil - SP

18/02/2009

Jornal do Commercio - RJ

18/02/2009

Valor Econômico - SP

18/02/2009

31/12/2009

31/12/2008

Demonstrações Financeiras

Demonstrações Financeiras
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Outros cargos e funções exercidas no emissor
João Carlos Ferraz

57

Pertence apenas à Diretoria

16/05/2011

Indeterminado

230.790.376-34

Economista

11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente

17/05/2011

Sim

Não se aplica.
Guilherme Narciso de Lacerda

57

Pertence apenas à Diretoria

13/02/2012

3 anos.

142.475.006-78

Economista

Não se aplica.

24/02/2012

Sim

Não se aplica.
Júlio Cesar Maciel Ramundo

41

Pertence apenas à Diretoria

17/05/2011

3 anos.

003.592.857-32

Economista

12 - Diretor de Relações com Investidores

12/08/2011

Sim

Não se aplica.
Maurício Borges Lemos

59

Pertence apenas à Diretoria

24/02/2012

3 anos (recondução)

165.644.566-20

Economista

Não se aplica.

24/02/2012

Sim

Não se aplica.
Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva

49

Pertence apenas à Diretoria

13/05/2011

3 anos

691.850.857-15

Economista

Não se aplica.

13/05/2011

Sim

Não se aplica.
Luiz Fernando Linck Dorneles

56

Pertence apenas à Diretoria

30/09/2011

3 anos (recondução)

172.592.310-68

Contador

Não se aplica.

30/09/2011

Sim

Não se aplica.
Roberto Zurli Machado

54

Pertence apenas à Diretoria

02/06/2011

3 anos.

600.716.997-91

Engenheiro

Não se aplica.

12/08/2011

Sim

Não se aplica.
Fernando Damata Pimentel

60

Pertence apenas ao Conselho de Administração

10/03/2011

3 anos.

129.845.316-04

Presidente

20 - Presidente do Conselho de Administração

19/04/2011

Sim

Não se aplica.
Alessandro Golombiewski Teixeira

40

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/12/2011

3 anos.

656.147.550-04

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

24/02/2012

Sim

79

Pertence apenas ao Conselho de Administração

07/04/2009

3 anos

Não se aplica.
João Paulo dos Reis Velloso
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

07/04/2009

Sim

Roberto Teixeira da Costa

76

Pertence apenas ao Conselho de Administração

09/05/2006

3 anos (recondução).
Aguardando indicação de
susbtituto conforme previsão
estatutária (art. 12 § 4º)

007.596.358-20

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

15/05/2006

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor
019.687.267-72
Coordenador do Comitê de Auditoria do BNDES.

Não se aplica.
Eva Maria Cella Dal Chiavon

51

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/01/2012

Até 08.05.2012.

400.606.759-34

Enfermeira sanitarista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

24/02/2012

Sim

Não se aplica.
Luciano Galvão Coutinho

64

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

27/04/2007

Indeterminado

636.831.808-20

Economista

31 - Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente

27/04/2007

Sim

Não se aplica.
Cleber Ubiratan de Oliveira

46

Conselho Fiscal

29/04/2010

2 anos (recondução)

501.953.366-15

Economista

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

29/04/2010

Sim

Não se aplica.
Ricardo Schaefer

43

Conselho Fiscal

08/06/2010

2 anos (recondução)

507.857.450-68

Economista

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

08/06/2010

Sim

Não se aplica.
Cláudio de Almeida Neves

68

Conselho Fiscal

08/06/2010

2 anos (recondução)

033.228.827-72

Advogado

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

08/06/2010

Sim

Não se aplica.
André Proite

30

Conselho Fiscal

29/04/2010

2 anos (recondução)

706.354.801-82

Economista

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

29/04/2010

Sim

Fábio Estorti de Castro

41

Conselho Fiscal

08/06/2010

Não tomou posse. Mandato
de 2 anos

630.632.800-97

Economista

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

Não se aplica.

Sim

Não se aplica.
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Jorge Kalache Filho

61

Conselho Fiscal

15/06/2010

Não tomou posse. Mandato
de 2 anos.

178.165.217-15

Engenheiro

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Sim

Não se aplica.
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
João Carlos Ferraz - 230.790.376-34
Economista e jornalista, graduado pela Universidade Católica de Minas Gerais e doutor em economia da inovação e políticas públicas pela Universidade de Sussex, Inglaterra. Nos últimos cinco anos de experiência
profissional, apresentou os seguintes destaques: foi diretor da Divisão de Desenvolvimento Produtivo e Empresarial da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal/ONU) até junho de 2007, funcionário
concursado das Nações Unidas (licenciado); e membro do conselho de administração do Banco do Brasil até junho de 2007.
Guilherme Narciso de Lacerda - 142.475.006-78
Economista, Mestre em Economia pela IPE/USP, Pós-graduado em Administração Universitária e Doutor em Economia pela Unicamp.
Nos últimos cinco anos atuou como Presidente da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (2003 a 2011) e foi Vice-Presidentes do Conselho Deliberativo do SINDAPP – Sindicato Nacional das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar. Atualmente é membro do Conselho de Administração da ALL desde 2006. É membro titular do Conselho de Administração da JBS-Friboi (2011-2012)
Júlio Cesar Maciel Ramundo - 003.592.857-32
Economista, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Master of Business Administration pela London Business School – University of London. Ingressou no BDES por concurso público em 1992.
Assumiu diversos cargos dentre eles atuou como assessor da vice-presidência do BNDES, gerente executivo, chefe do departamento de indústria eletrônica e superintendente da Área de Inclusão Social. Nos últimos
cinco anos atuou como Superindentende da Área Industrial. Atualmente é o diretor responsável pelas áreas de Mercado de Capitais, Capital Empreendedor, Meio Ambiente e Industrial. Também responde como Diretor
de Relações com Investidores.
Maurício Borges Lemos - 165.644.566-20
Economista, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre e doutor pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atualmente é responsável pela Área de Operações Indiretas, Área
Financeira, Área de Administração do BNDES e Secretaria de Gestão da Carteira Agrícola, onde tem atuado nos últimos cinco anos.
Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva - 691.850.857-15
Economista, mestre em Direito e Relações Internacionais pela PUC-RJ e doutor em Economia Política Internacional pela University of Essex. Desde 2008 atuou como Chefe do Gabinete do Ministro de Estado do
Ministério da Fazenda. Atuou também como Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda em 2006 e 2007 e foi Diretor de Comércio Exterior do BNDES em 2003 e 2004.
Luiz Fernando Linck Dorneles - 172.592.310-68
Contador, formado pela Faculdade de Ciências Contábeis Moraes Junior no Rio de Janeiro e com especialização em finanças corporativas pelo IBMEC e pela FGV-RJ. Ingressou no BNDES em 1978, onde já exerceu
vários cargos executivos, tais como chefe de departamento, assessor especial do Presidente e superintendente. Antes de assumir a nova diretoria atuava como Superintendente da Secretaria de Implementação do
Projeto AGIR onde coordenava projeto criado para implantar um novo modelo de gerenciamento para o BNDES (2005 a 2008). É o responsável pela Área de Recursos Humanos, pela Área de Tecnologia da
Informação e pela Gestão do Projeto AGIR.
Roberto Zurli Machado - 600.716.997-91
Engenheiro civil formado pela PUC – RJ e com mestrado em engenharia de produção, ingressou no BNDES por concurso público em 1984. No BNDES, trabalhou de 1985 a 2003 no setor de Projetos de transportes e
logística, como técnico, gerente e chefe de departamento. Em 2003, assumiu a Chefia do Departamento de projetos de telecomunicações, onde permaneceu até maio de 2006, quando passou a exercer a função de
Superintendente da Área de Insumos Básicos, responsável pelos setores de mineração e siderurgia, química e petroquímica, papel e celulose, petróleo e gás e sua cadeia produtiva. Atualmente é Diretor do BNDES
responsável pelas áreas de Infraestrutura, Insumos Básicos e Estruturação de Projetos.
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Fernando Damata Pimentel - 129.845.316-04
Economista, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Exerceu intensa atividade acadêmica como professor da
UFMG. Exerceu vários cargos na Administração Municipal de Belo Horizonte, entre eles o de Secretário Municipal de Fazenda e Secretário Municipal de Planejamento. Foi eleito prefeito de Belo Horizonte por dois
mandatos no período de 2002 a 2008, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual é filiado e um de seus fundadores. Atualmente é o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ministério a que o
BNDES está vinculado.
Alessandro Golombiewski Teixeira - 656.147.550-04
Economista, Doutor em Economia Industrial e Tecnológica pela Universidade de Sussex (Inglaterra) e Mestre em Economia Latino-Americana pela USP.
Em maio de 2007 assumiu a presidência da Apex-Brasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Em abril de 2008 assumiu também a presidência da WAIPA – World Association of
Investment Promotion Agencies - entidade que reúne as agências de promoção de investimento de mais de 160 países. Em outubro de 2009 foi eleito presidente da rede Ibero-Americana de Organismos de Promoção
Comercial. Desde março de 2009 também é Comissário-geral do Brasil na Expo-Xangai 2010. Antes de ser designado para o Conselho de Administração da BNDESPAR atuava como conselheiro no Conselho de
Administração de seu controladro, o BNDES.
João Paulo dos Reis Velloso - 019.687.267-72
Economista, graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e com Pós-Gradução em Economia pela Univesidade de Yale, atualmente é presidente do Fórum Nacional (Instituto Nacional de Altos Estudos),
presidente do IBMEC – Mercado de Capitais, membro do Comitê de Auditoria do BNDES, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República (CDES) e professor da Escola de
Pós-Graduação em Economia da FGV (EPGE).
Roberto Teixeira da Costa - 007.596.358-20
Economista, foi responsável pela organização da instalação da CVM, da qual foi o primeiro presidente. Seu primeiro mandato se encerrou em 27 de março de 2006 e em 09 de maio de 2006 foi reconduzido ao cargo.
No Brasil participa regularmente de seminários e conferências organizadas pelo IBEF, ABRAPP e INAE e, no exterior, de palestras no Council of the Americas, America's Society, Council on Foreign Relations e InterAmerican Dialogue.
Nos últimos cinco anos participou do Conselho de Administração de várias empresas, dentre elas: Banco Itaú; Sul-América Seguros; e Cia Brasileira de Alimentos (Pão de Açúcar). É presidente da Câmara de
Arbitragem do Mercado (BM&FBOVESPA) e foi membro do Conselho Curador do International Accounting Standards Committee Foundation até 2007.
Eva Maria Cella Dal Chiavon - 400.606.759-34
Enfermeira sanitarista, com especialização em Saúde Pública e em Planejamento Estratégico Público Participativo. Atuou como Secretária da Casa Civil do Governo da Bahia no período de janeiro de 2007 a outubro
de 2011. Atualmente é Secretária Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão onde atua desde novembro de 2011.
Luciano Galvão Coutinho - 636.831.808-20
Economista, professor Titular do Instituto de Economia da Unicamp, aposentado em abril de 2006, doutor em economia pela Universidade de Cornell (EUA). Especialista em economia industrial e comercial, escreveu e
foi organizador de vários livros, além de ter extensa produção de artigos publicados no Brasil e no Exterior. Assumiu a vice-presidência do Conselho de Administração da BNDESPAR em abril de 2007. Atualmente é o
presidente do BNDES.
Em 1994, coordenou o Estudo de Competitividade da Indústria Brasileira, trabalho de quase uma centena de especialistas que mapeou com profundidade inédita o setor industrial brasileiro.
Nos últimos cinco anos até assumir a Presidência do BNDES, em abril de 2007, era sócio das empresas LCA Consultores, Macrotempo Consultoria Econômica e E3 Escritório de Estudos Econômicos, atuando como
consultor-especialista em defesa da concorrência, comércio internacional e perícias econômicas.
Cleber Ubiratan de Oliveira - 501.953.366-15
Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com mestrado em Economia pela Universidade de Brasília/UNB. Foi coordenador-geral de estudos econômico-fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN (1998/2002), e membro de diversos conselhos fiscais, dentre eles o da Infraero. Atualmente é secretário adjunto da STN.
Ricardo Schaefer - 507.857.450-68
Economista, com pós-graduação em Marketing, atualmente é Diretor de Gestão e Planejamento da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos – APEX Brasil, sendo o responsável pelo processo de
construção das diretrizes estratégicas da Agência e pela consolidação do modelo de gestão estratégica orientada para resultados. Atua nesta função desde maio de 2007.
Foi Secretário Executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial – CNDI e Chefe de Gabinete da Presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI no período de janeiro de 2005 a
maio de 2007. Foi membro da equipe de transição do governo do Presidente Lula (2003-2006) com atuação nas áreas do desenvolvimento, indústria, comércio exterior e turismo.
Cláudio de Almeida Neves - 033.228.827-72
Advogado, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Exerceu diversos cargos, entre eles o de auditor fiscal na SRF, Advogado do BNDES, Gerente Jurídico de Área, Chefe de Departamento,
Superintendente Jurídico do Banco, Consultor Jurídico da INFRAERO/Região Leste, da C.P.R.M..
Sua principal atividade nos últimos cinco anos foi de Consultor Jurídico da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, função que exerceu no período de fevereiro de 2005 a setembro de 2006.
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André Proite - 706.354.801-82
Tem como áreas de interesse microeconomia, economia do trabalho, economia da saúde, teoria dos jogos, estimação de fronteiras de produção e análise de eficiência, tendo realizado algumas publicações a respeito.
Nos últimos cinco anos atuou na Secretaria do Tesouro Nacional onde atualmente exerce o cargo de gerente de relações com investidores da dívida pública. Em outubro de 2009 foi nomeado conselheiro fiscal do BB
Aliança Seguros, uma holding do Banco do Brasil.
Fábio Estorti de Castro - 630.632.800-97
Economista, formado pela UFRS e MBA em Finanças. Atualmente é Gerente Administrativo e Financeiro da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, desde 2005. Atuou como Gerente Financeiro e Diretor
Administrativo Financeiro (2003-2004) da Companhia Carris Porto Alegrense, empresa de transporte coletivo do município de Porto Alegre, eleita em 2004, pela revista Transporte Moderno, especializada do setor,
como a maior empresa de transporte coletivo do país. Foi ainda Diretor Administrativo e Financeiro (1999-2002) da Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul e assessor de planejamento orçamentário (1992-1998) da Secretaria Municipal da Produção Indústria e Comércio – SMIC, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
Jorge Kalache Filho - 178.165.217-15
Engenheiro civil, com mestrado em administração pela PUC-RJ. Atuou como engenheiro civil na ETEP – Estudos Técnicos e Projetos Ltda. em de julho de 1972 a dezembro de 1973. Ingressou no BNDES em 1974
como engenheiro e ao longo de sua carreira na instituição assumiu diversas funções gerenciais, foram elas: gerente do setor de petroquímica (abr/80 a set/83), gerente do setor de bens de capital (out/83 a ago/88),
chefe do departamento de indústrias químicas (set/88 a fev/91), superintendente da Área de Operações Industriais, de Comércio e de Serviços (mar/91 a jan/03), chefe do departamento de telecomunicações (mai/06 a
jul/06), superintendente da Área Industrial (jul/06 a jul/08). Atualmente é titular no Conselho Deliberativo da FAPES e titular no Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da BR Foods.
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12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Idade

Data posse

Membro do Comitê (Efetivo)

Engenheiro

13/08/2007

63

05/11/2007

Economista

13/08/2007

78

05/11/2007

Engenheiro

13/08/2007

61

05/11/2007

Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Attílio Guaspari

Comitê de Auditoria

610.204.868-72

João Paulo dos Reis Velloso

Comitê de Auditoria

Presidente do Comitê

019.687.267-72

Indeterminado

Indeterminado

Membro do Conselho de Administração da BNDESPAR
Paulo Roberto Vales de Souza

Comitê de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

259.780.047-49

Indeterminado
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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12.12 - Outras
informações relevantes









Versão : 8

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

12 . Assembléia geral e administração


)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

'HQWUH RV FRPLWrV LQWHUQRV H[LVWHQWHV QR 6LVWHPD %1'(6 DTXHOHV TXH VH
UHODFLRQDPj%1'(63$5VmRRVVHJXLQWHV
&RPLWr*HUHQFLDO
&RPLWrGH2UoDPHQWR
&RPLWrGH3ODQHMDPHQWR
&RPLWrGH*HVWmRGH5LVFR
&RPLWrGH$VVXQWRV)LQDQFHLURV
&RPLWrGH(QTXDGUDPHQWRH&UpGLWR
&RPLWrGH0HUFDGRGH&DSLWDLV


&RQVLGHUDo}HV DR LWHP  ¥ &RPSRVLomR H ([SHULrQFLD 3URILVVLRQDO GD
$GPLQLVWUDomRH&RQVHOKR)LVFDO

3RU FRQWD GH SUREOHPDV QD YHULILFDomR GH FRQVLVWrQFLD GR SURJUDPD
§(PSUHVDVQHW¨ YHUVmR  R TXDO DSRQWDYD D QHFHVVLGDGH GH LQIRUPDU GDWD GH
SRVVHSDUDWRGRVRVPHPEURVGD$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOSDUDRFDVR
GHDOJXQVPHPEURVDGDWDGHSRVVHIRLFRQVLGHUDGDDPHVPDGDGDWDGHHOHLomRD
ILPGHSRVVLELOLWDURHQYLRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

6HJXHDEDL[RDUHODomRGRVPHPEURVSDUDRVTXDLVQmRKiLQIRUPDomRGHGDWDGH
SRVVHHDUD]mRSDUDWDO

1mRWRPDUDPSRVVH
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)DELR(VWRUWLGH&DVWUR¥&RQVHOKR)LVFDO
-RUJH.DODFKH)LOKR¥&RQVHOKR)LVFDO
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5LFDUGR6FKDHIHU¥&RQVHOKR)LVFDO
&OiXGLRGH$OPHLGD1HYHV¥&RQVHOKR)LVFDO
$QGUp3URLWH¥&RQVHOKR)LVFDO
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2011 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00

8,00

3,00

17,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

305.631,20

0,00

183.378,72

489.009,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

0,00

305.631,20

0,00

183.378,72

489.009,92

Remuneração fixa anual

Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2010 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00

8,00

3,00

17,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

282.927,80

0,00

169.756,68

452.684,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Participações em comitês
Outros
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

0,00

282.927,80

0,00

169.756,68

452.684,48

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2009 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00

8,00

3,00

17,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

264.795,80

0,00

158.877,48

423.673,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

0,00

158.877,48

423.673,28

Observação

Total da remuneração

Conforme art. 15 § 3º do
Estatuto da BNDESPAR, seus
diretores não fazem jus a
qualuqe remuneração pelo
exercício de suas funções.

264.795,80

0,00

303

PÁGINA: 177 de 247

Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Versão : 8

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais

Nº de membros
Valor da maior
remuneração(Reais)
Valor da menor
remuneração(Reais)
Valor médio da
remuneração(Reais)

PÁGINA: 186 de 247
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Formulário de Referência

13. Remuneração dos administradores
13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor
referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores,
diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam
desse assunto.

Com base na Deliberação CVM 560/09 e no CPC 05, todos os membroschave da Administração são partes relacionadas. Dessa forma, o percentual
é de 100%.

BNDES Participações S.A.
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
Formulário de Referência
controladas do emissor

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
316

PÁGINA: 190 de 247

Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Versão : 8

13.16 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência

13. Remuneração dos administradores
13.16 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração, salvo impedimento de ordem legal,
fazem jus a honorários mensais correspondentes a 10% da remuneração média
mensal dos diretores, observando-se que:
x

o pagamento dos honorários é efetuado trimestralmente no mês
subsequente ao de realização da reunião ordinária do período; e

x

somente os membros do conselho que tiverem comparecido à reunião
ordinária farão jus aos respectivos honorários.

Note-se que o direito à percepção dos mencionados honorários encontra-se
preceituado no Estatuto Social da BNDESPAR aprovado pela Decisão de Diretoria
n.º 149/200-BNDES, de 11 de março de 2002, objeto de posteriores alterações.

Diretoria
Pela investidura dos cargos de Diretoria da BNDESPAR inexiste qualquer forma de
remuneração ou honorários prevista. Entretanto, seus membros são remunerados
pelo exercício, concomitante, do mandato como integrantes da Diretoria do
BNDES.
Salvo pelos contratos de trabalho firmados entre a BNDESPAR e seus
administradores, não existem outros contratos com seus administradores, inclusive
quanto a planos de opção de compra de ações da BNDESPAR.
Na hipótese de algum membro da Diretoria do BNDES ser empregado do Quadro
de Pessoal da Empresa, seu contrato de trabalho é preservado durante todo o
mandato com todos os direitos e vantagens.

No caso de designação para a

Diretoria de membros não pertencentes ao quadro da BNDESPAR , por força de
disposição estatutária, a eles serão aplicados nos termos de normas específicas, os
direitos e vantagens atribuídos aos empregados do BNDES, enquanto perdurar o
cumprimento dos seus mandatos.

BNDES Participações S.A.
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14.1 - Descrição
dos recursos humanos
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14.1 - Descrição
dos recursos humanos
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
Formulário de Referência

14. Recursos Humanos
14.3 Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor,
informando:
b.

política de benefícios

Plano de Aposentadoria e Pensões – FAPES
A FAPES é uma entidade fechada de previdência privada instituída em 1975. Seu
principal objetivo é complementar os benefícios previdenciários, concedidos pelo
INSS, para os empregados de seus patrocinadores: o BNDES, a FINAME, a
BNDESPAR e a própria FAPES.
A FAPES administra um Plano Básico de Benefícios classificado na modalidade de
Benefício Definido, único e comum a todos os seus participantes e patrocinadores
e, no dimensionamento de suas provisões, foi admitido o regime financeiro de
capitalização.
Os patrocinadores devem assegurar à FAPES, quando necessário, recursos
destinados à cobertura de eventuais insuficiências técnicas reveladas pela
reavaliação atuarial, conforme estabelecido no estatuto da FAPES, consoante
legislação vigente.

Plano de Saúde
A BNDESPAR é uma das mantenedoras do Plano de Assistência e Saúde – PAS,
administrado pela FAPES, criado com a finalidade precípua de oferecer aos
empregados do Sistema BNDES e dependentes assistência médico-hospitalar e
odontológica nos sistemas de escolha dirigida e livre escolha. As despesas do PAS
são cobertas com recursos do Fundo de Assistência Médico-Social – FAMS.
O FAMS recebe dotação de recursos da BNDESPAR para a consecução dos seus
objetivos. Estes recursos são administrados pela FAPES, que também é responsável
pela elaboração do orçamento anual e detalhamento dos custos operacionais
necessários ao FAMS.
O FAMS não está coberto por ativos garantidores. O repasse mensal de recursos é
efetuado pela BNDESPAR com base nos custos incorridos, através de
Demonstrativo de Prestação de Contas elaborado pela FAPES.
BNDES Participações S.A.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
Formulário de Referência

Outros Benefícios
Além do FAMS, a BNDESPAR concede aos seus empregados ativos auxílios de
alimentação, transporte e assistência educacional.

BNDES Participações S.A.

184
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
Ações ordinárias %

Acionista controlador

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Última alteração

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Brasileiro-DF

33.657.248/0001-89

Não

Sim

04/09/1974

1

100,000000%

0

0,000000%

1

100,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

1

100,000000%

0

0,000000%

1

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL

PÁGINA: 198 de 247
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

33.657.248/0001-89

OUTROS
6.273.711.452

100,000000

0

0,000000

6.273.711.452

100,000000

6.273.711.452

100,000000

0

0,000000

6.273.711.452

100,000000

TOTAL

PÁGINA: 199 de 247
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembléia / Data da
última alteração

28/02/2012

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000000%

Quantidade preferênciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

0

0,000000%
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15.4 - Organograma dos acionistas
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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15.7 - Outras
informações relevantes
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 28/02/1999
e Social

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

32.458.718,59

R$ 86.932.408,30

Total

Operações com
vencimento entre
01/12/2011 e
29/12/2013

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlador

Objeto contrato

Venda de TVM

Garantia e seguros

Não há garantias.

Rescisão ou extinção

Os contratos da BNDESPAR com seu controlador, BNDES, não possuem condições de extinção sendo permitido às partes antecipar sua liquidação
quando lhes for conveniente.

Natureza e razão para a operação
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 20/05/2008
e Social

75.000.000.000,00

R$ 8.710.955.111,57

Total

Vencimento em
15/05/2018

SIM

2,000000

Relação com o emissor

Controlador

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há garantias.

Rescisão ou extinção

Os contratos da BNDESPAR com seu controlador, BNDES, não possuem condições de extinção sendo permitido às partes antecipar sua liquidação
quando lhes for conveniente. Ao BNDES, como controlador, cabe ainda a decisão pela capitalização da subsidiária com parcelas dos mútuos.

Natureza e razão para a operação

Em 20 de junho de 2008, a BNDESPAR celebrou com o BNDES contrato de abertura de crédito pelo qual o BNDES concedeu à BNDESPAR crédito
no valor de até R$ 25,0 bilhões, a ser provido com recursos do FAT, com recursos do Fundo de Participações PIS/PASEP ou com recursos próprios
do BNDES, destinados a cumprir o orçamento de investimentos da BNDESPAR, nos exercícios de 2008 a 2012. O principal da dívida deve ser pago
ao BNDES em 60 prestações mensais e sucessivas a partir de 15/08/2013 até a data de vencimento, em 15/05/2018. Sobre o principal da dívida
incidirão juros equivalentes a 2%a.a. + TJLP.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 10/08/2006
e Social

300.000.000,00

Relação com o emissor

Controlador

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há garantias.

R$ 38.526.259,06

Total

Vencimento em
22/12/2014.

SIM

7,000000

PÁGINA: 206 de 247

332

Formulário de Referência - 2011 - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Versão : 8

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Rescisão ou extinção

Os contratos da BNDESPAR com seu controlador, BNDES, não possuem condições de extinção sendo permitido às partes antecipar sua liquidação
quando lhes for conveniente. Ao BNDES, como controlador, cabe ainda a decisão pela capitalização da subsidiária com parcelas dos mútuos.

Natureza e razão para a operação

O saldo de passivo consiste em mútuo com o controlador. O BNDES é a principal fonte de recursos adicionais para as suas subsidiárias. Os
recursos são repassados para a BNDESPAR de acordo com a necessidade de caixa para realização de suas operações.
Sobre o principal da dívida incide juros equivalentes a 7% + US$.

Tesouro Nacional

18/12/2007

Relação com o emissor

Acionista único do controlador.

Objeto contrato

Repasse.

Garantia e seguros

Não há garantias.

Rescisão ou extinção

O contrato mantido com o Tesouro Nacional não apresenta condições específicas de rescisão ou extinção.

Natureza e razão para a operação

A dívida com o TN se origina de uma cessão onerosa de títulos pelo BNDES.
Sobre o principal da dívida incide SELIC.

Fundação de Assistência e Previdência Social
do BNDES - FAPES

27/12/2002

Relação com o emissor

Fundo de previdência dos funcionários do BNDES

Objeto contrato

Ajuste atuarial

Garantia e seguros

Não há garantias.

Rescisão ou extinção

Os contratos mantidos com a FAPES não apresentam condições específicas de rescisão ou extinção.

Natureza e razão para a operação

Os contratos com a FAPES referem-se a ajustes atuariais ocasionados por mudanças nas condições de remuneração dos empregados. Os
contratos de 2002 referem-se a aumento da jornada de trabalho.

Fundo de Assistência e Previdência Social do
BNDES - FAPES

16/11/2004

Relação com o emissor

Fundo de previdência dos funcionários do BNDES

Objeto contrato

Ajuste atuarial

1.900.000.000,00

54.316.607,00

32.891.660,06

Saldo existente

R$ 2.884.849.588,23

R$ 93.431.425,86

R$ 31.106.981,42

Montante (Reais)

Total

Duração

Vencimento em
15/12/2017

Vencimento em
22/12/2032

Vencimentos em
25/10/2018 e
25/11/2017

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

SIM

0,000000

SIM

7,010000

SIM

0,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Garantia e seguros

Não há garantias.

Rescisão ou extinção

Os contratos mantidos com a FAPES não apresentam condições específicas de rescisão ou extinção.

Natureza e razão para a operação

Os contratos com a FAPES referem-se a ajustes atuariais ocasionados por mudanças nas condições de remuneração dos empregados. Os
contratos de 2004 referem-se a alteração do valor-teto da previdência social.

Fundo de Assistência Médica e Social do
BNDES- FAMS

Montante envolvido
(Reais)

0,00

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

R$ 137.256.364,00

Relação com o emissor

Fundo de Assistência Médica dos funcionários do BNDES

Objeto contrato

Patrocínio de assistência médica.

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

Os contratos mantidos com oFAMS não apresentam condições específicas de rescisão ou extinção.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Companhia Brasiliana de Energia S.A.

0,00

Relação com o emissor

Coligada

Objeto contrato

Participação societária

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

Não se aplica.

R$ 2.391.430.691,43

Não se aplica.

NÃO

0,000000

R$ 7.463.126.856,57

Não se aplica.

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
JBS S.A.

0,00

Relação com o emissor

Coligada

Objeto contrato

Participação societária

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

Não se aplica.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

0,00

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 4.705.596.122,66

Não se aplica.

NÃO

0,000000

R$ 2.840.937.391,34

Não se aplica.

NÃO

0,000000

R$ 1.931.101.117,34

Não se aplica.

NÃO

0,000000

Não se aplica.

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Fibria Celulose S.A.
Relação com o emissor

Coligada

Objeto contrato

Participação societária

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

Não se aplica.

Natureza e razão para a operação
Companhia Paranaense de Energia S.A.

0,00

Relação com o emissor

Coligada

Objeto contrato

Participação societária

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Não se aplica.

Natureza e razão para a operação
Outras

0,00

Relação com o emissor

Coligadas

Objeto contrato

Participação societária

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

Não se aplica.

Natureza e razão para a operação
Dirigentes da Administração
Relação com o emissor

0,00
Dirigentes da Administração do Emissor
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato
Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

A BNDESPAR não concede empréstimos ao pessoal-chave da gestão – diretores, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 210 de 247
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16.3 - Identificação
das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e


demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

pagamento
 compensatório adequado

7UDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV


 (P UHODomR D FDGD XPD GDV WUDQVDo}HV RX FRQMXQWR GH WUDQVDo}HV
PHQFLRQDGRV QR LWHP  DFLPD RFRUULGDV QR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO D 
LGHQWLILFDU DV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H E 
GHPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
$

0HGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDTXHODVUHFRPHQGDGDV
HRXH[LJLGDVSHODOHJLVODomR
$GHPDLVHPFRQIRUPLGDGHFRPD/HLGH6RFLHGDGHSRU$o}HVTXDOTXHUPHPEUR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVWiSURLELGRGHYRWDUHPTXDOTXHU
DVVHPEOHLD RX UHXQLmR GR &RQVHOKR RX GH DWXDU HP TXDOTXHU RSHUDomR RX
QHJyFLRVQRVTXDLVWHQKDLQWHUHVVHVFRQIOLWDQWHVFRPRVGD&RPSDQKLD
%

&DUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXRSDJDPHQWR

FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
AV RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV PDQWLGDV SHOD %1'(63$5 SRVVXHP
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtILFDVGHWDOKDGDVDVHJXLU
(PUHODomRjVRSHUDo}HVFRPR%1'(6 $FLRQLVWDÅQLFR FRQIRUPHPHQFLRQDGR
HPGLYHUVDVVHo}HVGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD )5 RVFRQWUDWRVGHP~WXRVmR
ILUPDGRV QDV PRHGDV H WD[DV QHFHVViULDV SDUD PDQWHU R HTXLOtEULR FDPELDO H
ILQDQFHLUR GD %1'(63$5 VHQGR RV ULVFRV GH GHVFDVDPHQWR DVVXPLGRV H
DGPLQLVWUDGRVSHOR$FLRQLVWDÅQLFR1mRREVWDQWHFRQIRUPHWDPEpPPHQFLRQDGR
QRLWHPEDVSULQFLSDLVIRQWHVGHUHFXUVRVGR%1'(6WrPFRPRFXVWRSULQFLSDO
D7-/33DUFHODGHVWHVUHFXUVRVpUHSDVVDGDj%1'(63$5DFUHVFLGRGHXPVSUHDG
GH  DR DQR FRPSDWtYHO FRP VSUHDG EiVLFR PpGLR FREUDGR SHOR %1'(6 HP
VXDVGHPDLVRSHUDo}HVGHFUpGLWRHUHSDVVHVLQWHUILQDQFHLURV
$RSHUDomRFRPR7HVRXUR1DFLRQDO 71 WHYHRULJHPHPXPDGtYLGDGR%1'(6
FRPR71TXHIRLTXLWDGDFRPXPDFHVVmRGHFUpGLWRVFRQWUDD%1'(63$5
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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16.3 - Identificação
das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e


demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

pagamento
 compensatório adequado

$ )$3(6 p R )XQGR GH 3UHYLGrQFLD GR 6LVWHPD %1'(6 FXMR REMHWLYR p

FRPSOHPHQWDU RV EHQHItFLRV SUHYLGHQFLiULRV FRQFHGLGRV SHOR ,166 DRV
IXQFLRQiULRVGRVSDWURFLQDGRUHV %1'(6%1'(63$5H),1$0( 2SDVVLYRFRPD
)$3(6UHIOHWHFRQWUDWRVGHFRQILVVmRGHGtYLGDUHPXQHUDGRSRUXPDWD[DDWXDULDO
DFUHVFLGDGDWD[DGHFXVWHLRGR)XQGR$PHVPDWD[DpFREUDGDSDUDR%1'(6H
SDUDD),1$0(
$V SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV PDQWLGDV SHOD %1'(63$5 UHSUHVHQWDP QD SUiWLFD
XPD PRGDOLGDGH GH DSRLR ILQDQFHLUR RIHUHFLGD SHOR 6LVWHPD %1'(6 SRVVXHP
FDUiWHU PLQRULWiULR H WUDQVLWyULR H EXVFDP R IRUWDOHFLPHQWR H D PRGHUQL]DomR GR
PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLUR $ GHFLVmR GH LQYHVWLPHQWR QHVVDV
HPSUHVDVVHJXHRPHVPRIOX[RRSHUDFLRQDOSDUDDQiOLVHGDVGHPDLVPRGDOLGDGHV
GHDSRLRVHMDRSHUDomRGHFUpGLWRVXEVFULomRGHGHErQWXUHVRXLQYHVWLPHQWRVHP
QmRFROLJDGDV
3RU ILP DV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD VmR UHDOL]DGDV
VRPHQWHTXDQGRFRQVLGHUDGDVGHLQWHUHVVHGR6LVWHPD%1'(6RXVHMDFRQWULEXLU
SDUD R GHVHQYROYLPHQWR HFRQ{PLFR H VRFLDO GR SDtV 2V SUHoRV UHJUDV H
FRQGLo}HVDSOLFDGDVDHVWDVRSHUDo}HVVmRXVXDLVjVGHPDLVRSHUDo}HVUHDOL]DGDV
SHOR 6LVWHPD %1'(6 $GHPDLV DV GHFLV}HV UHODWLYDV j %1'(63$5 VmR GH
UHVSRQVDELOLGDGH GH VXD 'LUHWRULD FRPSRVWD SHORV PHVPRV LQWHJUDQWHV GD
'LUHWRULDGR%1'(6



%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
13/12/2011
Tipo de capital
13/12/2011
Tipo de capital
13/12/2011

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Capital Emitido
57.428.861.286,78
Capital Subscrito
57.428.861.286,78
Capital Integralizado
57.428.861.286,78
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17.5 - Outras
informações relevantes
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV


(P  GH PDLR GH  IRL DSURYDGD SHOD 'LUHWRULDGR %1'(6 QD TXDOLGDGHGH
DFLRQLVWD~QLFRGD%1'(63$5DHIHWLYDomRGRDXPHQWRGHFDSLWDOGD%1'(63$5
QR YDORU GH 5 PLOK}HV PHGLDQWH D FDSLWDOL]DomR GH OXFURV DSXUDGRV HP
QRYDORUGH5PLOK}HVHPQRYDORUGH5PLOK}HVH
OXFURVUHPDQHVFHQWHVQRYDORUGH5PLOK}HV
3RVWHULRUPHQWH HP  GH GH]HPEUR GH  IRL DSURYDGR SHOD 'LUHWRULD GR
%1'(6 SRU PHLR GD 'HFLVmR Q  QRYR DXPHQWR GH FDSLWDO QR YDORU GH
5PLOPHGLDQWHDFRQYHUVmRGHSDUWHGRP~WXRGD%1'(63$5FRPR
%1'(6
(P  GH GH]HPEUR GH  HQFRQWUDVH UHJLVWUDGR QR SDWULP{QLR OtTXLGR GD
%1'(63$5 QD UXEULFD §$XPHQWR GH &DSLWDO HP &XUVR¨ 5 PLO
FRUUHVSRQGHQWH j  GR OXFUR GR H[HUFtFLR GH  DMXVWDGR QRV WHUPRV GR
(VWDWXWR6RFLDO$HIHWLYDomRGHVWHDXPHQWRGHFDSLWDOHVWiSHQGHQWHGHDSURYDomR
GR0LQLVWpULRGD)D]HQGDHSXEOLFDomRQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmRQRVWHUPRVGR
'HFUHWRQRGHGHMXOKRGH


%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
341
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
342
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

CVM/SRE/DEB/2006/047

Data de emissão

01/12/2006

Data de vencimento

15/01/2012

Quantidade
(Unidades)

600.000

Valor total
(Reais)

600.000.000,00

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

A BNDESPAR está impedida de negociar privadamente as Debêntures. As Debêntures
são negociadas no mercado secundário por meio (i) da Plataforma de Negociação
Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo as
negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no SND –
Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela CETIP;
e (ii) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e operacionalizado pela
BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na
BM&FBOVESPA.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Não haverá resgate antecipado facultativo por parte da BNDESPAR.
Hipótese de Aquisição Facultativa:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures em circulação, por preço
não superior ao seu valor nominal unitário acrescido da Remuneração, calculada pro
rata temporis, observando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades
por Ações.
A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
A Diretoria da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer
momento, das Debêntures que se encontrarem em tesouraria.

Características dos valores
mobiliários

A segunda oferta pública de títulos e valores mobiliários realizada pela BNDESPAR
correspondeu à primeira emissão de debêntures realizada no âmbito do Primeiro
Programa de Distribuição, constituindo-se de 600.000 debêntures simples,
quirografárias, em série única, com emissão em 1º de dezembro de 2006 e data de
vencimento em 15 de janeiro de 2012, com valor nominal inicial total de R$
600.000.000,00. Tal distribuição pública foi aprovada e registrada na CVM sob o n.º
CVM/SRE/DEB/2006/047, em 19 de dezembro de 2006, tendo sido encerrada em 21 de
dezembro de 2006.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há possibilidade prevista.

Outras características
relevantes

Cupom: IPCA + 6,00% a.a.
Juros na emissão: IPCA + 8,5% a.a.
Agente Fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Valores Mobiliários S.A.
Além de outros deveres e atribuições previstos em lei, ou em ato normativo da CVM e
na Escritura de cada Emissão, o Agente Fiduciário deve proteger os direitos e
interesses dos Debenturistas. Será devida ao Agente Fiduciário, a título de honorários
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e da
Escritura de Emissão, uma remuneração definida na Escritura de cada emissão. Em
16/01/12, em conformidade com o disposto na Escritura da Segunda Emissáo Pública
de Debêntures, foi amortizada a série única da referida emissão.

Valor mobiliário

Debêntures
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Identificação do valor
mobiliário

CVM/SRE/DEB/2007/028

Data de emissão

01/07/2007

Data de vencimento

01/01/2011

Quantidade
(Unidades)

550.000

Valor total
(Reais)

550.000.000,00

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

A BNDESPAR está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
As Debêntures são negociadas no mercado secundário por meio (i) da Plataforma de
Negociação Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo
as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no
SND – Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela
CETIP; e (ii) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Não haverá resgate antecipado facultativo por parte da BNDESPAR.
Hipótese de Aquisição Facultativa:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures em circulação,
observando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
A Diretoria da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer
momento, das Debêntures que se encontrarem em tesouraria.

Características dos valores
mobiliários

A terceira oferta correspondeu à segunda emissão de debêntures realizada no âmbito
do Primeiro Programa de Distribuição. Foram emitidas duas séries, uma prefixada
(primeira série) e outra indexada ao IPCA (segunda série). A primeira série e a segunda
série foram aprovadas e registradas na CVM em 27 de julho de 2007 sob o n.º
CVM/SRE/DEB/2007/028 e CVM/SRE/DEB/2007/029, respectivamente. A oferta foi
encerrada em 1º de agosto de 2007. Foram distribuídas 1.350.000 debêntures simples,
quirografárias, com valor nominal total de R$ 1.350.000.000,00. Destas, 94.416
debêntures foram distribuídas junto a 4.679 pessoas físicas, responsáveis assim por
mais de 17% do montante distribuído. Da segunda série com vencimento em 15 de
agosto de 2013, foram colocadas 800.000 debêntures, das quais 84.970 junto a 3.816
pessoas físicas, que subscreveram desta forma cerca de 10,6% do montante
distribuído.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há possibilidade prevista.

Outras características
relevantes

Cupom: 11,20% a.a.
Agente Fiduciário: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Além de outros deveres e atribuições previstos em lei, ou em ato normativo da CVM e
na Escritura de cada Emissão, o Agente Fiduciário deve proteger os direitos e
interesses dos Debenturistas. Será devida ao Agente Fiduciário, a título de honorários
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e da
Escritura de Emissão, uma remuneração definida na Escritura de cada emissão.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

CVM/SRE/DEB/2007/029
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Data de emissão

01/07/2007

Data de vencimento

15/08/2013

Quantidade
(Unidades)

800.000

Valor total
(Reais)

800.000.000,00

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

A BNDESPAR está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
As Debêntures são negociadas no mercado secundário por meio (i) da Plataforma de
Negociação Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo
as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no
SND – Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela
CETIP; e (ii) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Não haverá resgate antecipado facultativo por parte da BNDESPAR.
Hipótese de Aquisição Facultativa:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures em circulação,
observando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
A Diretoria da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer
momento, das Debêntures que se encontrarem em tesouraria.

Características dos valores
mobiliários

A terceira oferta correspondeu à segunda emissão de debêntures realizada no âmbito
do Primeiro Programa de Distribuição. Foram emitidas duas séries, uma prefixada
(primeira série) e outra indexada ao IPCA (segunda série). A primeira série e a segunda
série foram aprovadas e registradas na CVM em 27 de julho de 2007 sob o n.º
CVM/SRE/DEB/2007/028 e CVM/SRE/DEB/2007/029, respectivamente. A oferta foi
encerrada em 1º de agosto de 2007. Foram distribuídas 1.350.000 debêntures simples,
quirografárias, com valor nominal total de R$ 1.350.000.000,00. Destas, 94.416
debêntures foram distribuídas junto a 4.679 pessoas físicas, responsáveis assim por
mais de 17% do montante distribuído. Da segunda série com vencimento em 15 de
agosto de 2013, foram colocadas 800.000 debêntures, das quais 84.970 junto a 3.816
pessoas físicas, que subscreveram desta forma cerca de 10,6% do montante
distribuído.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há possibilidade prevista.

Outras características
relevantes

Cupom: IPCA + 6,80% a.a.
Agente Fiduciário: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Além de outros deveres e atribuições previstos em lei, ou em ato normativo da CVM e
na Escritura de cada Emissão, o Agente Fiduciário deve proteger os direitos e
interesses dos Debenturistas. Será devida ao Agente Fiduciário, a título de honorários
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e da
Escritura de Emissão, uma remuneração definida na Escritura de cada emissão.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

CVM/SRE/DEB/2009/023

Data de emissão

01/12/2009

Data de vencimento

01/01/2013
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Quantidade
(Unidades)

640.000

Valor total
(Reais)

640.000.000,00

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

A BNDESPAR está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
As Debêntures são negociadas no mercado secundário por meio (i) da Plataforma de
Negociação Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo
as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no
SND – Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela
CETIP; e (ii) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Não haverá resgate antecipado facultativo por parte da BNDESPAR.
Hipótese de Aquisição Facultativa:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures em circulação,
observando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
A Diretoria da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer
momento, das Debêntures que se encontrarem em tesouraria.

Características dos valores
mobiliários

A quarta oferta correspondeu à única emissão de debêntures realizada no âmbito do
Segundo Programa de Distribuição. Foram emitidas duas séries, uma prefixada
(primeira série) e outra indexada ao IPCA (segunda série). A primeira e a segunda
séries foram aprovadas e registradas na CVM em 16 de dezembro de 2009 sob os n.os
CVM/SRE/DEB/2009/023 e CVM/SRE/DEB/2009/024, respectivamente. A oferta foi
encerrada em 22 de dezembro de 2009. Foram distribuídas 1.250.000 debêntures
simples, quirografárias, com valor nominal total de R$ 1.250.000.000,00. Da primeira
série, com vencimento em 1 de janeiro de 2013, foram colocadas 640.000 debêntures.
Destas, 188.604 debêntures foram distribuídas junto a 4.044 pessoas físicas,
responsáveis assim por mais de 29% do montante distribuído. Da segunda série, com
vencimento em 15 de agosto de 2015, foram colocadas 610.000 debêntures, das quais
154.500 junto a 4.043 pessoas físicas, que subscreveram desta forma 25,3% do
montante distribuído.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há possibilidade prevista.

Outras características
relevantes

Cupom: 12,74% a.a.
Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA.
Além de outros deveres e atribuições previstos em lei, ou em ato normativo da CVM e
na Escritura de cada Emissão, o Agente Fiduciário deve proteger os direitos e
interesses dos Debenturistas. Será devida ao Agente Fiduciário, a título de honorários
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e da
Escritura de Emissão, uma remuneração definida na Escritura de cada emissão.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

CVM/SRE/DEB/2009/024

Data de emissão

01/12/2009

Data de vencimento

15/01/2015

Quantidade
(Unidades)

610.000
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Valor total
(Reais)

610.000.000,00

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
As Debêntures são negociadas no mercado secundário por meio (i) da Plataforma de
Negociação Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo
as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no
SND – Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela
CETIP; e (ii) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Não haverá resgate antecipado facultativo por parte da BNDESPAR.
Hipótese de Aquisição Facultativa:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures em circulação,
observando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
A Diretoria da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer
momento, das Debêntures que se encontrarem em tesouraria.

Características dos valores
mobiliários

A quarta oferta correspondeu à única emissão de debêntures realizada no âmbito do
Segundo Programa de Distribuição. Foram emitidas duas séries, uma prefixada
(primeira série) e outra indexada ao IPCA (segunda série). A primeira e a segunda
séries foram aprovadas e registradas na CVM em 16 de dezembro de 2009 sob os n.os
CVM/SRE/DEB/2009/023 e CVM/SRE/DEB/2009/024, respectivamente. A oferta foi
encerrada em 22 de dezembro de 2009. Foram distribuídas 1.250.000 debêntures
simples, quirografárias, com valor nominal total de R$ 1.250.000.000,00. Da primeira
série, com vencimento em 1 de janeiro de 2013, foram colocadas 640.000 debêntures.
Destas, 188.604 debêntures foram distribuídas junto a 4.044 pessoas físicas,
responsáveis assim por mais de 29% do montante distribuído. Da segunda série, com
vencimento em 15 de agosto de 2015, foram colocadas 610.000 debêntures, das quais
154.500 junto a 4.043 pessoas físicas, que subscreveram desta forma 25,3% do
montante distribuído.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há possibilidade prevista.

Outras características
relevantes

Cupom: IPCA + 7,078% a.a.
Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA.
Além de outros deveres e atribuições previstos em lei, ou em ato normativo da CVM e
na Escritura de cada Emissão, o Agente Fiduciário deve proteger os direitos e
interesses dos Debenturistas. Será devida ao Agente Fiduciário, a título de honorários
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e da
Escritura de Emissão, uma remuneração definida na Escritura de cada emissão.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

SEP/GER/DEB-98/005

Data de emissão

19/02/1998

Data de vencimento

19/02/2001

Quantidade
(Unidades)

10.000

Valor total
(Reais)

51.010.000,00
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Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

A BNDESPAR está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
As Debêntures são negociadas no mercado secundário por meio (i) da Plataforma de
Negociação Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo
as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no
SND – Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela
CETIP; e (ii) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Não haverá resgate antecipado facultativo por parte da Emissora.
Hipótese de Aquisição Facultativa:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures em circulação,
observando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
A Diretoria da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer
momento, das Debêntures que se encontrarem em tesouraria.

Características dos valores
mobiliários

A primeira oferta pública de títulos e valores mobiliários realizada pela BNDESPAR
constituiu-se de 10.000 debêntures permutáveis em ações ordinárias de emissão da
Eletrobrás, em série única com data de emissão em 19 de fevereiro de 1998 e data de
vencimento em 19 de fevereiro de 2001, com valor de R$ 51.010.000,00. Tal
distribuição pública foi aprovada e registrada na CVM sob o n.º SEP/GER/DEB-98/005
em 2 de março de 1998.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há possibilidade prevista.

Outras características
relevantes

Simultaneamente à oferta local de debêntures permutáveis, mencionada nesta seção,
em fevereiro de 1998, a BNDESPAR emitiu e distribuiu no mercado internacional os
"DECS" – títulos de renda fixa com prazo de vencimento de 3 anos, permutáveis por
ADS representativos de ações ordinárias da Eletrobrás. Os títulos davam direito, além
do cupom, a eventuais prêmios variáveis de acordo com o fluxo de pagamento de
dividendos da Eletrobrás. As duas operações (local e externa) totalizaram cerca de
US$200 milhões e foram liquidadas em 2001 com a entrega das ADS e ações
correspondentes, tendo sido exercida a opção de permuta.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

CVM/SRE/DEB/2010/033

Data de emissão

01/12/2010

Data de vencimento

01/01/2014

Quantidade
(Unidades)

500.000

Valor total
(Reais)

500.000.000,00

Restrição a circulação

SIm
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Descrição da restrição

A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
As Debêntures são negociadas no mercado secundário por meio (i) da Plataforma de
Negociação Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo
as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no
SND – Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela
CETIP; e (ii) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA.
As Debêntures da quinta emissão pública da BNDESPAR que estiverem custodiadas na
CETIP poderão ser negociadas em mercado de balcão organizado, sendo admitidas
negociações cursadas fora do ambiente de negociação eletrônica CetipNet, devendo as
negociações serem liquidadas por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas e
registradas no SND.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Não haverá resgate antecipado facultativo por parte da BNDESPAR.
Hipótese de Aquisição Facultativa:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures em circulação,
observando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
A Diretoria da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer
momento, das Debêntures que se encontrarem em tesouraria.

Características dos valores
mobiliários

A quinta oferta foi a primeira emissão de debêntures realizada no âmbito do Terceiro
Programa de Distribuição. Foram emitidas três séries, uma prefixada (primeira série),
uma com taxa flutuante trimestral (segunda série) e outra indexada ao IPCA (terceira
série). A primeira, segunda e terceira séries foram aprovadas e registradas na CVM em
10 de dezembro de 2010 sob os n.os CVM/SRE/DEB/2010/033,
CVM/SRE/DEB/2010/034, e CVM/SRE/DEB/2010/035, respectivamente. A oferta foi
encerrada em 17 de dezembro de 2010. Foram distribuídas 2.025.000 debêntures
simples, quirografárias, com valor nominal total de R$ 2.025.000.000,00. Foram
colocadas 500.000 debêntures da primeira série, sendo 72.942 debêntures distribuídas
para 2.568 pessoas físicas. Na segunda série foram subscritas 1.000.000 debêntures,
sendo alocadas 77.566 debêntures para 2.569 pessoas físicas. A terceira série teve
525.000 debêntures colocadas, sendo 105.129 debêntures subscritas por 2.368
pessoas físicas. A primeira e a segunda série têm vencimento em 1o de janeiro de
2014 e a terceira série tem vencimento em 15 de janeiro de 2017. O valor total subscrito
por pessoas físicas foi de R$ 303.675 mil.
Conforme estabelecido na Escritura da Terceira Emissão Pública de Debêntures da
BNDESPAR, em 03 de janeiro de 2011, foi realizada a amortização da primeira série
emitida no valor bruto de R$ 1.000,00 por debênture.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há possibilidade prevista.

Outras características
relevantes

Cupom: 12,51% a.a.
Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Além de outros deveres e atribuições previstos em lei, ou em ato normativo da CVM e
na Escritura de cada Emissão, o Agente Fiduciário deve proteger os direitos e
interesses dos Debenturistas. Será devida ao Agente Fiduciário, a título de honorários
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e da
Escritura de Emissão, uma remuneração definida na Escritura de cada emissão.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

CVM/SRE/DEB/2010/034

Data de emissão

01/12/2010
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Data de vencimento

01/01/2014

Quantidade
(Unidades)

1.000.000

Valor total
(Reais)

1.000.000.000,00

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
As Debêntures são negociadas no mercado secundário por meio (i) da Plataforma de
Negociação Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo
as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no
SND – Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela
CETIP; e (ii) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA.
As Debêntures da quinta emissão pública da BNDESPAR que estiverem custodiadas na
CETIP poderão ser negociadas em mercado de balcão organizado, sendo admitidas
negociações cursadas fora do ambiente de negociação eletrônica CetipNet, devendo as
negociações serem liquidadas por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas e
registradas no SND.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Não haverá resgate antecipado facultativo por parte da BNDESPAR.
Hipótese de Aquisição Facultativa:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures em circulação,
observando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
A Diretoria da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer
momento, das Debêntures que se encontrarem em tesouraria.

Características dos valores
mobiliários

A quinta oferta foi a primeira emissão de debêntures realizada no âmbito do Terceiro
Programa de Distribuição. Foram emitidas três séries, uma prefixada (primeira série),
uma com taxa flutuante trimestral (segunda série) e outra indexada ao IPCA (terceira
série). A primeira, segunda e terceira séries foram aprovadas e registradas na CVM em
10 de dezembro de 2010 sob os n.os CVM/SRE/DEB/2010/033,
CVM/SRE/DEB/2010/034, e CVM/SRE/DEB/2010/035, respectivamente. A oferta foi
encerrada em 17 de dezembro de 2010. Foram distribuídas 2.025.000 debêntures
simples, quirografárias, com valor nominal total de R$ 2.025.000.000,00. Foram
colocadas 500.000 debêntures da primeira série, 1.000.000 debêntures da segunda
série e 525.000 debêntures da terceira série. A primeira e a segunda série têm
vencimento em 1o de janeiro de 2014 e a terceira série tem vencimento em 15 de
janeiro de 2017. O valor total subscrito por pessoas físicas foi de R$ 303.675 mil.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há possibilidade prevista.

Outras características
relevantes

Cupom: DI Futuro de 3 meses + 0,30% a.a.
Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Além de outros deveres e atribuições previstos em lei, ou em ato normativo da CVM e
na Escritura de cada Emissão, o Agente Fiduciário deve proteger os direitos e
interesses dos Debenturistas. Será devida ao Agente Fiduciário, a título de honorários
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e da
Escritura de Emissão, uma remuneração definida na Escritura de cada emissão.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

CVM/SRE/DEB/2010/035
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Data de emissão

01/12/2010

Data de vencimento

15/01/2017

Quantidade
(Unidades)

525.000

Valor total
(Reais)

525.000.000,00

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
As Debêntures são negociadas no mercado secundário por meio (i) da Plataforma de
Negociação Eletrônica – CetipNet, administrada e operacionalizada pela CETIP, sendo
as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP e registradas no
SND – Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela
CETIP; e (ii) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA.
As Debêntures da quinta emissão pública da BNDESPAR que estiverem custodiadas na
CETIP poderão ser negociadas em mercado de balcão organizado, sendo admitidas
negociações cursadas fora do ambiente de negociação eletrônica CetipNet, devendo as
negociações serem liquidadas por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas e
registradas no SND.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Não haverá resgate antecipado facultativo por parte da BNDESPAR.
Hipótese de Aquisição Facultativa:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures em circulação,
observando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A Emissora está impedida de negociar privadamente as Debêntures.
A Diretoria da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer
momento, das Debêntures que se encontrarem em tesouraria.

Características dos valores
mobiliários

A segunda oferta pública de títulos e valores mobiliários realizada pela BNDESPAR
correspondeu à primeira emissão de debêntures realizada no âmbito do Primeiro
Programa de Distribuição, constituindo-se de 600.000 debêntures simples,
quirografárias, em série única, com emissão em 1º de dezembro de 2006 e data de
vencimento em 15 de janeiro de 2012, com valor nominal inicial total de R$
600.000.000,00. Tal distribuição pública foi aprovada e registrada na CVM sob o n.º
CVM/SRE/DEB/2006/047, em 19 de dezembro de 2006, tendo sido encerrada em 21 de
dezembro de 2006.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há possibilidade prevista.

Outras características
relevantes

Cupom: IPCA + 6,2991% a.a.
Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Além de outros deveres e atribuições previstos em lei, ou em ato normativo da CVM e
na Escritura de cada Emissão, o Agente Fiduciário deve proteger os direitos e
interesses dos Debenturistas. Será devida ao Agente Fiduciário, a título de honorários
pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e da
Escritura de Emissão, uma remuneração definida na Escritura de cada emissão.
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18.6 - Mercados
brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
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9DORUHV0RELOLiULRV



,QGLFDU RV PHUFDGRV EUDVLOHLURV QRV TXDLV YDORUHV PRELOLiULRV GR

HPLVVRUVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$VGHErQWXUHVVmRUHJLVWUDGDVSDUDGLVWULEXLomRS~EOLFDQRPHUFDGRSULPiULRSRU
PHLR L GR 6'7 VHQGR D GLVWULEXLomR OLTXLGDGD H DV 'HErQWXUHV FXVWRGLDGDV QD
&(7,3 HRX LL GR ''$ VHQGR D GLVWULEXLomR OLTXLGDGD H DV 'HErQWXUHV
FXVWRGLDGDVQD%0 )%29(63$VXEPHWHQGRVHDRVFRQWUROHVGHFRPSHQVDomRH
OLTXLGDomRGD&(7,3HGD%0 )%29(63$FRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDVDLQGDDV
QRUPDVHSURFHGLPHQWRVGHQHJRFLDomRGHWDLVVLVWHPDV
$VGHErQWXUHVVmRQHJRFLDGDVQRPHUFDGRVHFXQGiULRSRUPHLR L GD3ODWDIRUPD
GH1HJRFLDomR(OHWU{QLFD¥&HWLS1HWDGPLQLVWUDGDHRSHUDFLRQDOL]DGDSHOD&(7,3
VHQGR DV QHJRFLDo}HV OLTXLGDGDV H DV 'HErQWXUHV FXVWRGLDGDV QD &(7,3 H
UHJLVWUDGDVQR61'DGPLQLVWUDGRHRSHUDFLRQDOL]DGRSHOD&(7,3H LL GR6LVWHPD
%29(63$),; DGPLQLVWUDGR H RSHUDFLRQDOL]DGR SHOD %0 )%29(63$ VHQGR DV
QHJRFLDo}HVOLTXLGDGDVHDV'HErQWXUHVFXVWRGLDGDVQD%0 )%29(63$
$V 'HErQWXUHV GD 4XLQWD (PLVVmR TXH HVWLYHUHP FXVWRGLDGDV QD &(7,3 SRGHUmR
VHU QHJRFLDGDV HP PHUFDGR GH EDOFmR RUJDQL]DGR VHQGR DGPLWLGDVQHJRFLDo}HV
FXUVDGDV IRUD GR DPELHQWH GH QHJRFLDomR HOHWU{QLFD &HWLS1HW GHYHQGR DV
QHJRFLDo}HV VHU OLTXLGDGDV SRU PHLR GD &(7,3 H DV 'HErQWXUHV FXVWRGLDGDV H
UHJLVWUDGDVQR61'








%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD





(PUHODomRDFDGDFODVVHHHVSpFLHGHYDORUPRELOLiULRDGPLWLGDj

QHJRFLDomRHPPHUFDGRVHVWUDQJHLURVLQGLFDU
$ (PLVVRUD QmR SRVVXL YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV HP PHUFDGRV
HVWUDQJHLURV
D SDtV
E PHUFDGR
F HQWLGDGH DGPLQLVWUDGRUD GR PHUFDGR QR TXDO RV YDORUHV PRELOLiULRV VmR
DGPLWLGRVjQHJRFLDomR
G GDWDGHDGPLVVmRjQHJRFLDomR
H VHKRXYHULQGLFDURVHJPHQWRGHQHJRFLDomR
I GDWDGHLQtFLRGHOLVWDJHPQRVHJPHQWRGHQHJRFLDomR
J SHUFHQWXDOGRYROXPHGHQHJRFLDo}HVQRH[WHULRUHPUHODomRDRYROXPH
WRWDOGHQHJRFLDo}HVGHFDGDFODVVHHHVSpFLHQR~OWLPRH[HUFtFLR
K VHKRXYHUSURSRUomRGHFHUWLILFDGRVGHGHSyVLWRQRH[WHULRUHPUHODomRD
FDGDFODVVHHHVSpFLHGHDo}HV
L VHKRXYHUEDQFRGHSRVLWiULR
M VHKRXYHULQVWLWXLomRFXVWRGLDQWH

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do
Formulário de Referência
emissor

18. Valores mobiliários
18.8 Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou
por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas,
relativas a valores mobiliários do emissor.
Não há.

BNDES Participações S.A.
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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.

BNDES Participações S.A.
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)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

3ROtWLFDGH)RUWDOHFLPHQWRGR0HUFDGRGH&DSLWDLV
(P EXVFD GR REMHWLYR GH HVWLPXODU R GHVHQYROYLPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV H
SURPRYHU OLTXLGH] SDUD R PHUFDGR EUDVLOHLUR GH Do}HV D %1'(63$5 FRQWULEXL
SDUD DXPHQWDU R Q~PHUR GH HPSUHVDV QHJRFLDGDV QDV EROVDV GH YDORUHV DVVLP
FRPR SDUD HOHYDU R QtYHO GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GHVVDV HPSUHVDV LQFOXVLYH
LQWURGX]LQGR QRYRV SURGXWRV ILQDQFHLURV QHVVHV PHUFDGRV $XPHQWDQGR D
GLYHUVLGDGHGHSURGXWRVD%1'(63$5WHPFRPRREMHWLYRFULDUPDLRUIOH[LELOLGDGH
SDUD RV LQYHVWLGRUHV HP Do}HV H SRUWDQWR IRUWDOHFHU R PHUFDGR EUDVLOHLUR GH
FDSLWDLV
8P H[HPSOR TXH SRGH VHU FLWDGR QHVVH VHQWLGR p R 3,%% ODQoDGR HP MXOKR GH
TXHIRLRSULPHLURIXQGRGD$PpULFD/DWLQDLQGH[DGRHQHJRFLDGRHPEROVD
6HX REMHWLYR p UHSOLFDU D YDORUL]DomR GR tQGLFH ,%U; IRUPDGR SHODV  Do}HV
PDLVQHJRFLDGDVQD%0 )%29(63$$RSHUDomRWRWDOL]RX5 PLOK}HVWHQGR
VLGR DWHQGLGRV QD RIHUWD S~EOLFD PDLV GH  LQYHVWLGRUHV GH YDUHMR H 
LQYHVWLGRUHV LQVWLWXFLRQDLV  (P RXWXEUR GH  FRP R REMHWLYR GH DXPHQWDU D
OLTXLGH]QDQHJRFLDomRGHFRWDVGR3,%%HDLQGDGHGDUYLVLELOLGDGHDRSURGXWRD
%1'(63$5 UHDOL]RX QRYR DSRUWH QR 3,%% VHQGR RV QRYRV 3,%%V DOLHQDGRV HP
RIHUWD S~EOLFD HP XPD RIHUWD TXH WRWDOL]RX 5PLOK}HV 1HVVH VHJXQGR
ODQoDPHQWRVXSHUDQGRDSHUIRUPDQFHREWLGDQRSULPHLURDRIHUWDDWLQJLX
LQYHVWLGRUHVGHYDUHMRHLQYHVWLGRUHVLQVWLWXFLRQDLV
2XWUDV RSHUDo}HV GH PRQHWL]DomR GH DWLYRV FRQVLVWLUDP QD HPLVVmR GH WtWXORV
SHUPXWiYHLV SRU Do}HV GD FDUWHLUD GD %1'(63$5  (P IHYHUHLUR GH  D
%1'(63$5 HPLWLX H GLVWULEXLX QR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO RV '(&6¥ WtWXORV GH
UHQGD IL[D FRP SUD]R GH YHQFLPHQWR GH WUrV DQRV SHUPXWiYHLV SRU $'6
UHSUHVHQWDWLYRV GH Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD (OHWUREUiV RSHUDomR
PHQFLRQDGD QR LWHP D   2V WtWXORV GDYDP GLUHLWR DOpP GR FXSRP D
HYHQWXDLV SUrPLRV YDULiYHLV GH DFRUGR FRP R IOX[R GH SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV
GD (OHWUREUiV 6LPXOWDQHDPHQWH D HVVD RSHUDomR H[WHUQD IRL UHDOL]DGD SHOD
%1'(63$5 XPD RIHUWD S~EOLFD ORFDO GH GHErQWXUHV SHUPXWiYHLV SRU Do}HV
RUGLQiULDVGHHPLVVmRGD(OHWUREUiVQRYDORUGH5PLOK}HV$VGXDVRSHUDo}HV
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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ORFDOHH[WHUQD WRWDOL]DUDPFHUFDGH86PLOK}HVHIRUDPOLTXLGDGDVHP

FRP D HQWUHJD GDV $'6 H Do}HV FRUUHVSRQGHQWHV WHQGR VLGR H[HUFLGD SHORV
LQYHVWLGRUHVDRSomRGHSHUPXWD
1R PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO RSHUDomR VLPLODU IRL UHDOL]DGD SHOR %1'(6 H
RSHUDFLRQDOL]DGD SHOD %1'(63$5 SRU GHWHU D WLWXODULGDGH GDV Do}HV RIHUHFLGDV 
FRP R ODQoDPHQWR HP MXQKR GH  GH WtWXORV SHUPXWiYHLV HP $'6 GD
(0%5$(5QRPRQWDQWHGH86PLOK}HVFRPYHQFLPHQWRHPMXQKRGH
$OpP GD SRVVLELOLGDGH GH SHUPXWD SRU $'6 GD (0%5$(5 R WtWXOR WDPEpP
FRQFHGLDDRLQYHVWLGRURGLUHLWRGHUHVJDWHDQWHFLSDGR DRSDU HPMXQKRGH
1HVVD GDWD LQYHVWLGRUHV TXH GHWLQKDP XP YROXPH GH SULQFLSDO DSUR[LPDGR GH
86PLOK}HVH[HUFHUDPDRSomRGHYHQGDGRVWtWXORVDR%1'(6VHPSHUPXWD
SRUDo}HV2VDOGRGHSULQFLSDOUHVWDQWH DSUR[LPDGDPHQWH86PLOK}HV IRL
OLTXLGDGRSHOR%1'(6HPGHMXQKRGHQDGDWDGHYHQFLPHQWRGRWtWXOR
VHPTXHWLYHVVHVLGRH[HUFLGDSHORVLQYHVWLGRUHVDRSomRGHSHUPXWD
$ YHQGD GH DWLYRV p UHDOL]DGD HP FRQGLo}HV RSRUWXQDV GH PHUFDGR SURFXUDQGR
VHPSUH R DXPHQWR GD YLVLELOLGDGH H OLTXLGH] GRV DWLYRV  &RPR H[HPSORV GH
GHVLQYHVWLPHQWRV SRGHP VHU FLWDGDV DV RIHUWDV S~EOLFDV VHFXQGiULDV GH Do}HV GR
%DQFR GR %UDVLO  (P  IRUDP YHQGLGRV 5 ELOK}HV HP FRQMXQWR FRP D
35(9,HFRPRSUySULR%DQFRGR%UDVLO D%1'(63$5PRQHWL]RXFHUFDGH5
PLOK}HV DPDLVGHLQYHVWLGRUHVLQVWLWXFLRQDLVHPLOLQYHVWLGRUHVGHYDUHMR
(PIRUDPDOLHQDGRV5ELOK}HVHPFRQMXQWRFRPD3UHYL 5ELOK}HV
SHOD %1'(63$5  D PDLV GH  PLO LQYHVWLGRUHV VHQGR  PLO GH YDUHMR  $V
RIHUWDV GH Do}HV GR %DQFR GR %UDVLO HP SDUFHULD FRP D 3UHYL H FRP R SUySULR
%DQFR GR %UDVLO SRVVLELOLWDUDP D DGHVmR GR %DQFR GR %UDVLO DR 1RYR 0HUFDGR
EHP FRPR DXPHQWDUDP VXD YLVLELOLGDGH MXQWR DRV LQYHVWLGRUHV SDVVDQGR D VHU R
SULPHLURJUDQGHEDQFRGR3DtVDDGHULUDRQtYHOPi[LPRGHJRYHUQDQoDGD%ROVD
GH9DORUHV$X[LOLDUDPWDPEpPDHOHYDUR IUHHIORDWTXHSDVVRXGHPHQRVGH
GRFDSLWDOWRWDOSDUDDOJRVXSHULRUD



2

Em 2006, o Sistema BNDES foi instado a adquirir ações de emissão do Banco do Brasil, de propriedade do Fundo
Garantidor de Exportações (FGE), para posterior alienação conjunta na operação citada com a finalidade de aumentar
a liquidez do FGE

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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(P MXOKR GH  IRL UHDOL]DGD D RIHUWD S~EOLFD GH Do}HV GD /LJKW HP FRQMXQWR


FRPD('),QWHUQDWLRQDOHPPHUFDGRGHEDOFmRQDFLRQDOQmRRUJDQL]DGRHFRP
HVIRUoRVGHYHQGDQRH[WHULRUFXMRWRWDODWLQJLXFHUFDGH5PLOK}HV 5
PLOK}HV DXIHULGRV SHOD %1'(63$5   &RP HVWD RSHUDomR D %1'(63$5 TXH
GHWLQKDFHUFDGHXPWHUoRGRFDSLWDOWRWDOGDFRPSDQKLDFRQWULEXLXSDUDHOHYDUD
SXOYHUL]DomRGRVSDSpLVTXHSDVVRXGHPHQRVGHSDUDPDLVGHGH IUHH

IORDW
&DEH UHVVDOWDU TXH D GHPRFUDWL]DomR GD SURSULHGDGH GR FDSLWDO GH HPSUHVDV
SUHYLVWD QR HVWDWXWR GD %1'(63$5 EHP FRPR D SUHRFXSDomR FRP R SHTXHQR
LQYHVWLGRUVmRXPDFRQVWDQWHQDVRSHUDo}HVGDHPSUHVD$VRIHUWDVS~EOLFDVGH
Do}HV DFLPD LOXVWUDGDV WLYHUDP IRUWH GLUHFLRQDPHQWR DR S~EOLFR GH YDUHMR TXH
DEVRUYHX FHUFD GH  %DQFR GR %UDVLO  H  /LJKW  GDV Do}HV RIHUWDGDV
GLIHUHQWHPHQWHGRREVHUYDGRHPRIHUWDVDQWHULRUHVQRkPELWRGDVTXDLVFRXEHDR
YDUHMRSRXFRPHQRVGHGRWRWDORIHUWDGR
1R FRQWH[WR GH VXD SROtWLFD GH IRUWDOHFLPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV WRGDV DV
HPLVV}HV GH GHErQWXUHV VLPSOHV UHDOL]DGDV SHOD %1'(63$5 FRQWDUDP FRP
FDUDFWHUtVWLFDV GHVWLQDGDV DR GHVHQYROYLPHQWR GR PHUFDGR ORFDO GH UHQGD IL[D
LQFOXLQGR LQFHQWLYRV D XPD PDLRU SXOYHUL]DomR GR XQLYHUVR GH LQYHVWLGRUHV  $
VHJXQGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVGD%1'(63$5DSULPHLUDGHGHErQWXUHVVLPSOHV
VHQGRWDPEpPDSULPHLUDRIHUWDQRkPELWRGR3ULPHLUR3URJUDPDGH'LVWULEXLomR
IRL DSURYDGD H UHJLVWUDGD QD &90 VRE R Q &9065('(% HP
GHGH]HPEURGH WHQGR VLGRHQFHUUDGD HP GHGH]HPEURGH  $
GLVWULEXLomR GH  GHErQWXUHV QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV GD HVSpFLH
TXLURJUDIiULD FRP YDORU QRPLQDO WRWDO GH 5PLOK}HV H YHQFLPHQWR HP
GHMDQHLURGH DWLQJLX  DGTXLUHQWHV VHQGR SHVVRDV ItVLFDV
UHVSRQViYHLV SRU XPD VXEVFULomR GH DSUR[LPDGDPHQWH  GR PRQWDQWH
GLVWULEXtGR  $ HVWUXWXUD GD HPLVVmR H D VXD RIHUWD LQFOXtUDP DVSHFWRV FRPR D
DGRomR GD &kPDUD GH $UELWUDJHP GR 0HUFDGR LQVWDODGD SHOD %0 )%29(63$
SDUD VROXomR GH HYHQWXDLV FRQIOLWRV D OLVWDJHP SDUD QHJRFLDomR VHFXQGiULD
H[FOXVLYDPHQWH HP DPELHQWHV HOHWU{QLFRV %29(63$),; H 3ODWDIRUPD GD
1HJRFLDomR(OHWU{QLFD¥&HWLS1(7 DFRQWUDWDomRGHGRLVIRUPDGRUHVGHPHUFDGR
%UDGHVFR H %%¥%,  SDUD DWXDomR HP DPERV RV DPELHQWHV GH QHJRFLDomR H D
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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YHLFXODomRDSDUWLUGHSXEOLFDomRGRUHVSHFWLYRDYLVRDRPHUFDGRGHFDPSDQKD


SXEOLFLWiULDGHVWLQDGDDRS~EOLFRGHYDUHMRWHQGRVLGRDLQGDDSULPHLUDRIHUWDORFDO
GHGHErQWXUHVFRPYDORUQRPLQDODWXDOL]DGRSHOR,3&$
$ WHUFHLUD RIHUWD FRUUHVSRQGHX j VHJXQGD HPLVVmR GH GHErQWXUHV UHDOL]DGD QR
kPELWR GR 3ULPHLUR 3URJUDPD GH 'LVWULEXLomR )RUDP HPLWLGDV GXDV VpULHV XPD
SUHIL[DGD SULPHLUD VpULH  H RXWUD LQGH[DGD DR ,3&$ VHJXQGD VpULH   $ SULPHLUD
VpULHHDVHJXQGDVpULHIRUDPDSURYDGDVHUHJLVWUDGDVQD&90HPGHMXOKRGH
 VRE R Q &9065('(% H &9065('(%
UHVSHFWLYDPHQWH $ RIHUWD IRL HQFHUUDGD HP  GH DJRVWR GH   )RUDP
GLVWULEXtGDVGHErQWXUHVVLPSOHVTXLURJUDIiULDVFRPYDORUQRPLQDOWRWDO
GH5'DSULPHLUDVpULHFRPYHQFLPHQWRHPRGHMDQHLURGH
 IRUDP FRORFDGDV  GHErQWXUHV  'HVWDV  GHErQWXUHV IRUDP
GLVWULEXtGDVMXQWRDSHVVRDVItVLFDVUHVSRQViYHLVDVVLPSRUPDLVGHGR
PRQWDQWH GLVWULEXtGR  'D VHJXQGD VpULH FRP YHQFLPHQWR HP  GH DJRVWR GH
 IRUDP FRORFDGDV  GHErQWXUHV GDV TXDLV  MXQWR D 
SHVVRDV ItVLFDV TXH VXEVFUHYHUDP GHVWD IRUPD FHUFD GH  GR PRQWDQWH
GLVWULEXtGR
1DTXDUWDHPLVVmRVHQGRDSULPHLUDRIHUWDGHGHErQWXUHVUHDOL]DGDQRkPELWRGR
6HJXQGR 3URJUDPD GH 'LVWULEXLomR IRUDP HPLWLGDV GXDV VpULHV XPD SUHIL[DGD
SULPHLUD VpULH  H RXWUD LQGH[DGD DR ,3&$ VHJXQGD VpULH   $ SULPHLUD VpULH H D
VHJXQGD

VpULH

IRUDP

GHGH]HPEURGH

DSURYDGDV
VRE

RV

H

UHJLVWUDGDV

QD

&90

QRV&9065('(%

HP
H

&9065('(% UHVSHFWLYDPHQWH  $ RIHUWD IRL HQFHUUDGD HP 
GHGH]HPEURGH  )RUDP GLVWULEXtGDV GHErQWXUHV VLPSOHV
TXLURJUDIiULDVFRPYDORUQRPLQDOWRWDOGH5'DSULPHLUDVpULH
FRPYHQFLPHQWRHPRGHMDQHLURGHIRUDPFRORFDGDVGHErQWXUHV
'HVWDV  GHErQWXUHV IRUDP GLVWULEXtGDV MXQWR D  SHVVRDV ItVLFDV
UHVSRQViYHLVDVVLPSRUPDLVGHGRPRQWDQWHGLVWULEXtGR'DVHJXQGDVpULH
FRPYHQFLPHQWRHPGHDJRVWRGHIRUDPFRORFDGDVGHErQWXUHV
GDV TXDLV  MXQWR D  SHVVRDV ItVLFDV TXH VXEVFUHYHUDP GHVWD IRUPD
GRPRQWDQWHGLVWULEXtGR
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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(PGH]HPEURGHIRLUHDOL]DGDDTXLQWDRIHUWDS~EOLFDGHGHErQWXUHVVHQGR


D SULPHLUD QR kPELWR GR 7HUFHLUR 3URJUDPD GH 'LVWULEXLomR )RUDP HPLWLGDV WUrV
VpULHV XPD SUHIL[DGD SULPHLUD VpULH  XPD FRP WD[D IOXWXDQWH WULPHVWUDO VHJXQGD
VpULH  H RXWUD LQGH[DGD DR ,3&$ WHUFHLUD VpULH   $ SULPHLUD VHJXQGD H WHUFHLUD
VpULHVIRUDPDSURYDGDVHUHJLVWUDGDVQD&90HPGHGH]HPEURGHVRERV
QRV

&9065('(%

&9065('(%

H

&9065('(% UHVSHFWLYDPHQWH  $ RIHUWD IRL HQFHUUDGD HP 
GHGH]HPEURGH  )RUDP GLVWULEXtGDV GHErQWXUHV VLPSOHV
TXLURJUDIiULDVFRPYDORUQRPLQDOWRWDOGH5)RUDPFRORFDGDV
GHErQWXUHVGDSULPHLUDVpULHVHQGRGHErQWXUHVGLVWULEXtGDVSDUD
 SHVVRDV ItVLFDV  1D VHJXQGD VpULH IRUDP VXEVFULWDV  GHErQWXUHV
VHQGRDORFDGDVGHErQWXUHVSDUDSHVVRDVItVLFDV$WHUFHLUDVpULHWHYH
 GHErQWXUHV FRORFDGDV VHQGR  GHErQWXUHV VXEVFULWDV SRU 
SHVVRDV ItVLFDV  $ SULPHLUD H D VHJXQGD VpULHV WrP YHQFLPHQWR HP
RGHMDQHLURGHHDWHUFHLUDVpULHWHPYHQFLPHQWRHPGHMDQHLURGH
2YDORUWRWDOVXEVFULWRSRUSHVVRDVItVLFDVIRLGH5PLO
1HVWD ~OWLPD RSHUDomR D SULQFLSDO LQRYDomR LQWURGX]LGD IRL D HVWUXWXUDomR H R
ODQoDPHQWR GH VpULH VHJXQGD VpULH  FRP UHPXQHUDomR IOXWXDQWH WULPHVWUDO VHP
LQGH[DomRDR&',1HVWDHVWUXWXUDDUHPXQHUDomRpPDQWLGDIL[DGHQWURGHFDGD
SHUtRGR GH FDSLWDOL]DomR GH MXURV VHQGR UHGHILQLGD WULPHVWUDOPHQWH FRP EDVH QD
DSOLFDomR GH XP VSUHDG IL[R VREUH DV WD[DV GH MXURV GH PHVPR SUD]R  PHVHV 
QHJRFLDGDV QR PHUFDGR IXWXUR GH ', GD %0 )%RYHVSD ¥ FRP UHVXOWDGR
VHPHOKDQWH jV HVWUXWXUDV EDVHDGDV QD /,%25 SUDWLFDGDV QR PHUFDGR ILQDQFHLUR
LQWHUQDFLRQDO 7DO HVWUXWXUD SHUPLWH R DORQJDPHQWR GR SUD]R GH UHIHUrQFLD GDV
WD[DVGHMXURVUHOHYDQWHVSDUDDUHPXQHUDomRGDVGHErQWXUHVTXHQR%UDVLODLQGD
VmRSUHGRPLQDQWHPHQWHYLQFXODGDVjYDULDomRGLiULDGR',
$ LQLFLDWLYD EXVFRX WHVWDU R XVR GD QRYD HVWUXWXUD GH WD[D GH MXURV IOXWXDQWHV
GHVYLQFXODGD GR &', (OD RIHUHFH GHVWD IRUPD SHUILO GH UHPXQHUDomR DGHTXDGR
DRVLQYHVWLGRUHVTXHGHPDQGDPWtWXORVHPWD[DVIOXWXDQWHVDRPHVPRWHPSRHP
TXHGHPRQVWUDDYLDELOLGDGHGDSURJUHVVLYDVXEVWLWXLomRGDLQGH[DomRGDVWD[DVGH
MXURVGR RYHUQLJKWSDUDWD[DVGHPDLRUSUD]R¥DSUR[LPDQGRRPHUFDGRORFDOGD
SUiWLFDLQWHUQDFLRQDO
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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19.4 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência

Item não preenchido dado seu caráter facultativo à companhia considerando
sua classificação como “B” estabelecida nos termos do art. 64 da IN 480/09.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

19/07/2002

Cargo e/ou função

acionista controlador, diretores, membros do conselho de Administração, do Conselho Fiscal e
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da companhia;
empregados com acesso à informação relevante; e (ii) terceiros que prestam ou venham a prestar
serviços à companhia e tenham acesso a informação relevante, no que diz respeito à negociação
de valores mobiliários de emissão da companhia;

Principais características
O “Manual de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia”, em seus itens
III – Negociações de Administradores e Pessoas Ligadas” e “IV – Política de Divulgação de Informações na Negociação de Valores
Mobiliários da Companhia”, estipula a forma de comunicação pelas pessoas vinculadas sobre a titularidade de valores mobiliários de
emissão da companhia, bem como a previsão do período de vedação de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia
por parte das pessoas vinculadas.
A política estabelece que o acionista controlador, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal, de quaisquer
terceiros, que tenham firmado Termo de Adesão, deverão comunicar a titularidade de valores de emissão da companhia, por escrito, ao
Diretor de Relação com Investidores.
A comunicação deverá conter informações quanto à quantidade, às características e à forma de aquisição dos valores mobiliários de
emissão da companhia, bem como alterações em suas posições. A comunicação deverá ser efetuada (i) imediatamente após a
investidura no cargo e (ii) no prazo máximo de 10 (dez) dias após o término do mês em que se verificar alterações nas posições detidas.
O Diretor de Relação com Investidores é responsável por encaminhar a comunicação à CVM, e se for o caso, à bolsa de valores e
entidade do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da Companhia estejam admitidos à negociação.
A política estabelece que fica vedada a negociação de valores mobiliários de emissão da
Períodos de vedação e descrição
dos procedimentos de fiscalização companhia pelas pessoas vinculadas, que tenham firmado o respectivo termo de adesão, nas
seguintes situações: (i) antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos
negócios da companhia; (ii) nos 15 (quinze) dias anteriores à divulgação das informações
trimestrais (ITR) e anuais (IAN e DFP).
A transgressão às normas estabelecidas no “Manual de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e
de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia” configura infração grave e
sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei n.o 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei 6.385”), na Instrução CVM 358 e nas instruções do Sistema BNDES constantes das
normas de conduta relativas a ética profissional, ficando a pessoa vinculada passível de sanções
disciplinares aplicáveis.
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20.2 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência

20. Política de negociação de valores mobiliários
20.2 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
O “Manual de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores
Mobiliários de Emissão da Companhia” está disponível para o mercado no site da
CVM (www.cvm.gov.br).
Cabe ressaltar que o Sistema BNDES possui um Código de Ética, publicado em 28
de abril de 2009, disponível no portal do BNDES (www.bndes.gov.br), o qual
estipula princípios, valores e compromissos que devem ser obrigatoriamente
cumpridos por todos os participantes do Sistema BNDES, incluindo os membros
do conselho de administração, do comitê de auditoria, dos conselhos fiscais, da
junta de administração, da diretoria e da ouvidoria, ocupantes de funções
executivas, empregados e estagiários.
O Código de Ética do Sistema BNDES estabelece em seu artigo 12 que ao realizar
transação de valor mobiliário em seu próprio nome, em nome do cônjuge ou do
companheiro, ou, ainda de seus dependentes, os participantes comprometem-se a
levar em consideração a possibilidade de potencial conflito de interesses com as
atividades exercidas e a eventual ocorrência de situações que possam, direta ou
indiretamente, levantar dúvidas quanto à utilização de informações privilegiadas.
Aqueles participantes que tenham conhecimento de operação com valores
mobiliários, excetuando-se as ofertas públicas registradas na CVM, ou que
disponham de informação privilegiada em função do exercício de sua atividade
profissional devem abster-se de efetuar aplicação de recursos próprios ou de
terceiros nesta operação ou prestar conselho, assessoria ou recomendação sobre
investimentos a qualquer pessoa ou instituição.
Considerando o disposto acima, os participantes comprometem-se a informar à
área responsável pela gestão de recursos humanos do Sistema BNDES as
operações relevantes que efetuarem com valores mobiliários, no prazo de 10 (dez)
dias úteis a contar do dia de sua realização. Consideram-se operações relevantes
as que somadas totalizem, em cada mês, valor igual ou superior a R$20.000,00
(vinte mil reais). Os participantes devem cumprir carência mínima de seis meses, a
contar da data de aquisição, para alienar valores mobiliários adquiridos. A gestão
BNDES Participações S.A.
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20.2 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência
da ética no Sistema BNDES é conduzida pela Comissão de ética do Sistema
BNDES – CET/BNDES e pela Secretaria da Comissão de Ética – SECET/BNDES.
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21.1 - Descrição
das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação


de informações
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD






3ROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV


 'HVFUHYHU QRUPDV UHJLPHQWRV RX SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV DGRWDGRV SHOR
HPLVVRU SDUD DVVHJXUDU TXH DV LQIRUPDo}HV D VHUHP GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH
VHMDPUHFROKLGDVSURFHVVDGDVHUHODWDGDVGHPDQHLUDSUHFLVDHWHPSHVWLYD
&RQIRUPH SUHYLVWR QR  GR DUW  GD ,QVWUXomR &90  TXH WUDWD VREUH D
GLYXOJDomRHXVRGHLQIRUPDo}HVVREUHDWRRXIDWRUHOHYDQWHD%1'(63$5RSWRX
SRUHVWDEHOHFHUHPXP~QLFRFRQMXQWRGHQRUPDVHSURFHGLPHQWRVVXDVSROtWLFDV
GHQHJRFLDomRHGLYXOJDomRDVTXDLVHVWmRSUHYLVWDVQR§0DQXDOGH'LYXOJDomRGH
$WR RX )DWR 5HOHYDQWH H GH 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GH (PLVVmR GD
&RPSDQKLD¨PHQFLRQDGRQRLWHP
(VVH PDQXDO HP VHX LWHP §,, ¥ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 8VR GH ,QIRUPDo}HV GH
$WR RX )DWR 5HOHYDQWH¨ WUDWD GRV SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOD FRPSDQKLD SDUD
JDUDQWLU TXH DV LQIRUPDo}HV VHMDP UHFROKLGDV SURFHVVDGDV H UHODWDGDV GD IRUPD
PDLVHILFLHQWHSRVVtYHOUHVSHLWDQGRDVQRUPDVOHJDLVTXHUHJHPRWHPD
(P VtQWHVH DV SHVVRDV YLQFXODGDV TXH WHQKDP ILUPDGR R 7HUPR GH $GHVmR
GHYHUmR FRPXQLFDU SRU HVFULWR TXDOTXHU DWR RX IDWR UHOHYDQWH GH TXH WHQKDP
FRQKHFLPHQWR SHVVRDO DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV $V LQIRUPDo}HV
VREUH R DWR RX IDWR UHOHYDQWH VHUmR FHQWUDOL]DGDV QR 'LUHWRU GH 5HODomR FRP
,QYHVWLGRUHVTXHpUHVSRQViYHOSHODVXDGLYXOJDomRHFRPXQLFDomR
2 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi ]HODU SHOD DPSOD VLPXOWkQHD H
LPHGLDWDGLVVHPLQDomRGRDWRRXIDWRUHOHYDQWHHPWRGRVRVPHUFDGRVHPTXHRV
YDORUHV PRELOLiULRV VHMDP DGPLWLGRV j QHJRFLDomR 'HYH SUHVWDU HVFODUHFLPHQWRV
DGLFLRQDLV j FRPXQLFDomR RX GLYXOJDomR GR DWR RX IDWR UHOHYDQWH TXDQGR
VROLFLWDGRV SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV EROVD GH YDORUHV RX TXDOTXHU
HQWLGDGH HP TXH RV YDORUHV PRELOLiULRV GD FRPSDQKLD VHMDP DGPLWLGRV j
QHJRFLDomR
1R FDVR GH RPLVVmR SRU SDUWH GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QR
FXPSULPHQWRGHVHXGHYHUGHFRPXQLFDUHGLYXOJDULQIRUPDomRVREUHDWRRXIDWR
%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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21.1 - Descrição
das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação


de informações
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


UHOHYDQWHH[FHWXDQGRVHjVKLSyWHVHVHPTXHHVWHMDHPULVFRLQWHUHVVHOHJtWLPRGD
FRPSDQKLD R DFLRQLVWD FRQWURODGRU GLUHWRUHV FRQVHOKR ILVFDO H GH TXDLVTXHU
yUJmRV FRP IXQo}HV WpFQLFDV RX FRQVXOWLYDV TXH WHQKDP ILUPDGR R 7HUPR GH
$GHVmRVRPHQWHVHH[LPLUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHVHFRPXQLFDUHPLPHGLDWDPHQWH
j&90RDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHTXHWHQKDPFRQKHFLPHQWRSHVVRDO

%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Formulário de Referência

21. Política de divulgação de informações
21.2 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo
emissor, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas
A política de divulgação de informações considera ato ou fato relevante qualquer
decisão de acionista controlador, deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos
da administração da companhia; qualquer outro ato ou fato de caráter políticoadministrativo, técnico negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado
aos negócios que possa influir de modo ponderável: (i) na cotação dos valores
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados, (ii) na
decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores
mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes
à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles
referenciados.
Deixará de ser divulgada, excepcionalmente, a informação relativa a ato ou fato
relevante que, na concepção do acionista controlador ou dos diretores, ponha em
risco interesse legítimo da companhia. Neste caso, a companhia solicitará a CVM,
na forma legal, que a informação seja mantida em sigilo. Entretanto, caso escape
do controle ou na hipótese de oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
dos valores mobiliários de emissão da companhia, o acionista controlador ou
diretor deverá, diretamente ou por meio do Diretor de Relação com Investidores,
divulgar a informação imediatamente.
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21.3 - Administradores
responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e


fiscalização da política de divulgação de informações
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



 3ROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV


 ,QIRUPDU RV DGPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR
PDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
2 UHVSRQViYHO SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H ILVFDOL]DomR GD
SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV p R '5, ¥ 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV
1mR REVWDQWH R DFLRQLVWD FRQWURODGRU GLUHWRUHV PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR GR FRQVHOKR ILVFDO GH TXDLVTXHU yUJmRV FRP IXQo}HV WpFQLFDV RX
FRQVXOWLYDVDWHUFHLURVTXHWHQKDPILUPDGRR7HUPRGH$GHVmRGHYHUmRJXDUGDU
VLJLOR TXDQWR jV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV D DWR RX IDWR UHOHYDQWH DV TXDLV WHQKDP
DFHVVR SULYLOHJLDGR HP UD]mR GR FDUJR RX SRVLomR TXH RFXSDP DWp TXH VHMDP
GLYXOJDGDVDRPHUFDGREHPFRPR]HODUSDUDTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXD
FRQILDQoDWDPEpPRIDoDP
$WUDQVJUHVVmRjVQRUPDVHVWDEHOHFLGDVQR§0DQXDOGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR
5HOHYDQWH H GH 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GH (PLVVmR GD &RPSDQKLD¨
FRQILJXUDLQIUDomRJUDYHHVXMHLWDRLQIUDWRUjVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQD/HL
QD,QVWUXomR&90HQDVLQVWUXo}HVGR6LVWHPD%1'(6FRQVWDQWHVGDVQRUPDV
GH FRQGXWD UHODWLYDV j pWLFD SURILVVLRQDO ILFDQGR D SHVVRD YLQFXODGD SDVVtYHO GH
VDQo}HVGLVFLSOLQDUHVDSOLFiYHLV
2§0DQXDOGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHHGH1HJRFLDomRGH9DORUHV
0RELOLiULRV GH (PLVVmR GD &RPSDQKLD¨ IRL DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD3RUWDQWRTXDOTXHUDOWHUDomRGHYHUiVHUVXEPHWLGDj
GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H SRVWHULRUPHQWH FRPXQLFDGD H
HQYLDGD j &90 H VH IRU R FDVR j EROVD GH YDORUHV PRELOLiULRV H HQWLGDGH GR
PHUFDGRGHEDOFmRRUJDQL]DGRHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWHMDPDGPLWLGRVj
QHJRFLDomR PHGLDQWH R HQYLR GD FySLD GD GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHRGRFXPHQWRFRQWHQGRDVDOWHUDo}HVHIHWXDGDV









%1'(63DUWLFLSDo}HV6$
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21.4 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência

21. Política de divulgação de informações
21.4 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
O “Manual de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de
Valores Mobiliários de Emissão da Companhia” está disponível para o
mercado no site da CVM (www.cvm.gov.br).
Cabe ressaltar que Sistema BNDES possui Código de Ética, publicado em 28
de abril de 2009, que estipula princípios, valores e compromissos que devem
ser obrigatoriamente cumpridos por todos os participantes do Sistema
BNDES, incluindo os membros do conselho de administração, do comitê de
auditoria, dos conselhos fiscais, da junta de administração, da diretoria e da
ouvidoria, ocupantes de funções executivas, empregados e estagiários.
O Código de Ética do Sistema BNDES, firmado em 28 de abril de 2009,
disponível no portal do BNDES (www.bndes.gov.br), estabelece que é
vedado aos participantes do Sistema BNDES fazer uso de informação
privilegiada, obtida no exercício profissional, em benefício próprio ou de
terceiros, na realização de negócios de qualquer natureza. Além disso, fixa
como obrigação guardar sigilo sobre as operações, bem como sobre as
informações ainda não tornadas públicas, do Sistema BNDES, de seus
clientes, de prestadores de serviços e de fornecedores, das quais tenha
conhecimento em razão da sua atuação profissional. Por fim, comprometemse os participantes a não desempenhar atividades que possam suscitar
conflitos entre os interesses públicos, em especial os do Sistema BNDES, e os
interesses privados. A gestão da ética no Sistema BNDES é conduzida pela
Comissão de Ética do Sistema BNDES – CET/BNDES e pela Secretaria da
Comissão de Ética – SECET/BNDES.
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor
Formulário de Referência

22. Negócios extraordinários
22.1 Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios do emissor.
Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios do emissor.
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Formulário de Referência

22. Negócios extraordinários
22.2 Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do
emissor
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios do
emissor.
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Formulário de Referência

22 . Negócios extraordinários
22.3 Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas
controladas não diretamente relacionados com suas atividades operacionais.
Não houve contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas
não diretamente relacionados com suas atividades operacionais.
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22.4 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência

22. Negócios extraordinários
22.4 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Todas as informações relevantes foram fornecidas.
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Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

379

380

381

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Em milhares de reais)
Nota
Explicativa
ATIVO CIRCULANTE
5

2011

2010

2.662.137

2.928.994
1.126.479
6
1.126.473

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Disponibilidades
Cotas de fundo de investimento exclusivo do Banco do Brasil

6.4

217.630
34
217.596

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Debêntures designadas
Ações e bônus de subscrição
Instrumentos financeiros derivativos

6
6.3
9.1
20

282.358
3.907
132.946
145.505

182.221
260
81.464
100.497

2.162.149
226.132
(15.039)
9.347
(2.147)
1.137.629
375.404
428.479
2.344

1.620.294
236.147
(541)
67.915
(1.219)
725.545
261.359
328.097
2.991

OUTROS CRÉDITOS
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Provisão para redução no valor recuperável - venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Direitos recebíveis
Provisão para redução no valor recuperável - direitos recebíveis
Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber
Impostos e contribuições a recuperar e antecipações
Devedores para depósitos em garantias
Diversos

7
7.3
7
7.3
8
12.1

ATIVO NÃO CIRCULANTE

107.996.146

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Empréstimos e recebíveis - debêntures simples
Provisão para redução no valor recuperável - debêntures simples
Debêntures designadas
Debêntures disponíveis para venda
Ações e bônus de subscrição
Cotas de fundos de investimento
Instrumentos financeiros derivativos

6
6.3
6.3.3
6.3
6.3.4
9.1
6.5
20

OUTROS CRÉDITOS
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Provisão para redução no valor recuperável - venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Direitos recebíveis
Provisão para redução no valor recuperável - direitos recebíveis
Créditos tributários
Incentivos fiscais
Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber
INVESTIMENTOS
Participações em coligadas

7
7.3
7
7.3
12.2
8
9.2

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
3
382

122.894.428

86.015.375
2.844.124
(12.794)
10.063.285
340.129
70.229.043
2.124.340
427.248

104.463.409
1.058.443
(342)
12.044.076
89.167.652
2.022.829
170.751

2.648.579
1.137.683
(75.663)
37.232
(8.553)
715.394
181.781
660.705

4.789.645
1.135.545
(2.603)
1.608.348
(28.877)
651.140
242.244
1.183.848

19.332.192
19.332.192

13.641.374
13.641.374

110.658.283

125.823.422

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Em milhares de reais)
Nota
Explicativa
PASSIVO CIRCULANTE

2011

2010

1.621.350

3.201.313

OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES

11

174.647

306.224

OBRIGAÇÕES POR REPASSES
Repasses com o BNDES

10
10

46.106
46.106

872.280
872.280

1.400.597
982.544
128.291
43.331
3
4.969
6.172
13.151
96.338
125.798

2.022.809
983.048
349.295
33.500
5.830
4.186
5.326
7.531
483.569
150.524

28.266.293

36.120.164

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Dividendos
Impostos e contribuições sobre o lucro
Outros impostos e contribuições
Provisões trabalhistas e cíveis
Passivo atuarial - FAMS
Contas a pagar - FAPES
Provisão para programa de desligamento de funcionários
Instrumentos financeiros derivativos
Diversas

14
12.1
13
17
17
19
20

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES

11

5.603.550

5.693.542

OBRIGAÇÕES POR REPASSES
Repasses com o BNDES
Repasses com a Secretaria do Tesouro Nacional

10

11.588.225
8.703.375
2.884.850

13.403.679
10.819.150
2.584.529

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Contas a pagar - FAPES
Passivo atuarial - FAMS
Provisão para programa de desligamento de funcionários
Provisões trabalhistas e cíveis
Tributos diferidos

17
17
19
13
12.2

11.074.518
118.366
132.287
562.234
10.261.631

17.022.943
114.030
113.705
12.226
535.027
16.247.955

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14

80.770.640

86.501.945

57.428.861
2.947.631
92.993
3.205.307
1 299 469

46.304.356
5.124.505
92.993
5.776.729
1 084 074

Capital social
Aumento de capital em curso
Reserva de capital
Reservas de lucros
R
l l

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

383
4

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2010
(Em milhares de reais)
Nota
Explicativa
RECEITAS OPERACIONAIS
DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Receita de equivalência patrimonial
Resultado com alienações de títulos de renda variável
Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Juros sobre o capital próprio
Dividendos

9

DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Receitas de operações de crédito
Títulos e valores mobiliários
Resultado com alienações de títulos de renda fixa
Resultado com fundos de investimentos
Comissões e prêmios
DESPESAS OPERACIONAIS
DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Despesa de equivalência patrimonial
Constituição de provisão para perdas em investimentos
Despesas com aquisições de participações societárias

9

DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Encargos financeiros sobre obrigações:
. Emissão de debêntures
. BNDES
. Secretaria do Tesouro Nacional
Reversão (constituição) de provisão para risco de crédito

15
16

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com tributos
Remuneração da diretoria e conselheiros
Despesas com pessoal
Reversão (constituição) de provisão trabalhistas e cíveis
Atualização monetária líquida de ativos e passivos - SELIC
Despesas administrativas
Diversas
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

RESULTADO ANTES DA PARTICIPAÇÃO SOBRE O LUCRO
Participação dos empregados no lucro

8.239.148

7.216.892
1.923.733
1.705.143
(23.485)
2.440.348
1.171.153

6.835.684
1.240.776
3.014.903
351.346
1.593.457
635.202

1.407.265
201.757
1.225.374
(31.885)
12.019

1.403.464
157.373
819.440
4.280
(122.084)
544.455

(2.454.739)

(2.654.275)

(762.116)
(710.498)
(50.143)
(1.475)

(975.617)
(801.427)
(174.188)
(2)

(1.692.623)

(1.678.658)

(682.370)
(1.112.799)
(300.320)
402.866

(491.093)
(992.542)
(230.010)
34.987

(610.080)
(257.439)
(442)
(277.852)
(21.519)
66.544
(111.097)
(8.275)

(380.222)
(167.046)
(409)
(281.471)
1.685
146.326
(77.863)
(1.444)

(577.456)
(202.631)
(439.079)
4.340.172
(32.277)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - EM REAIS

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
5

384

2010

8.624.157

5.559.338
12
12
12

Imposto de renda
Contribuição social
Tributos diferidos

2011

5.204.651
(958.430)
(369.581)
(161.406)
3.715.234
(46.199)

4.307.895

3.669.035

4.307.895.000

3.669.035.000

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2010
(Em milhares de reais)

2011

2010

4.307.895

3.669.035

(12.037.932)

(4.078.820)

(172.743)

-

10.708

(149)

Realização do ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários - próprios, líquido de efeitos tributários (3)

(386.896)

(1.159.919)

Ajuste acumulado de conversão de coligadas (4)

(196.403)

(36.499)

675.752

335.285

(7.799.619)

(1.271.067)

Lucro líquido do exercício
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda - próprios, líquido de efeitos tributários (1)
Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros, líquido de efeitos tributários (2)
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda de coligadas

Outros resultados abrangentes de coligadas (4)
Total do resultado abrangente do exercício
(1) R$ 6.201.359 mil em 31 de dezembro de 2011 e R$ 2.101.210 mil em 31 de dezembro de 2010
(2) R$ 88.988 mil em 31 de dezembro de 2011
(3) R$ 199.310 mil em 31 de dezembro de 2011 e R$ 597.534 mil em 31 de dezembro de 2010
(4) Contempla os efeitos de ajustes de exercícios anteriores, no valor de R$ (198.449) mil, em 31 de dezembro de 2010.

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
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386

57.428.861

-

Destinação do resultado
. Reserva legal
. Reserva para compatibilização de práticas contábeis
. Incentivos fiscais
. Dividendos
. Aumento de capital

11.124.505

-

Lucro líquido do exercício

Mutações no exercício

-

Em 31 de dezembro 2011

-

Dividendos - exercício de 2010

11.124.505

Aumento de capital (Nota 14)

Ajustes de avaliação patrimonial

46.304.356

Em 1º de janeiro de 2011

Capital
social

(2.176.874)

2.947.631

2.947.631

-

-

-

(5.124.505)

5.124.505

Aumento de
capital em curso

-

92.993

-

-

-

-

-

92.993

Reserva
de capital
Reserva de
incentivos
fiscais

34.372

226.021

34.372
-

-

-

-

-

191.649

7

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

215.395

1.299.469

215.395
-

-

-

-

-

1.084.074

Reserva
legal

Reserva de
incentivos
fiscais

127.953

1.679.817

127.953
-

-

-

-

-

1.551.864

Reservas de
lucros
Reserva para
compatibilização de
práticas contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
(Em milhares de reais)

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

(2.949.142)

-

-

-

-

(2.949.142)

-

2.949.142

Dividendos
adicionais
propostos

(12.597.571)

16.816.716

-

-

(12.597.571)

-

-

29.414.287

Próprios

490.057

279.132

-

-

490.057

-

-

(210.925)

De coligadas

Ajustes de avaliação patrimonial

-

-

(215.395)
(127.953)
(34.372)
(982.544)
(2.947.631)

4.307.895

-

-

-

-

Lucros
acumulados

(5.731.305)

80.770.640

(982.544)
-

4.307.895

(12.107.514)

(2.949.142)

6.000.000

86.501.945

Total

387

46.304.356
15.600.000

-

Destinação do resultado
. Reserva legal
. Reserva para compatibilização de práticas contábeis
. Incentivos fiscais
. Dividendos
. Dividendos adicionais propostos

Mutações no exercício

-

Lucro líquido do exercício

Em 31 de dezembro 2010

-

15.600.000

30.704.356

Ajustes de avaliação patrimonial

Aumento de capital

Em 1º de janeiro de 2010

Capital
social

-

5.124.505

-

-

-

-

5.124.505

Aumento de
capital em curso

-

92.993

-

-

-

-

92.993

Reserva
de capital
Reserva de
incentivos
fiscais

37.731

191.649

37.731
-

-

-

-

153.918

8

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

290.620

1.084.074

290.620
-

-

-

-

793.454

Reserva
legal

Reserva de
incentivos
fiscais

1.551.864

1.551.864

1.551.864
-

-

-

-

-

Reservas de
lucros
Reserva para
compatibilização de
práticas contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em milhares de reais)

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

-

-

-

-

2.949.142

2.949.142

2.949.142

Dividendos
adicionais
propostos

(5.263.140)

29.414.287

-

-

(5.263.140)

-

34.677.427

Próprios

124.590

(210.925)

-

-

124.590

(335.515)

De coligadas

Ajustes de avaliação patrimonial

(2.143.370)

-

(290.620)
(1.551.864)
(37.731)
(983.048)
(2.949.142)

3.669.035

-

-

2.143.370

Lucros
acumulados

13.147.437

86.501.945

(983.048)
-

3.669.035

(5.138.550)

15.600.000

73.354.508

Total

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2010
(Em milhares de reais)

2011

2010

4.307.895

3.669.035

737.296
(402.866)
21.519
(1.213.235)
712.221
(357.293)
680.447
8.190
(4.481)
1.219.166
50.143
23.485

(200.486)
(34.987)
(1.685)
(439.349)
330.618
479.673
6.358
(1.056.349)
692.393
174.188
(351.346)

(306.311)
2.108.589
(4.976.100)
(553.781)
3.399.660
(311.463)
553.175
(41.288)
(485.103)

(6.804.561)
367.223
(4.106.090)
(747.248)
(1.684.955)
91.222
495.108
(79.778)
(1.140.043)

Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades operacionais

4.738.880

(3.336.012)

Atividades de investimentos
. Venda de investimentos
. Compra de investimentos

15.882
(720.406)

1.565.129
(33.428)

Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades de investimentos

(704.524)

1.531.701

(902.015)
(4.041.190)
(4.943.205)

(104.156)
2.025.000
(934.944)
985.900

(908.849)

(818.411)

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais:
Reversão da provisão para redução no valor recuperável
Constituição (reversão) das provisões trabalhistas e cíveis
Resultado de equivalência patrimonial
Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários
Ajuste a valor justo na permuta de ações
Atualização monetária das obrigações por emissão de debêntures
Depreciação
Lucro na venda de investimentos
Realização de ajuste de avaliação patrimonial
Constituição líquida de provisão para IR e CSLL corrente e diferido
Constituição da provisão para perdas de investimentos
Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Variação de ativos e obrigações
. Diminuição líquido em créditos por venda a prazo de títulos e valores mobiliários e direitos recebíveis
. Aumento líquido em títulos e valores mobiliários
. Aumento líquido nas demais contas do ativo
. Aumento (redução) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses
. Aumento líquido nas demais contas do passivo
. Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio de coligadas
. Juros pagos de empréstimos e repasses
. IR e CSLL pagos

Atividades de financiamentos
. Amortização das obrigações por emissão de debêntures
. Emissão de debêntures
. Dividendos pagos
Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades de financiamentos
Redução de caixa e equivalentes de caixa
Modificação na posição financeira
Início do exercício
Saldo de caixa e equivalentes de caixa (1)

1.126.479
1.126.479

1.944.890
1.944.890

Final do exercício
Saldo de caixa e equivalentes de caixa (1)

217.630
217.630

1.126.479
1.126.479

Redução de caixa e equivalentes de caixa

(908.849)

(818.411)

Transações no exercício sem efeito caixa (Nota 24)
. Aumento de capital
. Aquisição financiada de títulos

6.000.000
-

15.600.000
22.408.490

(1) Inclui Disponibilidades e Cotas de fundos de investimento exclusivo do Banco do Brasil

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
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BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2010
(Em milhares de reais)

2011

2010

RECEITAS
Intermediação financeira
Outras receitas
Reversão (constituição) de provisão para redução no valor recuperável

3.528.539
1.407.265
1.718.408
402.866

4.951.014
1.072.847
3.843.180
34.987

DESPESAS
Intermediação financeira
Outras despesas

2.097.041
2.095.489
1.552

1.743.486
1.713.645
29.841

131.414
8.743
72.528
50.143

205.268
10.443
50.430
144.395

1.300.084

3.002.260

8.190
8.190

6.358
6.358

1.291.894

2.995.902

4.824.736
1.213.235
3.611.501

2.668.008
439.349
2.228.659

6.116.630

5.663.910

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Materiais, energia e outros
Serviços de terceiros
Perda de valores ativos
VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos e juros sobre capital próprio
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e encargos
- Remuneração direta
- Beneficios
- FGTS
- Outros
Impostos, taxas e contribuições
- Federais
- Municipais
Aluguéis
Dividendos
Lucros retidos

6.116.630
269.750
167.944
79.606
17.951
4.249
1.517.426
1.515.552
1.874
21.559
982.544
3.325.351

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
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100,0%
4,4%

24,8%

0,4%
16,1%
54,3%

5.663.910
287.167
166.120
99.440
17.365
4.242
1.697.122
1.695.154
1.968
10.586
983.048
2.685.987

100,0%
5,1%

30,0%
0,2%
17,4%
47,3%

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

1.

Contexto operacional
1.1) Histórico
A BNDESPAR (“Sociedade”) é uma sociedade por ações, com sede em Brasília,
Distrito Federal, no Setor Comercial Sul, Centro Empresarial Parque Cidade, Quadra
09, Torre C, 12º andar, constituída em 1982, controlada integral do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Sua ação é pautada nas diretrizes
estratégicas formuladas em conjunto com o BNDES e direcionada a apoiar o processo
de capitalização e o desenvolvimento de empresas nacionais. Concretiza-se,
principalmente, através de participações societárias de caráter minoritário e transitório e,
ainda, pelo fortalecimento e modernização do mercado de valores mobiliários.
Em 13 de janeiro de 1998, a BNDESPAR obteve com a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, o registro de companhia aberta, o que permite à instituição
negociar títulos de sua emissão no mercado de balcão organizado.
1.2) Objetivos atuais
• Fortalecer as estruturas de capital das empresas e
investimentos na economia;
• Apoiar a reestruturação da indústria através de fusões e aquisições;
• Apoiar o desenvolvimento de empresas emergentes;
• Apoiar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas;
• Desenvolver a indústria de fundos fechados de “private equity”; e
• Contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais.

2.

apoiar

novos

Base de preparação e apresentação das Demonstrações Financeiras Padronizadas
As Demonstrações Financeiras Padronizadas foram elaboradas e estão apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições da Lei
das Sociedades por Ações, pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e de acordo com as normas emanadas pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM – e quando aplicável, em consonância com as
normas seguidas pelo seu acionista controlador Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES.
As demonstrações financeiras da BNDESPAR foram aprovadas pela diretoria em 07 de
fevereiro de 2012.
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BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

3.

Sumário das principais práticas contábeis
Resumo das principais práticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.
3.1) Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como
base de valor, exceto para os ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e
passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) mensurados ao valor justo
através do resultado, que foram mensurados pelo valor justo.
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da
Administração. As áreas que envolvem julgamento ou o uso de estimativas, relevantes
para as demonstrações financeiras, estão demonstradas nas notas 6.3, 7.3, 9.3 e 13.
3.2) Investimento em coligadas
Coligadas são todas as entidades sobre as quais a BNDESPAR possui poder de
participar nas decisões financeiras e operacionais da investida, sem controlar de forma
individual ou conjunta essas políticas. A influência significativa é presumida quando a
BNDESPAR possui 20% ou mais do capital votante da investida. A presunção de
influência é afastada quando a BNDESPAR não participa nas decisões da investida,
mesmo que tenha 20% ou mais do capital votante.
A Administração entende que certas participações acionárias detidas pelo BNDESPAR
que representam mais de 20% do capital votante não conferem influência significativa
sobre tais entidades, em função, principalmente, da não participação na elaboração das
políticas operacionais e financeiras da investida. Por outro lado, a Administração julgou
exercer influência significativa em entidades nas quais detém menos de 20% do capital
votante por influenciar as políticas operacionais e financeiras de tais entidades.
Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência
patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de aquisição e o seu valor
contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação da
BNDESPAR nas variações patrimoniais das investidas geradas após a aquisição. A
participação da BNDESPAR nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida na
demonstração do resultado e sua participação nos outros resultados abrangentes é
reconhecida de forma reflexa diretamente no patrimônio liquido.
12
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BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Para aplicação do Método de Equivalência Patrimonial o BNDES utiliza as
demonstrações financeiras das coligadas com defasagem de 60 (sessenta) dias conforme
permitido pela legislação societária e pronunciamentos contábeis, em razão da
impraticabilidade de uso de demonstrações financeiras de mesma data base. Isso decorre
do fato de as coligadas serem independentes do Sistema BNDES, com contabilidade não
integrada e demandam tempo para a rotina de fechamento, o que impossibilita o
fornecimento de informações tempestivas.
Quando a participação da BNDESPAR nas perdas de uma coligada for igual ou superior
ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer ativos de longo prazo que, na
essência constituam parte do investimento na coligada, a BNDESPAR não reconhece
perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas
(não formalizadas) de fazer pagamentos por conta da coligada.
As demonstrações financeiras das coligadas foram ajustadas, quando necessária, para
assegurar consistência entre as práticas contábeis adotadas por esta e as adotadas pelo
BNDESPAR.
Os ganhos e perdas por diluição ou por aumento de percentual de participação são
reconhecidos no resultado do período em que ocorrerem.
O investimento em coligadas inclui o ágio apurado na aquisição, líquido de qualquer
perda por redução no valor recuperável (impairment). O ágio é apurado pela diferença
entre o valor pago (ou compromissos por pagar) e a participação sobre o valor justo dos
ativos líquidos adquiridos.
A compra vantajosa (deságio) apurada na aquisição de coligada é reconhecida no
resultado na data da aquisição.
Após a aplicação do método de equivalência patrimonial, a BNDESPAR avalia a
necessidade de reconhecer alguma perda adicional por redução ao valor recuperável do
investimento líquido total em cada coligada, incluindo eventual parcela de ágio, pela
comparação de seu valor contábil com seu valor recuperável (valor de venda líquido dos
custos para vender ou valor em uso, dos dois o maior). O teste é realizado
semestralmente ou sempre que houver indicação de perda de valor do investimento.
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Para cálculo do valor recuperável, o montante do valor líquido de venda de cada
coligada é determinado a) pelo preço de cotação da BM&FBovespa, deduzidos de
eventuais custos de venda, para os investimentos em companhias com ações listadas em
bolsa; ou b) por modelos de precificação baseados em múltiplos ou em fluxo de caixa
descontado, para investimentos em empresas cujas ações não são listadas em bolsa. O
montante do valor em uso é determinado com base no cálculo do valor presente dos
proventos esperados (dividendos e juros sobre o capital próprio), acrescido do valor
residual esperado de venda futura da coligada.
O sumário das informações financeiras de coligadas contabilizadas pelo método de
equivalência patrimonial está apresentado na nota explicativa nº 9.
Não há nenhuma restrição significativa que poderia limitar a capacidade das coligadas
em transferir os fundos para a BNDESPAR na forma de dividendos ou efetuar os
pagamentos de créditos e/ou adiantamentos.
3.3) Segmentos operacionais
O relatório por segmentos operacionais é apresentado de modo consistente ao relatório
interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais, responsável pela
alocação de recursos e avaliação de desempenho dos segmentos operacionais,
representado pela Administração.
3.4) Conversão de saldos em moeda estrangeira
(a) Moeda funcional e de apresentação
As informações financeiras foram elaboradas com base na moeda funcional, que
representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a BNDESPAR opera. As
demonstrações financeiras são apresentadas em reais que é a moeda funcional e de
apresentação da Sociedade.
(b)Transações e Saldos
Transações em moeda estrangeira são contabilizadas, no seu reconhecimento inicial, na
moeda funcional, aplicando-se, a taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a
moeda estrangeira na data da transação.
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As variações cambiais que surgem da liquidação de tais transações e da conversão dos
ativos e passivos monetários em moeda estrangeira por taxas cambiais de fechamento
são reconhecidas como ganho ou perda na demonstração do resultado.
3.5) Ativos financeiros
3.5.1) Classificação
A BNDESPAR classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias: mensurados
ao valor justo através do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o
vencimento e disponíveis para venda.
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram
adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no
reconhecimento inicial e reavalia esta classificação por ocasião dos balanços semestrais
ou anuais.
(a) Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado
Nessa categoria são incluídos os ativos financeiros mantidos para negociação e aqueles
que são designados, no reconhecimento inicial, como mensurados ao valor justo através
do resultado (Fair value option).
Os ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação quando são
adquiridos, principalmente, com o objetivo de negociação no curto prazo (nessa
categoria estão classificados, principalmente, títulos públicos e instrumentos financeiros
derivativos); ou no reconhecimento inicial fizer parte integrante de uma carteira de
instrumentos financeiros identificados que são administrados em conjunto e possuir
padrão real recente de obtenção de lucros a curto prazo; ou for um derivativo que não
tenha sido designado como instrumento de “hedge” contábil.
Um ativo financeiro além dos mantidos para negociação pode ser designado ao valor
justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se:
Tal designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de
mensuração ou reconhecimento que, de outra forma, surgiria; ou
•

O ativo financeiro for parte de um grupo gerenciado de ativos ou passivos financeiros
ou ambos, e seu desempenho for avaliado com base no valor justo, de acordo com a
estratégia documentada de gerenciamento de risco ou de investimento da BNDESPAR,
e quando as informações sobre o agrupamento forem fornecidas internamente com a
mesma base; ou
•

15
394

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Fizer parte de um contrato contendo um ou mais derivativos embutidos e o CPC 38
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração permitir que o contrato
combinado (ativo ou passivo) seja totalmente designado ao valor justo por meio do
resultado.

•

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor
justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado. Ganhos
ou perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam os dividendos ou juros
auferidos pelo ativo financeiro, sendo incluídos na rubrica “Outros ganhos e perdas”, na
demonstração do resultado.
A BNDESPAR fez a opção pela designação a valor justo através do resultado para o
seguinte instrumento financeiro:
Debêntures com opção de conversão em ações
Parte da carteira de debêntures mantidas pela BNDESPAR possui derivativos embutidos
(opção de conversão ou permuta em ações) que alteram de forma significativa seus
fluxos de caixa. Para determinadas debêntures com opção de conversão ou permuta, a
BNDESPAR entende não ser possível a mensuração do derivativo embutido
separadamente.
Nesse sentido, foi feita a opção pela designação na data de transição e no
reconhecimento inicial, quando aplicável, como ao valor justo por meio do resultado
dessas debêntures como um todo, sem que os derivativos embutidos fossem segregados.
(b)Empréstimos e recebíveis
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não
cotados em mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer redução
no valor recuperável. A receita de juros é reconhecida com a aplicação da taxa de juros
efetiva, exceto para créditos de curto prazo, caso em que o reconhecimento dos juros
seja imaterial. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de
vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, que são classificados como
ativos não circulantes.
Os empréstimos e recebíveis da BNDESPAR compreendem as vendas a prazo de títulos
e valores mobiliários, direitos recebíveis e debêntures simples.
16
395

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Na BNDESPAR, as operações de venda a prazo de títulos e valores mobiliários, direitos
recebíveis e debêntures simples representam apoio financeiro e são classificadas de
acordo com o julgamento da Administração quanto ao nível de risco, levando em
consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em
relação à operação, aos devedores e garantidores.
(c) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com
vencimentos definidos e para os quais a Administração tem intenção positiva e
capacidade de manter até o vencimento.
Investimentos mantidos até o vencimento são registrados ao valor de custo amortizável
utilizando o método de juros efetivos, menos eventual perda por redução no valor
recuperável, sendo a receita reconhecida com base na remuneração efetiva.
(d)Ativos financeiros disponíveis para venda
São ativos financeiros não derivativos mantidos por um período indefinido, que podem
ser vendidos em resposta à necessidade de liquidez ou à mudança de taxa de juros, taxa
de câmbio ou preços de ações. São incluídos em ativos não circulantes, a menos que a
Administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço.
Incluem-se nessa categoria, principalmente, títulos públicos, cotas de fundos de
investimento, ações de companhias abertas e fechadas.
Os ganhos e as perdas oriundos de mudanças no valor justo são reconhecidos em outros
resultados abrangentes e acumulados na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”
líquidos dos efeitos tributários, com exceção da perda por redução no valor recuperável,
juros calculados pelo método de juros efetivos e ganhos e perdas cambiais calculados
sobre ativos monetários, que são reconhecidos diretamente no resultado. Quando o
investimento é alienado ou apresenta problemas de recuperação, o ganho e a perda
acumulados anteriormente reconhecidos na conta “Ajuste de avaliação patrimonial” são
reclassificados para o resultado.
Os dividendos de instrumentos de patrimônio disponíveis para venda são reconhecidos
no resultado quando é estabelecido o direito da BNDESPAR de recebê-los.
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3.5.2) Reconhecimento e mensuração inicial
Os Ativos financeiros são reconhecidos quando a BNDESPAR se torna parte ativa das
disposições contratuais do Instrumento.
Todos os ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da transação, na qual
a BNDESPAR se compromete a comprar ou vender o instrumento, exceto para
empréstimos, adiantamentos e transações regulares de compra e venda que requerem a
entrega em data estabelecida por convenção de mercado a qual é reconhecida como a
data de liquidação.
Os ativos financeiros classificados na categoria de mensurados pelo valor justo através
do resultado são inicialmente mensurados ao valor justo, sendo os respectivos custos de
transação e receitas de originação reconhecidos diretamente na demonstração do
resultado. Os demais ativos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo,
acrescidos dos custos de transação e das receitas de originação.
3.5.3) Mensuração subsequente
Ativos financeiros classificados nas categorias de disponíveis para venda e de
mensurados ao valor justo através do resultado são subseqüentemente mensurados ao
valor justo. Os ativos financeiros classificados nas categorias de empréstimos e
recebíveis e de mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado por
meio da utilização do método da taxa efetiva de juros.
O método da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de ativo
ou de passivo financeiro e de alocar a receita ou a despesa de juros ao período de
competência. A taxa efetiva de juros é a taxa de desconto que é aplicada sobre os
pagamentos ou recebimentos futuros estimados ao longo da expectativa de vigência do
instrumento financeiro. Ao calcular a taxa efetiva de juros, a BNDESPAR estima os
fluxos de caixa considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro,
mas não considera perdas de crédito futuras. O cálculo inclui os eventuais custos de
transação, receitas de originação e outros prêmios ou descontos. Quando o valor de um
ativo ou um grupo de ativos financeiros similares for reduzido em decorrência de perda
por redução no valor recuperável, a receita de juros é reconhecida usando a taxa efetiva
de juros, utilizada para descontar os fluxos de caixa futuros para fins de mensuração da
redução no valor recuperável.
Os ganhos ou perdas provenientes de alterações no valor justo dos ativos financeiros
classificados na categoria de mensurados ao valor justo através do resultado são
incluídos no resultado do período quando ocorrem.
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Os ganhos ou perdas provenientes de alterações no valor justo de ativos financeiros
classificados na categoria de disponíveis para venda são reconhecidos diretamente em
conta específica do patrimônio líquido até o ativo financeiro ser baixado ou
provisionado por perda no seu valor recuperado.
Nesse caso, o ganho ou perda acumulado na conta específica do patrimônio líquido deve
ser transferido para o resultado do período. Contudo, os juros calculados por meio da
utilização do método da taxa efetiva de juros e os ganhos e perdas de variação cambial
de ativos monetários classificados na categoria de disponíveis para venda são
reconhecidos no resultado do exercício em que ocorrem. Os dividendos de títulos
patrimoniais classificados na categoria de disponíveis para venda são reconhecidos no
resultado no momento em que é estabelecido o direito da entidade de recebê-los.
3.5.4) Baixa
Ativos financeiros são baixados quando os direitos sobre o recebimento dos fluxos de
caixa se expiram, ou quando a BNDESPAR transfere substancialmente todos os riscos e
benefícios inerentes à propriedade de um ativo financeiro.
3.5.5) Reclassificações de ativos financeiros:
(a) De Disponíveis para venda para Mantidos até o vencimento
Não há condicionante desde que atenda os pré-requisitos para classificação na categoria
de mantidos até o vencimento.
(b)De Mantidos até o vencimento para Disponíveis para venda
Em raras circunstâncias, por motivo isolado, não usual, não recorrente e não previsto,
ocorrido após a data da classificação.
Caso ocorra uma reclassificação, exceto nos casos acima mencionados, todos os
instrumentos classificados na categoria de mantidos até o vencimento serão
reclassificados para a categoria de disponíveis para venda. Além disso, novos
instrumentos não serão classificados nesta categoria durante o exercício da referida
reclassificação e nos dois exercícios subsequentes.
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(c) De Mantidos para negociação para Mantidos até o vencimento
Em raras circunstâncias e somente nos casos de ativos que deixem de ter características
de negociação e que atendam os pré-requisitos para classificação na categoria de
mantidos até o vencimento.
(d) De Mantidos para negociação para Disponíveis para Venda
Em raras circunstâncias e somente nos casos de ativos que deixem de ter características
de negociação.
(e) De Mantidos para negociação para Empréstimos e recebíveis
Em raras circunstâncias e somente nos casos de ativos que deixem de ter características
de negociação e que atendam os pré-requisitos para classificação na categoria de
empréstimos e recebíveis.
(f) De Disponíveis para venda para Empréstimos e recebíveis
Em raras circunstâncias e somente nos casos de ativos que foram classificados
inicialmente para esta categoria e que atendam os pré-requisitos para classificação na
categoria de empréstimos e recebíveis.
A BNDESPAR não reclassifica instrumentos financeiros de outras categorias para a
categoria de mantidos para negociação, nem para designados ao valor justo através do
resultado, assim como não reclassifica instrumentos financeiros designados inicialmente
a valor justo através do resultado para outra categoria.
Não houve reclassificações de ativos financeiros no período.
3.5.6) Redução no valor recuperável de ativos financeiros
(a) Ativos contabilizados pelo custo amortizado
A BNDESPAR avalia, em cada data de balanço, a existência de qualquer evidência
objetiva de que um ativo ou um grupo de ativos financeiros, contabilizados pelo custo
amortizado, possam ser reduzidos ao valor recuperável.

20
399

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Um ativo ou um grupo de ativos financeiros está reduzido ao valor recuperável e são
incorridas perdas por redução no valor recuperável caso exista a evidência objetiva de
redução no valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos
que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo ("evento de perda") e se esse
evento (ou eventos) de perda tiver um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados
que possa ser confiavelmente estimado.
A BNDESPAR considera os seguintes itens como evidências objetivas de redução no
valor recuperável:
•
•
•

Inadimplemento igual ou maior que 90 dias;
Falência ou concordata do cliente; e
Recuperação judicial.

Além disso, os seguintes itens qualitativos devem ser monitorados, pois podem indicar
uma evidência de redução no valor recuperável:
•
•
•
•

Deterioração de classificação de risco elaborada internamente;
Fraude;
Renegociação que afete o fluxo de caixa original da operação (redução);
Perda das garantias contratuais.

O período estimado entre a ocorrência do evento de perda e sua identificação é definido
pela Administração em função da relevância do crédito sendo de seis meses para
créditos significativos e doze meses para créditos não significativos e a qualquer evento
extraordinário no mercado em que a Administração julgue como perda do valor
recuperável do ativo.
A BNDESPAR avalia primeiro se existe evidência objetiva de redução no valor
recuperável para ativos financeiros que sejam individualmente significativos. Se não
houver evidência objetiva de redução no valor recuperável, este é incluído num grupo
de ativos financeiros com características semelhantes de risco de crédito e avaliado
coletivamente. Os ativos que são individualmente avaliados e para os quais haja uma
perda por redução no valor recuperável não são incluídos na avaliação coletiva.
O cálculo do valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados de ativo financeiro,
para o qual exista garantia, reflete os fluxos de caixa que podem ser resultantes da
execução da garantia, menos os custos para obter e vender a garantia, caso a execução
da garantia seja provável ou remota.
Para fins de avaliação coletiva de redução no valor recuperável, os ativos financeiros
são agregados com base em características semelhantes de risco de crédito.
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Os fluxos de caixa futuros do grupo de ativos financeiros que são coletivamente
avaliados para fins de redução no valor recuperável são estimados com base nos fluxos
de caixa contratuais e na experiência de perda histórica para os ativos com
características de risco de crédito semelhantes. A experiência de perda histórica é
ajustada para refletir os efeitos de condições correntes que não tenham afetado o período
em que a experiência de perda histórica é baseada e para excluir os efeitos de condições
no período histórico que não existem atualmente.
A metodologia e as premissas utilizadas para estimar os fluxos de caixa futuros são
revistas regularmente pela BNDESPAR para reduzir qualquer diferença entre
estimativas de perda e a experiência de perda atual.
Se o montante de perda por redução no valor recuperável for diminuído em um período
subsequente, e a diminuição estiver relacionada objetivamente a um evento que ocorra
após o reconhecimento da perda por redução no valor recuperável, a perda reconhecida
anteriormente é revertida com o ajuste na conta redutora. O montante de reversão é
reconhecido na demonstração do resultado.
(b)Ativos categorizados como disponíveis para venda
A BNDESPAR avalia em cada data de balanço a existência de evidências objetivas de
que um ativo ou um grupo de ativos financeiros disponíveis para venda estejam
reduzidos ao valor recuperável. Com relação aos títulos de dívida, a BNDESPAR utiliza
os mesmos critérios definidos para Ativos Financeiros contabilizados pelo custo
amortizado. No caso de títulos patrimoniais categorizados como disponível para venda,
além dos critérios definidos para Ativos Financeiros contabilizados pelo custo
amortizado, as evidencias objetivas de perdas no valor recuperável incluem também o
declínio significativo ou prolongado no valor justo de um título abaixo do seu custo.
Quando tal evidência objetiva existe para os ativos financeiros disponíveis para venda, a
perda acumulada – que é mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o
valor justo na data-base, menos qualquer perda por redução no valor recuperável
reconhecida anteriormente para esse mesmo ativo financeiro – é removida do
patrimônio líquido e reconhecida no resultado do exercício. As perdas por redução no
valor recuperável reconhecidas no resultado para um investimento em um título
patrimonial classificado como disponível para venda não são revertidas
subsequentemente por meio do resultado, enquanto que, no caso de um título de dívida,
se seu valor justo aumentar e o aumento for relacionado com um evento que ocorra após
o reconhecimento da perda por redução no valor recuperável, esta perda é revertida por meio
do resultado.
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3.6) Passivos financeiros
Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo seu valor justo, adicionados
os custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Após o
reconhecimento inicial, o saldo é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método
da taxa efetiva de juros.
3.6.1) Classificação
A BNDESPAR classifica seus passivos financeiros nas seguintes categorias:
mensurados ao valor justo através do resultado e mensurados ao custo amortizado.
Na categoria de mensurados ao valor justo através do resultado são incluídos,
basicamente, instrumentos financeiros derivativos.
Na categoria de mensurados ao custo amortizado são incluídos obrigações por
debêntures emitidas, empréstimos e repasses e outros valores a pagar.
3.6.2) Reconhecimento e mensuração inicial
Os passivos financeiros são reconhecidos quando a BNDESPAR se torna parte passiva
das disposições contratuais do instrumento.
Os passivos financeiros classificados na categoria de mensurados pelo valor justo
através do resultado são inicialmente mensurados ao valor justo, sendo os respectivos
custos de transação reconhecidos diretamente no resultado.
Os passivos financeiros classificados na categoria mensurados ao custo amortizado são
inicialmente mensurados pelo valor justo, acrescidos/deduzidos dos custos de transação
e de prêmios e descontos.
3.6.3) Mensuração subsequente
Passivos financeiros classificados na categoria de mensurados ao valor justo através do
resultado são subsequentemente mensurados ao valor justo.
Os passivos financeiros classificados na categoria de mensurados ao custo amortizado
são subseqüentemente mensurados pelo custo amortizado por meio da utilização do
método da taxa efetiva de juros.
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3.6.4) Baixa
Passivos financeiros são baixados quando suas obrigações são eliminadas, canceladas
ou extintas.
3.7) Apresentação de instrumentos financeiros pela posição líquida entre ativos e
passivos
Ativos e passivos financeiros são apresentados no balanço pelo seu valor líquido
somente quando a BNDESPAR tem o direito legal e a intenção de compensar valores
ativos com valores passivos e liquidar estes ativos e passivos por diferença ou realizar o
ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.8) Instrumentos financeiros derivativos
A BNDESPAR, quando aplicável, utiliza derivativos com intuito de proteção, visando
adequar sua composição de ativos e passivos financeiros, gerenciar o perfil de produtos
e atender quaisquer outras finalidades alinhadas a seus objetivos institucionais,
buscando a eficiência na gestão financeira. A BNDESPAR não utiliza derivativos para
tomar posições de caráter especulativo, que gerem intencionalmente posições
descobertas vinculadas a apostas direcionais.
A estratégia de proteção consiste em compensar, no todo ou em parte, os riscos
decorrentes da exposição às variações no valor justo ou de mercado ou no fluxo de caixa
de qualquer ativo ou passivo financeiro.
Os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data da contratação e são
posteriormente mensurados pelo valor justo no final de cada período de relatório.
Eventuais ganhos e perdas são reconhecidos imediatamente no resultado.
Um derivativo com valor justo positivo é reconhecido como ativo, enquanto um
derivativo com valor justo negativo é reconhecido no passivo. Um derivativo é
apresentado como ativo ou passivo não corrente se o prazo de vencimento remanescente
do instrumento for superior a 12 meses e não se espera que seja realizado ou liquidado
em um período mais curto. Outros derivativos são apresentados com ativos e passivos
correntes.
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Adicionalmente, a BNDESPAR utiliza instrumentos financeiros que se enquadram na
definição de derivativos embutidos, como parte de algumas operações de renda variável.
Tais derivativos, por exemplo opções de conversão/permuta de debêntures em ações,
encontram-se embutidos em instrumentos jurídicos ligados à carteira de títulos e valores
mobiliários. Tais derivativos, quando aplicável, são segregados dos contratos principais
e são também classificados na categoria de ativos financeiros mensurados ao valor justo
através do resultado.
3.9) Classes de instrumentos financeiros
A BNDESPAR classifica seus instrumentos financeiros em classes de acordo com a
natureza e características desses instrumentos. Vide abaixo as classes definidas:
A) Ativos Financeiros
A-1) Mensurados ao valor justo através do resultado:
A-1.1) Mantidos para Negociação:

Títulos Públicos;
Instrumentos financeiros derivativos;

A-1.2) Designado ao valor justo através do resultado: Debêntures
A-2) Empréstimos e recebíveis:

Venda a prazo de TVM;
Direitos recebíveis;
Dividendos e JCP a receber; e
Debêntures;

A-3) Mantidos até o vencimento:

Títulos Públicos

A-4) Disponíveis para venda:

Ações e Bônus de Subscrição;
Cotas de fundos de investimentos; e
Títulos Públicos.

B) Passivos Financeiros
B-1) Mensurados ao valor justo através do resultado: instrumentos financeiros derivativos
B-2) Mensurados ao Custo amortizado:
B-2.1) Captações:

Debêntures;
Repasses BNDES e TN

B-2.2) Outros Passivos financeiros.
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3.10) Reconhecimento de Receita
(a) Receitas e despesas de juros
Receitas e despesas de juros para todos os instrumentos financeiros com incidência de
juros são reconhecidas dentro de "receitas de operações financeiras" e "despesas de
operações financeiras" na demonstração do resultado usando o método da taxa efetiva
de juros, exceto daqueles mantidos para negociação ou designados ao valor justo por
meio do resultado.
(b)Receita de honorários e comissões
Receita de honorários e comissões é geralmente reconhecida conforme o regime
contábil de competência no período em que os serviços são prestados.
Entretanto, as receitas de comissões caracterizadas como receitas de originação de
instrumentos financeiros classificados nas categorias de empréstimos e recebíveis,
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento são acrescidas ao valor justo inicial
dos instrumentos financeiros relacionados e apropriadas ao resultado pelo método da
taxa efetiva de juros, sendo reconhecidas nas respectivas contas de receitas e despesas
de juros, conforme aplicável.
(c) Receita de dividendos
A receita de dividendos é reconhecida na demonstração do resultado quando o direito de
receber o pagamento é estabelecido.
3.11) Redução no valor recuperável de ativos não-financeiros
Os ativos não financeiros que têm vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à
amortização e são testados anualmente para a verificação de redução no valor
recuperável. Os ativos são revisados para a verificação de redução no valor recuperável
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
pode não ser recuperável.
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Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida pelo excesso do valor
contábil do ativo sobre seu valor recuperável. Este último é o maior valor entre o seu
valor justo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação da
redução no valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os
quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de
Caixa - UGC). O ágio apurado na aquisição de coligada é testado por redução no valor
recuperável juntamente com o investimento avaliado pela equivalência patrimonial.
O valor da provisão para redução no valor recuperável sobre os ativos não-financeiros,
exceto o ágio, é revisado para a análise de uma possível reversão na data de
apresentação do relatório.
3.12) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa incluem
disponibilidades, operações compromissadas de curto prazo e quaisquer outras
aplicações de curto prazo que possuam alta liquidez, que sejam prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que não estejam sujeitas a um risco
significante de mudança de valor.
As operações são consideradas de curto prazo quando possuem vencimentos em três
meses ou menos a contar da data da aquisição.
3.13) Provisões trabalhistas e cíveis
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são
efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução CMN nº 3.823/09 e na
Deliberação CVM nº 594/09, as quais aprovaram o Pronunciamento Contábil nº 25,
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
Basicamente, o Pronunciamento requer o seguinte com relação aos Ativos e Passivos
Contingentes, bem como à Provisão para processos trabalhistas e cíveis:
• Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a
realização do ganho é praticamente certa, deixando o ativo de ser contingente,
requerendo-se assim o seu reconhecimento.
• Passivos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, devendo ser divulgada,
para cada classe de passivo contingente, uma breve descrição de sua natureza e
quando praticável: (i) a estimativa do seu efeito financeiro, (ii) a indicação das
incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de saída de recursos, e
(iii) a possibilidade de qualquer desembolso. Os passivos contingentes para os quais
a possibilidade de uma saída de recursos para liquidá-los seja remota não são
divulgados.
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• Provisão: São obrigações presentes, reconhecidas como passivo, desde que possa
ser feita uma estimativa confiável e seja provável que uma saída de recursos que
incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação.
Considerando a natureza das ações, sua similaridade com processos anteriores, sua
complexidade, jurisprudência aplicável e fase processual, os processos são
classificados em três categorias de risco: máximo, médio e mínimo, levando-se em
conta a possibilidade de ocorrência de perda, tendo como base a opinião de
assessores jurídicos internos e externos.
Conforme a expectativa de perda, a política adotada para a classificação das ações é
a seguinte:
Risco Mínimo – são classificadas nesta categoria todas as ações em primeira
instância e também, de acordo com a matéria impugnada no recurso, todas as que
possuem decisão favorável em primeira ou em segunda instância.
Risco Médio – são classificadas nesta categoria as ações que possuem decisão
desfavorável em primeira ou em segunda instância, mas, de acordo com a matéria
impugnada no recurso, existe a possibilidade de reversão do resultado.
Risco Máximo – são classificadas nesta categoria as ações que possuem decisão
desfavorável, em primeira ou em segunda instância, e outras que, de acordo com a
matéria impugnada no recurso, dificilmente poderão ter sua decisão revertida.
Com a finalidade de alinhamento da política adotada pelo Banco com as normas
descritas anteriormente, tem-se o seguinte:
Critérios Jurídicos
Risco mínimo
Risco médio
Risco máximo

Possibilidade de Perda
Remota
Possível
Provável

Consequência Contábil
N/A
Divulgar
Provisionar 100%

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da
BNDESPAR, sendo divulgados apenas quando a Administração possui garantias de
sua realização ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais
recursos ou a probabilidade da entrada de benefícios econômicos é alta.
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3.14) Benefícios a empregados
(a) Plano de aposentadoria complementar
A BNDESPAR oferece plano de aposentadoria complementar. O plano é financiado por
pagamentos a um fundo fiduciário, determinados por cálculos atuariais periódicos. O
plano é de benefício definido.
Os ativos atuariais, determinados pelos atuários consultores, não são reconhecidos como
ativo do patrocinador em função da impossibilidade de compensação de tais valores
com contribuições futuras, conforme determinado no regulamento do fundo de pensão.
O passivo reconhecido no balanço patrimonial é o valor presente da obrigação de
benefício definido na data do balanço, menos o valor justo dos ativos do plano, com os
ajustes de ganhos ou perdas atuariais e de custos de serviços passados não reconhecidos.
A obrigação de benefício definido é calculada anualmente por atuários independentes,
usando o Método de Crédito Unitário Projetado. O valor presente da obrigação de
benefício definido é determinado mediante o desconto das saídas futuras estimadas de
caixa, usando taxas de juros condizentes com os rendimentos de mercado, as quais são
denominadas na moeda em que os benefícios serão pagos e que tenham prazos de
vencimento próximos daqueles da respectiva obrigação do plano de pensão.
As dívidas contratadas entre a BNDESPAR e o plano de pensão são consideradas na
determinação de um passivo adicional referente a contribuições futuras que não serão
recuperáveis.
Os ganhos e as perdas atuariais, decorrentes de ajustes com base na experiência e nas
mudanças das premissas atuariais, que excederem 10% do valor dos ativos do plano ou
10% dos passivos do plano, são debitados ou creditados ao resultado no período
esperado de serviço remanescente dos funcionários.
(b)Plano de assistência médica
A BNDESPAR oferece benefício de assistência médica pós-aposentadoria a seus
empregados. O direito a esses benefícios é, geralmente, condicionado à permanência do
empregado no emprego até a idade de aposentadoria e à conclusão de um tempo mínimo
de serviço. Os custos esperados desses benefícios são acumulados durante o período do
emprego, dispondo da mesma metodologia contábil que usada para os planos de pensão
de benefício definido.
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Os ganhos e as perdas atuariais decorrentes de ajustes com base na experiência e na
mudança das premissas atuariais que excederem 10% do valor dos ativos do plano ou
10% dos passivos do plano, são debitados ou creditados ao resultado no período
esperado de serviço remanescente dos funcionários. Essas obrigações são avaliadas,
anualmente, por atuários independentes qualificados.
(c) Benefícios de rescisão
A BNDESPAR reconhece os benefícios de rescisão quando está, de forma
demonstrável, comprometida com a rescisão dos atuais empregados, de acordo com um
plano formal detalhado, o qual não pode ser suspenso ou cancelado, ou o fornecimento
de benefícios de rescisão como resultado de uma oferta feita para incentivar a demissão
voluntária.
(d) Participação nos lucros
A BNDESPAR reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados
(apresentado no item “Participação dos Empregados no Lucro” na demonstração do
resultado) com base em uma fórmula que leva em conta o lucro atribuível ao acionista
único, BNDES, após certos ajustes. A BNDESPAR reconhece uma provisão quando
está contratualmente obrigado ou quando há uma prática passada que criou uma
obrigação não formalizada.
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3.15) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos, são reconhecidos na
demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com
itens reconhecidos diretamente no patrimônio. Nesse caso, os tributos são reconhecidos
também diretamente no patrimônio.
a) Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda e a contribuição social correntes são constituídos com base no lucro
contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal, sobre o qual
são aplicadas as alíquotas vigentes para o período de apuração. São calculados com base
nas leis e nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do período,
de acordo com os regulamentos tributários brasileiros.
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando o método
do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases
fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Os
tributos são determinados usando alíquotas (e leis fiscais) promulgadas, ou
substancialmente promulgadas, na data do balanço e que devem ser aplicadas quando o
respectivo imposto de renda e contribuição social diferido ativo for realizado ou quando
o imposto de renda e contribuição social diferido passivo for liquidado.
As diferenças temporárias principais são decorrentes de reavaliação de certos ativos e
passivos financeiros incluindo contratos de derivativos, provisões para planos de pensão
e outras e benefícios pós-emprego; e em relação a aquisições a diferença entre valores
justos de ativos líquidos adquiridos e suas bases contábeis. Entretanto, não são
contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma
operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não
afeta o patrimônio ou o resultado contábil, nem o lucro real ou o prejuízo fiscal/base
negativa.
Os tributos diferidos também são reconhecidos sobre as diferenças temporárias
decorrentes dos investimentos em coligadas e desde que seja provável que a diferença
temporária não seja revertida em um futuro previsível.
Se resultarem ativos, o reconhecimento ocorre quando for provável que lucros
tributáveis futuros estarão disponíveis contra os quais possam ser usadas diferenças
temporárias.
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O imposto de renda e a contribuição social diferidos, quando relacionados com
mensuração de valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda debitados ou
creditados diretamente ao patrimônio líquido, são também creditados ou debitados ao
patrimônio líquido, e subsequentemente são reconhecidos no resultado junto com os
ganhos e as perdas que foram diferidos em outros resultados abrangentes quando de sua
realização.
Para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
corrente, a Sociedade adotou o Regime Tributário de Transição – RTT, conforme
previsto na Lei 11.941/09, ou seja, na determinação do lucro tributável considerou os
critérios contábeis da Lei 6.404/76, antes das alterações da Lei 11.638/07. Os impostos
sobre diferenças temporárias, geradas pela adoção da nova lei societária, foram
registrados como impostos e contribuições diferidos ativos e passivos.
3.16) Capital social
Dividendos de ações ordinárias
A distribuição de dividendos para o acionista único é reconhecida como um passivo nas
demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no valor mínimo obrigatório
estabelecido no estatuto social da BNDESPAR, que corresponde a 25% do lucro líquido
ajustado após a constituição da reserva legal, da reserva de incentivos fiscais e da
reserva para compatibilização de práticas contábeis. Qualquer valor acima do mínimo
obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelo Conselho de
Administração.
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4.

Valor justo de ativos e passivos financeiros
Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo
Ao determinar e divulgar o valor justo dos instrumentos financeiros a BNDESPAR utiliza a
hierarquia a seguir:
Nível 1: preços cotados em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.
Nível 2: preços cotados em mercados ativos para instrumentos semelhantes ou técnicas de
avaliação, para as quais, todos os inputs significativos são baseados nos dados de mercados
observáveis.
Nível 3: técnicas de avaliação, para as quais, qualquer input significativo não se baseia em
dados de mercado observáveis.
Não houve transferência entre níveis.
A seguir encontra-se apresentada a mensuração ao valor justo no final dos períodos:
R$ mil
Ativos financeiros

Nível 1

Caixa e equivalentes de caixa
Cotas de fundos de investimento exclusivo
Títulos e Valores Mobiliários
Debêntures designadas
Debêntures disponíveis para venda
Ações
Cotas de fundos de investimento
Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra
Opções de venda
Total
Passivos Financeiros

31/12/2011
Nível 2
Nível 3

Total

-

217.596

-

217.596

61.526.280
-

7.755.148
340.129
8.316.260
2.124.340

2.312.044
419.448
-

10.067.192
340.129
70.261.988
2.124.340

61.526.280

93.891
478.862
19.326.226

2.731.492

93.891
478.862
83.583.998

Nível 1

Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra
Total

Nível 2
-
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R$ mil
Ativos financeiros

Nível 1

Caixa e equivalentes de caixa
Cotas de fundos de investimento exclusivo
Títulos e Valores Mobiliários
Debêntures designadas
Ações
Cotas de fundos de investimento
Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra
Opções de venda
Total
Passivos Financeiros

31/12/2010
Nível 2
Nível 3

Total

-

1.126.473

-

1.126.473

77.793.235
-

10.448.439
11.116.726
2.022.829

1.595.897
337.807
-

12.044.336
89.247.768
2.022.829

77.793.235

41.346
229.902
24.985.715

1.933.704

41.346
229.902
104.712.654

Nível 1

Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra
Total

Nível 2
-

483.569
483.569

Nível 3

Total
-

483.569
483.569

O total dos Ativos Financeiros não considera o valor das ações mensuradas ao custo de
aquisição. Os saldos dessas ações representam R$ 100.001 mil em 31/12/2011 (R$ 1.348
mil em 31/12/2010)
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como títulos
mantidos para negociação e disponíveis para venda) é baseado nos preços de mercado,
cotados na data do balanço. Um mercado é considerado ativo se os preços cotados
estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir da Bolsa, distribuidor, corretor, grupo
de indústrias, serviços de precificação, ou agência reguladora e aqueles preços representam
transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em base puramente comerciais.
Esses instrumentos estão incluídos no Nível 1. Os instrumentos no Nível 1 compreendem,
principalmente, ações de companhias abertas.
O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é
determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação
maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado em que está disponível e confiam o
menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes
exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento
estará incluído no Nível 2.
Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo
mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3.
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Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros
incluem:
-

preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras para
instrumentos similares;

-

o valor justo das debêntures que possuem opção de conversão/permuta em ações é
calculado pela projeção do fluxo do crédito de acordo com as taxas contratadas,
descontando-se o fluxo projetado a valor presente, descontada por uma taxa de
desconto composta por: spread correspondente à taxa livre de risco + spread de risco de
mercado;

-

o valor justo de opções do tipo européia cujos ativos objetos são negociados em bolsa
de valores é calculado com base nos modelos:
(i) Black-Scholes-Merton sendo as principais premissas listadas abaixo:
a. Data inicial: refere-se à data da avaliação, ou seja, a data final de cada trimestre;
b. Data final: data de vencimento;
c. Preço do ativo: última cotação média do ativo objeto observada até o final da
primeira quinzena do mês de referência;
d. Preço alvo/strike price: projeção do preço de exercício da opção na data final, de
acordo com as condições contratuais;
e. Taxa livre de risco: taxa nominal pré-fixada de título público emitido pelo Tesouro
Nacional que tiver prazo compatível ao do ativo sob avaliação;
f. Dividend yield: calculado caso a caso, mas geralmente, definido como a média dos
últimos anos;
g. Volatilidade: adotou-se como padrão a volatilidade anualizada com base na
oscilação diária do ativo-objeto ao longo dos últimos 4 anos.
(ii) Simulação de Monte Carlo;
- o valor justo das demais opções/derivativos cujo ativo-objeto não é negociado em
bolsa de valores é calculado pela apuração do valor justo da opção com base na
diferença entre o valor econômico do ativo objeto, determinado a partir de modelos
de precificação baseado em múltiplos ou em fluxo de caixa descontado, e o saldo
devedor do contrato da debênture na data de referência.
- o valor justo de opções do tipo americana cujos ativos objetos não são negociados
em bolsa de valores é calculado com base em modelo de avaliação de portfolio.
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5.

Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2011
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Fundos exclusivos do Banco do Brasil *

* Nota 6.4

36
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R$ mil
31/12/2010

34

6

217.596

1.126.473

217.630

1.126.479
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6.

Títulos e valores mobiliários
6.1) Composição por categoria, natureza e prazo de vencimento
R$ mil
Sem
Vencimento

Até
3 meses

31/12/2011
1a3
3a5
anos
anos

3 a 12
meses

5 a 15
anos

Acima de
15 anos

Total

Instrumentos financeiros avaliados ao
valor justo através do resultado –
Designados
Públicos:
Debêntures
Privados:
Debêntures
Instrumentos financeiros disponíveis
para venda
Públicos:
Ações
Privados:
Debêntures
Ações

Cotas de fundos mútuos de investimento e
de participações
Empréstimos e recebíveis
Público:
Debêntures
Privados:
Debêntures

Instrumentos financeiros derivativos

-

-

-

167.476

-

-

-

167.476

-

273
273

3.634
3.634

2.162.296
2.329.772

2.742.126
2.742.126

3.305.881
3.305.881

1.685.506
1.685.506

9.899.716
10.067.192

38.029.283

-

-

-

-

-

-

38.029.283

-

-

-

340.129

32.332.706
70.361.989

340.129

-

-

-

340.129
32.332.706
70.702.118

2.124.340
2.124.340

-

-

-

-

-

-

2.124.340
2.124.340

-

-

-

8.633

268.234

358.565

-

635.432

-

-

-

-

722.345
990.579

1.486.347
1.844.912

-

8.633

2.208.692
2.844.124

145.505

-

-

427.248

-

-

-

572.753

72.849.430

273

3.634

2.923.802

4.444.257

5.055.960

1.685.506

86.310.527

Provisão para redução no valor recuperável
– Debêntures – setor privado

-

(12.794)

Total

86.297.733

Circulante
Não-circulante
Total

282.358
86.015.375
86.297.733
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R$ mil
Sem
Vencimento

Até
3 meses

31/12/2010
1a3
3a5
anos
anos

3 a 12
meses

5 a 15
anos

Acima de
15 anos

Total

Instrumentos financeiros avaliados ao
valor justo através do resultado –
Designados
Públicos:
Debêntures
Privados:
Debêntures
Instrumentos financeiros disponíveis
para venda
Públicos:
Ações
Privados:
Ações

Cotas de fundos mútuos de investimento e
de participações
Empréstimos e recebíveis
Público:
Debêntures
Privados:
Debêntures

Instrumentos financeiros derivativos –
setor Privado

-

-

-

145.725

-

-

-

145.725

-

260
260

-

1.396.492
1.542.217

3.356.050
3.356.050

2.611.252
2.611.252

4.534.557
4.534.557

11.898.611
12.044.336

48.230.144

-

-

-

-

-

-

48.230.144

41.018.972
89.249.116

-

-

-

-

-

-

41.018.972
89.249.116

2.022.829
91.271.945

-

-

-

-

-

-

2.022.829
91.271.945

-

-

-

-

47.554

469.976

-

517.530

-

-

-

-

540.913
588.467

469.976

-

540.913
1.058.443

100.497

-

-

170.751

-

-

-

271.248

91.372.442

260

-

1.712.968

3.944.517

3.081.228

Provisão para redução no valor recuperável
– Debêntures – setor privado

4.534.557 104.645.972
(342)

Total

104.645.630

Circulante
Não-circulante
Total

182.221
104.463.409
104.645.630
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6.2) Valores de custo e mercado e composição por emissor
R$ mil
31/12/2010
Custo
Mercado

31/12/2011
Custo
Mercado
Instrumentos financeiros avaliados ao valor justo através do resultado –
Designados
Públicos:
Debêntures
Privados:
Debêntures
Instrumentos financeiros disponíveis para venda
Públicos:
Ações (*)
Privados:
Debêntures
Ações (*)
Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações (Nota 6.5)
Empréstimos e recebíveis
Públicos:
Debêntures
Privados:
Debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Total bruto
Provisão para redução no valor recuperável – Debêntures – Setor privado
Total líquido de provisão

137.973

167.476

137.973

145.725

10.363.958
10.501.931

9.899.716
10.067.192

12.162.856
12.300.829

11.898.611
12.044.336

28.921.039

38.029.283

29.011.438

48.230.144

601.860
16.959.941
46.482.840

340.129
32.332.706
70.702.118

-

-

15.608.630
44.620.068

41.018.972
89.249.116

2.124.340
48.607.180

2.124.340
72.826.458

2.022.829
46.642.897

2.022.829
91.271.945

635.432

635.432

517.530

517.530

2.208.692
2.844.124

2.208.692
2.844.124

540.913
1.058.443

540.913
1.058.443

-

572.753

61.953.235

86.310.527

(12.794)

(12.794)

(342)

(342)

61.940.441

86.297.733

60.001.827

104.645.630

60.002.169

271.248
10.645.972

(*) A composição dessas ações estão descritas na Nota 9.3

31/12/2011

Resumo por emissor
Públicos
Privados
Total

38.832.191
47.465.542
86.297.733

R$ mil
31/12/2010
48.893.399
55.752.231
104.645.630

6.3) Debêntures
As debêntures que possuem derivativos embutidos foram classificadas como instrumento
financeiro designado ao valor justo por meio do resultado e as debêntures simples foram
classificadas como empréstimos e recebíveis, conforme a seguir:
31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

Instrumentos financeiros designados ao valor justo ¹
Instrumentos financeiros disponíveis para venda
Empréstimos e recebíveis
Valor bruto
Provisão para redução no valor recuperável
Total

10.067.192
340.129
2.844.124
13.251.445
(12.794)
13.238.651

12.044.336
1.058.443
13.102.779
(342)
13.102.437

Circulante
Não Circulante
Total

3.907
13.234.744
13.238.651

260
13.102.177
13.102.437

¹vide nota 9.2.1
39
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6.3.1) Distribuição da carteira bruta por setor de atividade
31/12/2011
Setor Público
Setor Privado
Indústria
Outros serviços

Total

R$ mil
31/12/2010

802.908

663.255

5.041.798
7.406.739
12.448.537

6.428.836
6.010.688
12.439.524

13.251.445

13.102.779

6.3.2) Distribuição da carteira bruta por vencimento
R$ mil
31/12/2011
A vencer:
2012
2013
2014
2015
2016
Após 2016
Total

3.907
1.818.938
859.596
3.150.429
582.277
6.836.298
13.251.445

R$ mil
31/12/2010
A vencer:
2011
2012
2013
2014
2015
Após 2015
Total

260
7.545
1.534.673
12.004
3.932.513
7.615.784
13.102.779

6.3.3) Conciliação da movimentação da redução no valor recuperável
31/12/2011
(342)
(12.452)
(12.794)

Saldo no início do exercício
(Constituição) reversão *
Saldo no final do exercício
*O efeito no resultado está apresentado na Nota 16.
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(76)
(266)
(342)
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6.3.4) Carteira de Debêntures
A seguir estão listadas as principais debêntures por classificação e valor justo.
O valor justo das debêntures é calculado pela administração, utilizando premissas e
julgamentos que, embora sejam revisados periodicamente, os valores reais podem
divergir das estimativas calculadas.
Classificação

31/12/2011

Empréstimos e recebíveis
Debêntures com características de concessão de crédito

2.844.124

1.058.443

340.129

-

7.755.148
2.312.044
10.067.192

10.448.439
1.595.897
12.044.336

13.251.445

13.102.779

Disponíveis para venda
Debêntures mandatoriamente conversíveis
Designadas ao valor justo através do resultado (Nota 20)
Debêntures conversíveis / permutáveis em ações listadas em bolsa
Debêntures conversíveis / permutáveis em ações não listadas em bolsa
Total de debêntures

R$ mil
31/12/2010

6.4) Fundo de investimento exclusivo do Banco do Brasil
O Fundo está classificado como instrumento financeiro avaliado ao valor justo através
do resultado mantido para negociação.
A carteira é composta basicamente por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional
e custodiados no Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC
Apresenta-se a seguir a composição da carteira de títulos do Fundo:
31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

Fundo BB Extramercado Exclusivo
ATIVO
Disponibilidades
Operações compromissadas
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
Títulos e valores mobiliários livres
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
Outros
PASSIVO
Valores a pagar
TOTAL

41
420

2

1.997

15.721

186.946

201.904
1
217.628

937.656
1
1.126.600

(32)
(32)

(127)
(127)

217.596

1.126.473
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Composição dos títulos integrantes do ativo do Fundo por prazo de vencimento:
R$ mil

Fundo BB Extramercado Exclusivo
Operações compromissadas
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
Títulos e valores mobiliários livres
Letras Financeiras do Tesouro – LFT

31/12/2011
3a5
5 a 15
anos
anos

1a3
anos

Total Mercado

Total Custo

Quantidade

Até
3 meses

3 a 12
meses

4

15.721

-

-

-

-

15.721

15.721

40.211

15.721

-

114.222
114.222

30.127
30.127

57.555
57.555

201.904
217.625

201.892
217.613
R$ mil

Fundo BB Extramercado Exclusivo
Operações compromissadas
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
Títulos e valores mobiliários livres
Letras Financeiras do Tesouro – LFT

31/12/2010
3a5
5 a 15
anos
anos

Quantidade

Até
3 meses

3 a 12
meses

41.636

186.946

-

-

-

208.468

1.565
188.511

62.677
62.677

289.966
289.966

541.978
541.978

42
421

1a3
anos

Total Mercado

Total Custo

-

186.946

186.946

41.470
41.470

937.656
1.124.602

937.650
1.124.596
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6.5) Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações
Estas aplicações são administradas por instituições financeiras privadas. As cotas destes
fundos são avaliadas pelos valores das cotas divulgadas pelo respectivo administrador
na data base do balanço.
Fundo

Administrador

31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de
Títulos Mobiliários S.A.

555.565

668.473

- Brasil Energia – Fundo de Investimentos em Participações

Banco Bradesco S.A

306.672

315.427

- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Corporativo Brasil

Credit Suisse Brasil

285.665

298.196

Banco ABN Amro Real S.A.

187.929

151.751

- AG Angra Infra-Estrutura – Fundo de Investimento em Participações

Banco Bradesco S.A

150.033

82.253

- Fundo de Investimentos Cia. Paulista Trens Metropolitanos

Banco Bradesco S.A

40.561

55.412

- Logística Brasil – Fundo de Investimento em Participações

Banco Bradesco S.A.

56.316

56.889

- Fundo de Invest. Em Partic. Governança e Gestão – FIPGG

Governança & Gestão Investimentos

31.606

38.778

Caixa Econômica Federal

32.738

18.502

DGF Gestão de Fundos Ltda

29.712

29.494

Banco Brascan S.A.

14.665

16.728

41.865

22.550

35.551

22.803

- PROT – Fundo de Investimento em Participações

- InfraBrasil – Fundo de Investimentos em Participações

- Fundo de Investimento em Participações Caixa Modal Oleo e Gas
- FIP Terra Viva - Fundo de Investimento em Participações
- Fundo Brascan de Petróleo e Gás
- Brasil Mezanino Infra-estr fdo. Inv. em Participações
- Fundo Mútuo Invest em Empresas Emergentes CRIATEC

Darby Stratus Administração de Investimentos
Ltda
BNY Mellon Serviços Financeiros
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A

- Fundo de Investimento em Participações Caixa Ambiental

Caixa Econômica Federal

35.266

31.522

- BR Educacional Fundo de Investimento em Participações

BEM - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.

42.798

36.074

CRP Companhia de Participações S.A

33.953

12.203

Rio Bravo Investimentos S.A.

10.464

11.413

Banco Bradesco S.A

21.552

6.880

61.868

36.248

34.289

3.111

14.522

10.626

100.750

97.496

2.124.340

2.022.829

- CRP VI Venture Fundo Mútuo de Invest. Empr. Emergentes
- RB Cinema I – Fundo Financiamento Ind. Cinematográfica
Nacional
- Fundo Brasil Agronegócio - Fundo de Investimento em
Participações

Citibank Distribuidora de Titulos e Valores
Mobiliários S.A
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.

- Vale Florestar Fundo de Investimento em Participações
- Fundo Brasil Sustentabilidade
- Fundo Empreendedor Brasil
- Outros
Total

O fundo mútuo de investimento em empresas emergentes Brasil 21 – Fundo Mútuo de
Investimento em Empresas Emergentes – foi constituído sob a forma de condomínio
fechado, tendo somente aportes da BNDESPAR, com prazo de duração de oito anos. Esse
fundo está em fase de desinvestimento.
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7. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários e direitos recebíveis
As informações das operações de venda a prazo de títulos e valores mobiliários e direitos
recebíveis estão assim sumarizadas:
31/12/2011
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Provisão para redução no valor recuperável
Direitos recebíveis
Provisão para redução no valor recuperável
Circulante
Não Circulante
Total

R$ mil
31/12/2010

1.363.815
(90.702)
1.273.113

1.371.692
(3.144)
1.368.548

46.579
(10.700)
35.879

1.676.263
(30.096)
1.646.167

218.293
1.090.699
1.308.992

302.302
2.712.413
3.014.715

7.1) Distribuição da carteira bruta das operações de venda a prazo de títulos e valores
mobiliários e direitos recebíveis por setor de atividade
31/12/2011
Setor Público (*)
Setor Privado
Indústria
Outros serviços
Total

(*)

R$ mil
31/12/2010

217.007

91.770

957.449
235.938
1.193.387

1.264.567
1.691.618
2.956.185

1.410.394

3.047.955

Inclui o valor de R$ 86.932 mil (R$ 91.770 mil em 31 de dezembro de 2010) de operações com o controlador –
BNDES, vide nota 15.

7.2) Distribuição da carteira bruta das operações de venda a prazo de títulos e valores
mobiliários e direitos recebíveis por vencimento
R$ mil
31/12/2011
2.631

Vencidas
A vencer:
2012
2013
2014
2015
2016
Após 2016
Total

232.848
252.253
334.092
117.505
140.545
330.520
1.410.394
R$ mil
31/12/2010

A vencer:
2011
2012
2013
2014
2015
Após 2015
Total

304.062
290.038
345.258
464.221
158.974
1.485.402
3.047.955
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7.3) Conciliação da movimentação da redução no valor recuperável com crédito sobre
operações de venda a prazo de títulos e valores mobiliários e direitos recebíveis
a) Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
31/12/2011
Saldo no início do exercício
(Constituição) reversão líquida
Saldo no final do exercício

(3.144)
(87.558)
(90.702)

R$ mil
31/12/2010
(14.669)
11.525
(3.144)

b) Direitos recebíveis
31/12/2011
Saldo no início do exercício
(Constituição) reversão líquida
Saldo no final do exercício

(30.096)
19.396
(10.700)

R$ mil
31/12/2010
(4.815)
(25.281)
(30.096)

O efeito no resultado está apresentado na Nota 16.

8.

Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber
Conforme Fato Relevante, divulgado em 22 de janeiro de 2010, a Eletrobrás informou ao
mercado que o Conselho de Administração aprovou a quitação do saldo da reserva especial
relativa a dividendos obrigatórios não distribuídos, provenientes de lucros apurados no
período compreendido entre 1979 e 1998, no total de R$ 10.284.915 mil, com pagamentos
previstos para quatro parcelas anuais entre 30 de junho de 2010 a junho de 2013. A
BNDESPAR fez jus ao montante bruto de R$ 2.171.231 mil. Até 31 de dezembro de 2011,
R$ 849.821 mil haviam sido pagos, restando R$ 1.321.410 mil.
Em 31 de dezembro de 2011, o saldo atualizado pela variação da taxa SELIC e líquido de
efeitos tributários estão discriminados abaixo:
31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

Dividendos a receber – Eletrobrás
Outras empresas
Circulante

660.705
476.924
1.137.629

591.924
133.621
725.545

Dividendos a receber – Eletrobrás
Não Circulante

660.705
660.705

1.183.848
1.183.848

Dividendos a receber – Eletrobrás
Outras empresas
Total

1.321.410
476.924
1.798.334

1.775.772
133.621
1.909.393
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9. Participações Societárias
A carteira de participações societárias é composta por empresas coligadas, sobre as quais a
BNDESPAR exerce influência significativa, e por outras empresas em que não existe
influência.
A participação societária em empresas coligadas está sendo apresentada no subgrupo de
Investimentos, na rubrica “Participação em Coligadas”, e a participação em empresas
avaliadas pelo método do valor justo está sendo apresentada no subgrupo de Títulos e
Valores Mobiliários, na rubrica “Ações e bônus de subscrição”, na categoria definida pelo
CPC 38 como “Disponível para Venda”.
Os componentes da carteira de participações societárias da BNDESPAR – coligadas e
instrumentos financeiros disponíveis para venda – são decorrentes de operações de apoio
financeiro do Sistema BNDES, cujo foco em geral corresponde à perspectiva de longo prazo.
A fim de demonstrar esses ativos sob a mesma ótica com que são administrados,
apresentamos a seguir a composição desses investimentos como uma carteira de
participações societárias.
9.1) Composição dos saldos
31/12/2011
Investimentos – Coligadas avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial

R$ mil
31/12/2010

19.332.192

13.641.374

Títulos e Valores Mobiliários – Empresas avaliadas a valor
justo (Disponíveis para Venda) – Ativo Circulante

132.946

81.464

Títulos e Valores Mobiliários – Empresas avaliadas a valor
justo (Disponíveis para Venda) – Ativo Não Circulante

70.229.043

89.167.652

Total dos investimentos

89.694.181

102.890.490

9.2) Investimentos - Coligadas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial
As empresas nas quais a BNDESPAR possui o poder de participar nas decisões
financeiras e operacionais, sem controlar de forma individual ou conjunta essas políticas
(influência significativa) são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial.
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9.2.1) Carteira de Coligadas
R$ mil
Resultado de equivalência
patrimonial

Investimento
31/12/2011

Data base

Capital
Social

Ordinárias

Preferenciais

% participação
no
capital
social
total

31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011

2.960.708
6.910.000
8.379.397
21.506.247

300.000
38.299
142.360
931.070

50.000
27.282
-

53,85
23,96
30,45
31,41

Quantidade (mil) de
ações possuídas
Empresas
investidas
Brasiliana
COPEL
Fibria
JBS
Rio Polímeros
Telemar Part.

Subtotal
Outras empresas

Total

Valor
patrimonial do
investimento

31/12/2010

Ágio

a

Prov. perdas

b

31/12/2011

31/12/2010

760.816
311.033
82.688
99.219
1.253.756

320.733
207.331
109.389
22.628
(231.412)
(68.782)
359.887

2.391.431
2.840.937
4.705.596
6.554.280
16.492.244

908.847
908.847

a

(40.521)

79.462

1.763.429

167.672
256.463
(88.791)
1.076.519

a
b

1.213.235

439.349

18.255.673

Total

Total

2.391.431
2.840.937
4.705.596
7.463.127
17.401.091

1.646.789
2.275.172
4.703.324
4.083.577
12.708.862

1.931.101

932.512

19.332.192

13.641.374

•

A data-base indica a data do patrimônio líquido da investida que serviu de base para o cálculo da última equivalência efetuada. Foram
reconhecidos os efeitos decorrentes de eventos relevantes subseqüentes à data-base, bem como os efeitos da aplicação da Lei
n.º 11.638/07 e dos Pronunciamentos Técnicos CPC nas demonstrações financeiras das coligadas. As informações sobre as coligadas
descritas no item 9.2.2 abaixo já contemplam esses efeitos.

•

Durante o exercício de 2010, a BNDESPAR vendeu a totalidade de suas ações da Rio Polímeros e parte de suas ações da Telemar
Participações, perdendo sua influência significativa nesta última. O investimento remanescente na Telemar Participações passou a ser
classificado como “Títulos e Valores Mobiliários” na categoria “disponível para venda”.

•

Em 31 de dezembro de 2010, os investimentos foram avaliados com base no balanço das coligadas de 31 de outubro de 2010 e até
aquela data as empresas concessionárias de serviços públicos não haviam adotado integralmente os CPC, especialmente a Interpretação
Técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão, bem como não haviam retratado possíveis efeitos da aplicação da OCPC 05 – Contratos de
Concessão, aprovada pela Deliberação CVM nº 657/10, de 28 de dezembro de 2010. A partir de 31/12/2010, as referidas empresas
refizeram suas demonstrações contábeis intermediárias de 2010 com a adoção integral dos CPC, cujos impactos na BNDESPAR foram
o aumento do patrimônio líquido e aumento no resultado em aproximadamente R$ 754.640 mil e R$ 22.866 mil, respectivamente. Esses
efeitos não foram considerados relevantes em relação ao patrimônio líquido da BNDESPAR.

•

Os efeitos de mudança relativa do percentual de participação nas coligadas foram reconhecidos no resultado.

•

Apesar da BNDESPAR possuir 53,85% de participação no capital social da Brasiliana, a mesma detém menos de 50% do seu capital
social votante e não governa as políticas operacionais e financeiras da Brasiliana, de forma que não detém o seu controle.

•

Em julho de 2011 a BNDESPAR converteu debêntures emitidas pela JBS de sua propriedade em 493.968 mil ações desta coligada,
equivalentes a R$ 3.477.568 mil, aumentando seu percentual de participação de 17,60% para 31,35%. O aumento da quantidade de
ações em tesouraria detidas pela coligada no 4º trimestre de 2011 elevou o percentual de participação, utilizado para apuração da
equivalência patrimonial, para 31,41%.

•

Os investimentos em coligadas foram objeto de teste de recuperabilidade em 31 de dezembro de 2011, em conformidade com o CPC 01
– Redução no valor recuperável de Ativos. No exercício findo em 31 de dezembro de 2011 foi reconhecida uma receita de reversão da
provisão para redução no valor recuperável de investimento em coligadas no montante de R$ 124 mil, líquida da despesa com
constituição de provisão de R$ 34.501 mil. No exercício findo em 31 de dezembro de 2010 foi reconhecida uma despesa de R$ 27.765
mil. O valor recuperável é o maior entre o valor de mercado e o valor em uso.

•

•

O valor contábil do investimento em JBS S/A inclui ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) no valor de R$ 908.847. O
valor recuperável dessa participação, incluindo o ágio, foi determinado pelo valor em uso, calculado através do valor residual esperado
com a alienação do investimento, obtido por meio de modelos de fluxos de caixa projetados da investida para os próximos 5 anos,
tomando como base as demonstrações financeiras consolidadas do 3º trimestre de 2011, descontados a valor presente pelo custo médio
ponderado de capital da empresa. As projeções do fluxo de caixa foram realizadas utilizando premissas próprias, de mercado,
desempenho histórico da investida e expectativas econômicas futuras. Nessa avaliação, não foram identificadas perdas por redução ao
valor recuperável, uma vez que o valor em uso é superior ao valor contábil do investimento.
Conforme determinado pelo CPC 18, no exercício findo em 31 de dezembro de 2011 a BNDESPAR deixou de reconhecer perdas
decorrentes de investimento em coligadas que apresentavam passivo a descoberto, no valor de R$ 20.867 mil (R$ 7.045 mil no exercício
findo em 31 de dezembro de 2010). As perdas acumuladas não reconhecidas totalizam R$ 117.043 mil em 31 de dezembro 2011
(R$ 96.176 mil em 31 de dezembro 2010). Nenhuma provisão foi constituída dado que a BNDESPAR não possui obrigação legal ou
constitutiva de honrar possíveis passivos das coligadas.
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9.2.2) Informações sobre as Coligadas
Valor Contábil - R$ mil – Data base: 31/10/2011 (1)

Empresas
Investidas
Brasiliana (2)
COPEL
Fibria
JBS
Subtotal
Outras empresas
Total

(1)
(2)

Ativos
5.714.647
13.237.532
27.510.856
34.196.278
80.659.313
10.132.577
90.791.890

Passivos
1.273.416
1.382.870
12.055.031
13.329.333
28.040.650
4.918.611
32.959.261

Patrimônio
Líquido
4.441.231
11.854.662
15.455.825
20.866.945
52.618.663
5.213.966
57.832.629

Receitas
1.239.565
2.491.666
4.763.097
13.271.227
21.765.555
4.085.434
25.850.989

Valor de Mercado da
Participação em Coligadas
com Ações Listadas
Resultado
1.133.635
1.322.647
269.593
(226.194)
2.499.681
71.002
2.570.683

31/12/2011
2.310.303
1.958.793
5.660.903
9.929.999
562.532
10.492.531

Valores contábeis ajustados para o cálculo da equivalência patrimonial, conforme observado no item 9.2.1.
Empresa com ações não listadas.

9.3) Títulos e Valores Mobiliários – Investimentos em empresas avaliadas ao valor justo
(Disponíveis para Venda)
Os Pronunciamentos Técnicos aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários,
alinhados às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS, prescrevem que as
participações societárias em entidades que não sejam controladas, controladas em
conjunto ou coligadas devem ser tratadas como instrumento financeiro, aplicando-se o
conceito de valor justo como base de avaliação.
Quando inicialmente reconhecidas, a BNDESPAR classifica as participações societárias
em outras empresas na categoria “Disponível para Venda” e mensura o investimento
pelo valor justo na data da negociação, acrescido dos custos de transação que sejam
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão do instrumento. Após o reconhecimento
inicial, esses investimentos são mensurados pelos seus valores justos sem nenhuma
dedução dos custos de transação em que possa incorrer na venda ou em outra alienação.
As mudanças no valor justo das participações societárias são reconhecidas diretamente
no patrimônio líquido da BNDESPAR, na conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial.
Essas mudanças no valor justo correspondem a ganhos ou perdas econômicos ainda não
realizados, registrados no âmbito da demonstração do resultado abrangente.
Ao determinar e divulgar o valor dos investimentos em participações societárias
classificadas como “Disponível para Venda”, a BNDESPAR utiliza a hierarquia a
seguir:
•

Nível 1: aplicado para empresas cujas ações são listadas em bolsa, para as quais o
valor justo é baseado no preço médio de fechamento do último pregão em que
houve negociação do título, no mês de referência;

•

Nível 2: aplicado para empresas de participações (holding) cujas ações não são
listadas em bolsa, mas o principal ativo é representado por ações de empresas
listadas em bolsa, para as quais o valor justo é baseado no preço médio de
fechamento do último pregão em que houve negociação das ações integrantes do
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ativo da empresa, ajustado pelos demais ativos, passivos e por baixa liquidez, se for
o caso;
•

Nível 3: aplicado para empresas cujas ações não são listadas em bolsa, para as quais
o valor justo é determinado, na data de referência, a partir de modelos de
precificação baseados em múltiplos ou em fluxo de caixa descontado;

•

Valor de Custo: aplicado para empresas cujas ações não são listadas em bolsa e que
apresentam um intervalo amplo de valores justos possíveis de serem aceitos para a
data de referência no âmbito do esforço de avaliação estabelecido no Nível 3, sem
que se possa determinar a probabilidade associada às estimativas que compõem tal
intervalo, para as quais é atribuído o custo de aquisição.

9.3.1) Carteira de Títulos e Valores Mobiliários – Investimento em Ações Disponíveis
para Venda
R$ mil
Quantidade (mil) de ações
possuídas em 31/12/2011
EMPRESAS INVESTIDAS
Ordinárias

Preferenciais

%
participação
no capital
total em
31/12/2011

31/12/2011

31/12/2010

NÍVEL 1 – Empresas Listadas
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. – ALL
BANCO DO BRASIL S.A.
BRADESCO
BRASIL FOODS
BRASKEM S.A.
CEG
CEMIG
CESP
CIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CPFL
ELETROBRÁS
EMBRAER
GERDAU
IOCHPE
ITAÚ UNIBANCO HOLDING
KLABIN
LIGHT
LLX
MARFRIG
PARANAPANEMA
PDG REALTY
PETROBRAS
REDE ENERGIA
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇOES
TOTVS
TRACTEBEL
USIMINAS
VALE
Subtotal Nível 1
Outras empresas - Nível 1
Total Nível 1

(1)

83.940
3.696
16.761
17.944.799
485
31.774
81.053
180.758
39.762
37.917
6.419
30.632
48.201
54.986
24.718
173.400
775
8.344
6.225
218.386

9.523
44.317
11.147
9.348
18.691
21.218
11.259
87.903
1.341.349
67.643
5.627
18.549
68.276

NÍVEL 2 – Empresas holdings não listadas
NÍVEL 3 – Empresas não listadas (Valor Justo)
Custo – Empresas não listadas (Valor de Custo)

12,21
0,13
0,25
1,92
5,53
34,56
1,70
2,85
2,18
8,42
14,75
5,37
3,44
6,77
0,25
9,58
15,02
13,89
17,23
2,20
11,61
15,86
1,34
5,23
0,95
1,83
5,34

778.961
87.456
291.398
604.560
575.684
717.792
382.390
308.031
474.696
2.113.874
3.711.994
462.835
767.796
164.655
381.117
694.436
885.259
405.851
164.409
147.074
32.641.969
338.215
115.281
276.869
187.191
189.573
11.250.504
59.119.870
2.406.410
61.526.280

1.270.009
7.352
305.196
609.657
903.633
789.571
310.601
505.190
848.988
1.686.318
4.742.631
470.390
923.975
153.164
445.071
634.267
780.192
97.083
738.919
278.230
251.633
41.865.559
408.564
161.236
281.730
169.760
354.521
15.434.023
75.427.463
2.365.772
77.793.235

8.316.260

11.116.726

419.448

337.807

100.001

1.348

TOTAL

70.361.989

89.249.116

Ativo circulante
Ativo não circulante

132.946
70.229.043

81.464
89.167.652

(1) Embora o percentual de participação supere 20% do capital, não há influência significativa na Administração dessa investida.
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10. Obrigações por repasses
10.1) Composição
R$ mil
Moeda
nacional
BNDES
STN
Total

8.710.955
2.884.850
11.595.805

31/12/2011
Moeda
estrangeira
38.526
38.526

Circulante
Não Circulante
Total

Total
8.749.481
2.884.850
11.634.331
46.106
11.588.225
11.634.331
R$ mil

Moeda
nacional
BNDES
STN
Total

11.642.000
2.584.529
14.226.529

Circulante
Não Circulante
Total

31/12/2010
Moeda
estrangeira
49.430
49.430

Total
11.691.430
2.584.529
14.275.959
872.280
13.403.679
14.275.959

As obrigações por repasses perante o BNDES estão sujeitas à atualização monetária
com base na variação da TJLP, variação cambial ou IGP-M acrescida de juros de até
10,09% ao ano. O prazo máximo de vencimento está estipulado para o ano de 2018.
As obrigações perante a Secretaria do Tesouro Nacional estão sujeitas à atualização
monetária com base na variação da SELIC, cujo prazo máximo de vencimento está
estipulado para dezembro de 2017.
10.2) O vencimento das obrigações por repasses com BNDES e a Secretaria do Tesouro
Nacional – STN
R$ mil
31/12/2011
A vencer:
2012
2013
2014
2015
2016
Após 2016
Total

46.106
1.309.230
2.297.645
2.293.372
2.293.372
3.394.606
11.634.331
R$ mil
31/12/2010

A vencer:
2011
2012
2013
2014
2015
Após 2015
Total

872.280
15.183
1.431.261
2.678.716
2.674.920
6.603.599
14.275.959
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11. Emissão de debêntures
Em dezembro de 2006, a BNDESPAR emitiu 600.000 debêntures simples, da forma
nominativa, escritural, não conversíveis em ações, em série única, da espécie sem garantia e
sem preferência (quirografária), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data da
emissão, perfazendo o montante de R$ 600.000 mil.
Esta distribuição pública foi realizada no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição
Pública de Debêntures da Emissora, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários, em 19
de dezembro de 2006, sob o número CVM/SRE/PRO/2006/0011.
As debêntures foram subscritas e integralizadas ao preço de R$ 898,33, cada uma,
correspondente ao valor nominal unitário de R$ 1.000,00 ajustado por deságio de 10,167%,
apurado em processo de coleta de intenções de investimento.
As debêntures tem o seu valor nominal unitário atualizado a partir da data de subscrição e
integralização, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sendo o produto da atualização
incorporado a este automaticamente, de acordo com as fórmulas previstas na escritura de
emissão e pagam juros de 6% a.a., incidentes sobre o valor nominal unitário atualizado da
debênture, devidos ao final de cada período de capitalização. Foram realizados pagamentos
de juros em 15 de janeiro de 2009, 2010 e 17 de janeiro de 2011, e o último ocorrerá em 15
de janeiro de 2012, conforme detalhado na escritura de emissão. A amortização será em uma
única parcela, na data do vencimento, 15 de janeiro de 2012.
Na segunda distribuição do Primeiro Programa, ocorrida em julho de 2007, a BNDESPAR
realizou a emissão de 1.350.000 debêntures simples, da forma nominativa, escritural, não
conversíveis em ações, em duas séries, sendo 550.000 debêntures da Primeira Série e
800.000 debêntures da Segunda Série, da espécie sem garantia e sem preferência
(quirografária), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão, perfazendo
o montante de R$ 1.350.000 mil. As debêntures foram subscritas e integralizadas pelo valor
nominal unitário.
Em dezembro de 2009, já no âmbito do Segundo Programa de Distribuição, arquivado na
CVM em 29 de julho de 2008 sob o n.º CVM/SER/PRO/2008/007, foi concluída a quarta
oferta pública de debêntures simples de emissão da BNDESPAR. Foram emitidas 1.250.000
debêntures simples, da mesma forma e espécie das emissões anteriores, em duas séries,
sendo 640.000 debêntures da Primeira Série e 610.000 debêntures da Segunda Série, com
valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão, perfazendo o montante de
R$ 1.250.000 mil. As debêntures também foram subscritas e integralizadas pelo valor
nominal unitário.
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O valor nominal unitário das debêntures da Primeira Série das distribuições realizadas em
2007 e 2009 não é atualizado e incidem apenas juros prefixados, que são pagos juntamente
com a amortização do principal nas datas de vencimento, conforme indicado na tabela a
seguir. A remuneração das debêntures da Primeira Série da emissão de 2007, assim como a
amortização, foi paga integralmente em 03 de janeiro de 2011.
O valor nominal unitário das debêntures da Segunda Série das emissões de 2007 e 2009 é
atualizado pela variação do IPCA, divulgado pelo IBGE, sendo o produto da atualização
incorporado a esta automaticamente, de acordo com a fórmula prevista no Suplemento
Definitivo.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures da Segunda Série das emissões de 2007 e
2009, atualizado monetariamente, incidem juros prefixados, desde a data de subscrição e
integralização ou a data do pagamento anterior dos Juros da Segunda Série, conforme o caso,
até a data de seu efetivo pagamento. Os juros da Segunda Série de ambas as emissões são
calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão.
O primeiro, segundo e terceiro pagamentos de juros da Segunda Série da emissão de 2007
ocorreram em 17 de agosto de 2009, 16 de agosto de 2010 e 15 de agosto de 2011,
respectivamente e os demais serão realizados em 15 de agosto de 2012 e na data de
vencimento e 15 de agosto de 2013, quando será amortizada em parcela única. Os
pagamentos de juros da Segunda Série da emissão de 2009 ocorrerão anualmente a partir de
15 de janeiro de 2012 até 15 de janeiro de 2015, quando será amortizada em parcela única.
Em dezembro de 2010, foi realizada a quinta oferta pública de debêntures da BNDESPAR,
sendo a primeira no âmbito do Terceiro Programa de Distribuição. Foram emitidas três
séries, uma prefixada (Primeira Série), uma com taxa flutuante trimestral (Segunda Série) e
outra indexada ao IPCA (Terceira Série). A primeira, segunda e terceira séries foram
aprovadas e registradas na CVM em 10 de dezembro de 2010 sob os nos
CVM/SRE/DEB/2010/033, CVM/SRE/DEB/2010/034, e CVM/SRE/DEB/2010/035,
respectivamente.
A oferta foi encerrada em 17 de dezembro de 2010, tendo sido distribuídas
2.025.000 debêntures simples, da forma nominativa e escritural, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, com valor nominal total de R$ 2.025.000 mil. Foram colocadas
500.000 debêntures da Primeira Série, 1.000.000 debêntures da Segunda Série e 525.000
debêntures da Terceira Série.
O valor nominal unitário das debêntures da Primeira e da Segunda Séries não são
atualizados e incidem apenas juros prefixados (Primeira Série) e flutuantes trimestralmente
(Segunda Série). A remuneração de ambas as séries, assim como a amortização, será paga
integralmente nas respectivas datas de vencimento.
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A Segunda Série terá remuneração flutuante, com uma taxa fixa de três meses redefinida
trimestralmente com base na sobretaxa de 0,30% ao ano a ser adicionada à taxa de juros dos
contratos futuros de DI (negociados na BM&FBOVESPA) aplicáveis a cada período de
capitalização trimestral. Os períodos de capitalização e a fórmula de cálculo dos juros da
Terceira Série estão previstos na Escritura de Emissão.
O valor nominal unitário das debêntures da Terceira Série dessa última emissão é atualizado
pela variação do IPCA, sendo o produto da atualização incorporado a esta automaticamente,
de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Sobre esse valor nominal unitário
atualizado monetariamente, incidem juros prefixados, desde a data de subscrição e
integralização ou a data do pagamento anterior dos juros da Terceira Série, conforme o caso,
até a data de seu efetivo pagamento. Os juros da Terceira Série serão calculados de acordo
com a fórmula prevista na Escritura de Emissão.
Os pagamentos de juros da Terceira Série da emissão de 2010 ocorrerão anualmente a partir
de 15 de janeiro de 2013 até 15 de janeiro de 2017, quando a série será amortizada em
parcela única.
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O montante atualizado da obrigação pela emissão de debêntures, as datas de vencimento e os
juros correspondentes a cada série estão demonstrados a seguir:
Vencimento
1º distribuição - Primeiro Programa
Principal corrigido (IPCA)
Juros provisionados (6%a.a.)
Deságio
Amortização acumulada do deságio (1)

31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

15.01.2012
782.234
44.828
(61.002)
60.018
826.078

734.784
42.109
(61.002)
48.211
764.102

-

550.000
240.141

1.016.421
25.795
1.042.216

954.766
23.975
1.768.882

640.000
176.562

640.000
84.288

699.321
104.024
1.619.907

656.901
47.833
1.429.022

500.000
66.246

500.000
3.384

1.000.000
125.334

1.000.000
5.571

561.320
37.096
2.289.996

527.269
1.536
2.037.760

Total

5.778.197

5.999.766

Circulante
Não Circulante
Total

174.647
5.603.550
5.778.197

306.224
5.693.542
5.999.766

2º distribuição
1ª série
Principal
Juros provisionados (11,2% a.a)
2ª série
Principal corrigido (IPCA)
Juros provisionados (6,8% a.a)

01.01.2011

15.08.2013

1º distribuição – Segundo Programa
1ª série
Principal
Juros provisionados (12,74% a.a)
2ª série
Principal corrigido (IPCA)
Juros provisionados (7,078% a.a)

01.01.2013
15.01.2015

1º distribuição – Terceiro Programa
1ª série
Principal
Juros provisionados (12,51% a.a)
2ª série
Principal
Juros provisionados (DI Futuro 3 meses + 0,30% a.a)
3ª série
Principal corrigido (IPCA)
Juros provisionados (6,2991% a.a)

01.01.2014
01.01.2014
15.01.2017

(1)

A amortização do deságio é calculada pelo método custo amortizado pelo prazo compreendido entre dezembro de 2007
e janeiro de 2012.
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12. Impostos e contribuições sobre o lucro
12.1) Corrente
A BNDESPAR adota o regime de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
na modalidade de lucro real anual, estando sujeita a pagamentos mensais sobre uma
base estimada, caso não se aplique à suspensão/redução dos recolhimentos, como
facultam os artigos 27 a 35 da Lei nº 8.981/95 e demais legislações pertinentes.
Em 31 de dezembro de 2011, a BNDESPAR constituiu provisões para pagamento de
contribuição social (alíquota de 9%) e de imposto de renda (alíquota de 15%, acrescida
do adicional de 10%). Essas provisões foram calculadas sobre o lucro, antes de
deduzidas as despesas de contribuição social e de imposto de renda.
A demonstração do cálculo do encargo com imposto de renda e contribuição social
está evidenciada a seguir:
R$ mil
Acumulado
31/12/2011
Imposto
Contribuição
de renda
Social
Resultado antes da tributação
Participação dos empregados no lucro
Base para cálculo dos tributos
Encargo (crédito) total de imposto de renda e contribuição social
às alíquotas de 25% e 9%
Efeito das adições (exclusões) no cálculo dos tributos:
• Provisão para risco de crédito (Res. BACEN n.º 2.682/99)
• Passivo Atuarial – FAMS
• Dividendos de investimentos
• Créditos baixados como prejuízo
• Equivalência patrimonial
• Permuta de títulos e valores mobiliários
• Amortização de ágio, líquida de realização
• Provisão para desvalorização de títulos
• Provisões trabalhistas e cíveis
• Programa de desligamento planejado de funcionários
• Subvenções – Incentivos Fiscais
• JSCP – Investimento (-)
• Diferimento de tributação sobre venda de Ativo Permanente
• Realização da amortização do deságio
• Efeito ajustes CPC´s (RTT)
• Outras adições e exclusões líquidas
Imposto de renda e contribuição social do período
Ajuste das provisões para IRPJ e CSLL de períodos anteriores
Imposto de renda e contribuição social acumulado
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31/12/2010
Imposto
Contribuição
de renda
Social

5.559.338
(32.277)
5.527.061

5.559.338
(32.277)
5.527.061

5.204.651
(46.199)
5.158.452

5.204.651
(46.199)
5.158.452

1.381.765

497.435

1.289.613

464.261

54.617
4.841
(292.788)
1.266
(303.309)
(27.386)
(26.597)
(93.305)
5.345
(1.652)
(8.753)
24.547
(40.586)
3.697
(107.513)
(6.184)
568.005
9.451
577.456

19.662
1.743
(105.404)
456
(109.191)
(9.859)
(181)
(33.590)
1.924
(594)
(3.093)
8.837
(14.611)
1.331
(38.705)
1.848
218.008
(15.377)
202.631

(43.561)
2.677
(158.801)
3.941
(109.837)
(11.001)
4.039
20.414
(972)
(2.906)
(9.433)
12.385
(52.164)
29.374
(11.212)
(8.414)
954.142
4.288
958.430

(15.682)
964
(57.168)
1.419
(39.541)
(3.960)
2.000
7.349
(350)
(1.046)
(3.396)
4.459

10.574
(4.036)
2.483
368.330
1.251
369.581
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A alíquota efetiva é a seguinte:
31/12/2011
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total
Alíquota efetiva

R$ mil
31/12/2010

5.527.061
780.087
439.079
1.219.166

5.158.452
1.328.011
161.406
1.489.417

22,06%

28,87%

O saldo a pagar está assim demonstrado:
31/12/2011
Impostos e contribuições sobre o lucro:
. Provisão
Imposto de renda
Contribuição social
. Antecipações
Imposto de renda
Contribuição social

Imposto e contribuição a recolher

R$ mil
31/12/2010

568.005
218.008
786.013

954.142
368.330
1.322.472

(473.602)
(184.120)
(657.722)

(698.543)
(274.634)
(973.177)

128.291

349.295

Os impostos e contribuições a recuperar e antecipações são os seguintes:
31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

IRRF sobre renda fixa
IRRF sobre renda variável
IRRF – Juros sobre o capital próprio
Antecipações – Incentivo audiovisual
Outros
Total

111.590
1.650
260.251
640
1.273
375.404

120.935
112
132.968
6.072
1.272
261.359

Circulante
Não-circulante
Total

375.404
375.404

261.359
261.359
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12.2)

Créditos tributários
31/12/2011
. Composição do crédito diferido (posição ativa):
Amortização de ágio
Créditos baixados como prejuízo
Provisão para despesas médicas - FAMS
Provisão para desvalorização de títulos
Provisões trabalhistas e cíveis
Provisão para participação dos empregados no lucro
Programa de desligamento planejado de funcionários
Derivativos – Opções
Ajuste a valor justo – Debêntures
Sub-total

R$ mil
31/12/2010

13.921
30.480
9.198
40.823
190.688
10.974
4.471
32.755
293.096
626.406

58.044
13.313
7.631
201.823
183.490
15.708
6.718
164.413
651.140

88.988
88.988

-

715.394

651.140

Créditos diferidos sobre marcação a mercado de títulos disponíveis
para venda:
IRPJ e CSLL
Subtotal
Total dos créditos diferidos

31/12/2011
. Composição dos impostos diferidos: (posição passiva)
Amortização de deságio
Ganho de capital s/venda de ativo permanente a longo prazo
Ajuste a valor de mercado - Instrumentos Financeiros
Ganho por compra vantajosa
Baixa de deságio (CPC)
Derivativos - Opções
Sub-total

R$ mil
31/12/2010

(7.621)
(126.139)
(398.745)
(349.928)
(432.317)
(194.736)
(1.509.486)

(8.054)
(52.164)
(155.427)
(349.928)
(437.344)
(92.224)
(1.095.141)

(8.752.145)
(8.752.145)

(15.152.814)
(15.152.814)

(10.261.631)

(16.247.955)

Obrigações diferidas sobre marcação a mercado de títulos disponíveis
para venda:
IRPJ e CSLL
Subtotal
Total das obrigações diferidas
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De acordo com a Deliberação CVM n.º 599/09 foram constituídos ativos e passivos
fiscais diferidos sobre as adições e exclusões temporárias que serão futuramente
dedutíveis e tributáveis nas bases de cálculo de imposto de renda e contribuição
social. Até esta data, a Sociedade tem orçamentos e expectativas de geração de lucros
tributáveis apenas para o futuro previsível. Não existe previsibilidade de
compensação de créditos tributários diferidos após 5 anos, exceto para aqueles
constituídos anteriormente à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº.
3059/2002, seguindo a mesma regra adotada pelo controlador, BNDES. Em relação
às obrigações tributárias diferidas, estas são constituídas independentemente da
expectativa de realização. Em 31 de dezembro de 2011, a contrapartida das provisões
de imposto de renda e contribuição social diferido foi:
31/12/2011
(315.837)
(123.242)
(439.079)

Imposto de Renda
Contribuição Social
Total

R$ mil
31/12/2010
(132.890)
(28.516)
(161.406)

Basicamente os créditos tributários diferidos, decorrentes de diferenças temporárias,
têm a seguinte origem:
a) Créditos baixados como prejuízo: referem-se à provisão constituída em operações
de venda a prazo de títulos e valores mobiliários e direitos recebíveis que estão
inadimplentes há mais de 360 dias ou que tiveram seus contratos declarados
vencidos antecipadamente por falta de atendimento às cláusulas contratuais. Tais
créditos podem estar em cobrança amigável pela área de recuperação de créditos
ou, em caso de insucesso, em cobrança judicial.
b) Provisões trabalhistas e cíveis: referem-se às ações trabalhistas (Nota 13.a) e
cíveis (Nota 13.b).
c) Provisão sobre a desvalorização de títulos: participações acionárias avaliadas pelo
custo de aquisição ou pelo método de equivalência patrimonial.
d) Amortização de ágios: ágio decorrente da subscrição de ações em dinheiro,
conversão de debêntures ou permuta de ações ou créditos.
e) Programa de desligamento planejado de funcionários: estimativa de custos com
plano para incentivar a aposentadoria de funcionários ativos que atendam as
condições para aposentadoria por tempo de serviço (Nota 19).
f)

Derivativos – Opções: refere-se ao valor justo de opções atreladas à ações
pertencentes à carteira de investimentos.

g) Provisão para despesas médicas – FAMS: refere-se à provisão para despesas com
assistência médica, contabilizada conforme Deliberação CVM Nº 600/09.
h) Ajuste a valor de mercado: refere-se à marcação a mercado de debêntures.
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Em relação às obrigações tributárias diferidas, decorrentes de diferenças temporárias,
têm origem, basicamente, de:
a) Ajuste a valor de mercado – Instrumentos Financeiros: refere-se à marcação a
mercado de debêntures, de títulos classificados como disponíveis para venda e de
outros investimentos em coligadas cuja influência foi perdida;
b) Ganho por compra vantajosa: receita reconhecida na aquisição de coligadas em
função dos valores justos proporcionais dos ativos líquidos dessas coligadas serem
superiores às contraprestações transferidas em troca das ações dessas sociedades
investidas;
c) Baixa do deságio – CPC: deságios apurados antes de 2009 e baixados em
decorrência da adoção inicial dos CPCs.
Os créditos tributários e obrigações tributárias sobre adições e exclusões temporárias
são realizados quando do pagamento, utilização, reversão, alienação ou baixa das
diferenças relacionadas. A demonstração dos valores constituídos e baixados no
período está evidenciada a seguir:
31/12/2010
Créditos tributários:
. Provisão para desvalorização de títulos
. Créditos baixados como prejuízo
. Amortização de ágios
. Provisão para despesas médicas – FAMS
. Provisões trabalhistas e cíveis
. Provisão para participação dos empregados no lucro
. Programa de desligamento planejado de funcionários
. Derivativos - Opções
. Ajuste a valor justo – Debêntures
Subtotal

Constituição Realização

R$ mil
31/12/2011

201.823
13.313
58.044
7.631
183.490
15.708
6.718
164.413
651.140

17.384
39.094
1.567
9.138
10.974
293.096
371.253

(178.384)
(21.927)
(44.123)
(1.940)
(15.708)
(2.247)
(131.658)
(395.987)

40.823
30.480
13.921
9.198
190.688
10.974
4.471
32.755
293.096
626.406

-

88.988
88.988

-

88.988
88.988

651.140

460.241

(395.987)

715.394

(8.054)
(52.164)
(155.427)
(349.928)
(437.344)
(92.224)
(1.095.141)

(73.975)
(735.567)
(102.512)
(912.054)

433
492.249
5.027
497.709

(7.621)
(126.139)
(398.745)
(349.928)
(432.317)
(194.736)
(1.509.486)

IRPJ e CSLL
Subtotal

(15.152.814)
(15.152.814)

-

6.400.669
6.400.669

(8.752.145)
(8.752.145)

Total

(16.247.955)

(912.054)

Créditos diferidos sobre marcação a mercado de títulos disponíveis
para venda:
IRPJ e CSLL
Subtotal
Total
Obrigações tributárias:
. Amortização de deságio
. Ganho de capital s/venda de ativo permanente à longo prazo
. Ajuste a valor de mercado de debêntures – Instrumentos Financeiros
. Ganho por compra vantajosa
. Baixa de Deságio (CPC)
. Derivativos - Opções
Subtotal
Obrigações diferidas sobre marcação a mercado de títulos disponíveis
para venda:

59
438

6.898.378 (10.261.631)
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O montante de créditos tributários não registrados em 31 de dezembro de 2011
totalizou R$ 122.508 mil (R$ 104.728 mil em 31 de dezembro de 2010). Este valor
refere-se, basicamente, à créditos baixados como prejuízo e à provisão para despesas
médicas – FAMS.
A seguir apresenta-se a expectativa de realização dos créditos e das obrigações
tributárias:
2012
.Créditos tributários
Provisão para desvalorização de títulos
Créditos baixados como prejuízo
Amortização de ágios
Programa de desligamento planejado de funcionários
Provisão para participação dos empregados no lucro
Provisão para despesas médicas – FAMS
Provisões trabalhistas e cíveis
Derivativos – Opções
Ajuste a valor justo – Debêntures
Sub-total

2014

2015

2016

8.503
8.601 5.968
4.042
27.018
3.075
387
58
310
343
1.843
4.471
10.974
1.690
1.778 1.854
1.912
1
919
882
228
- 32.755
- 293.096
52.715
14.683 41.802 301.508

. Créditos diferidos sobre marcação a mercado de títulos
disponíveis para venda:
IRPJ / CSLL
Sub-total
Total dos créditos diferidos

2013

- 88.988
- 88.988

3.812
1.533
1.964
188.658
195.967

9.897
9.834
19.731

40.823
30.480
13.921
4.471
10.974
9.198
190.688
32.755
293.096
626.406

- 88.988
88.988

-

-

52.715 103.671 41.802 301.508

195.967

19.731

715.394

(7.621)
(126.139)

(7.621)
(126.139)

. Obrigações Tributárias (posição passiva):
Amortização de deságios
Ganho de capital s/ venda de ativo permanente à Longo Prazo
Ajuste a valor de mercado de debêntures – Instrumentos
Financeiros
Ganho por compra vantajosa
Baixa de Deságio (CPC)
Derivativos - Opções
Sub-total

-

R$ mil
Total

Após 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(398.745)
(398.745)
(349.928)
(349.928)
(432.317)
(432.317)
(194.736)
(194.736)
(1.509.486) (1.509.486)

. Obrigações diferidas sobre marcação a mercado de títulos
disponíveis para venda:
IRPJ / CSLL
Sub-total

(45.202)
(45.202)

-

-

-

-

(8.706.943) (8.752.145)
(8.706.943) (8.752.145)

Total das obrigações diferidas

(45.202)

-

-

-

(10.216.429) (10.261.631)
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13. Provisões trabalhistas e cíveis
A BNDESPAR é parte em processos judiciais de naturezas trabalhistas, previdenciárias,
cíveis e tributárias decorrentes do curso normal de suas atividades.
A provisão constituída foi avaliada pela Administração como suficiente para fazer face às
eventuais perdas.
As provisões constituídas, segregadas por natureza, são as seguintes:
31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

Processos trabalhistas
Processos cíveis
Total

6.017
556.220
562.237

10.681
530.176
540.857

Circulante
Não Circulante
Total

3
562.234
562.237

5.830
535.027
540.857

Segue abaixo, o cronograma esperado de realização destas provisões:
Processos trabalhistas
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3
2.702
1.204
669
48
1.326
65
6.017

R$ mil
Processos cíveis
1.391
554.829
556.220

a) Processos trabalhistas
As provisões trabalhistas refletem a classificação de risco de perda provável sobre 19
processos judiciais em andamento, que se referem, basicamente, a processos relativos à
horas extras pré-contratadas (extinta quando do advento da Lei n.º 10.566/2002) e à Lei
de Anistia (Reforma Administrativa do Collor).
A seguir demonstra-se a movimentação das provisões trabalhistas no período:
31/12/2011
10.681
(4.525)
(139)
6.017

Saldo no início do exercício
Constituição
Reversão
Pagamentos
Saldo no final do exercício
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31/12/2010
10.040
2.845
(2.204)
10.681
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Em 31 de dezembro de 2011, existem 2 processos judiciais em andamento, classificados
na categoria de risco possível, com montante estimado de R$ 18 mil (R$ 640 mil em 31
de dezembro de 2010), que versam sobre complementação de aposentadoria, reforma
administrativa do Governo Collor e hora extra.
b) Processos cíveis
As provisões cíveis refletem a classificação de risco de perda provável sobre 2 processos ,
sendo que os principais pleitos versam sobre indenizações referentes a alienações do
controle de empresas no âmbito do Programa Federal de Desestatização ou privatizações
efetuadas pelo Governo Federal e implementadas pelo BNDES enquanto gestor do PND,
além daquelas acerca de questões contratuais.
Um dos principais pleitos refere-se a uma ação ajuizada em 1995, decorrente de um leilão
de privatização ocorrido em 1989, onde a sentença de 1º grau em favor da BNDESPAR
foi reformada, estando pendente o julgamento dos recursos interpostos.
A movimentação na rubrica de provisões cíveis foi a seguinte:
31/12/2011
530.176
26.044
556.220

Saldo no início do exercício
Constituição
Reversão
Pagamentos
Saldo no final do exercício

R$ mil
31/12/2010
534.705
(4.529)
530.176

Em 31 de dezembro de 2011, existem 10 processos judiciais em andamento, classificados
na categoria de risco possível, com montante estimado de R$ 806.717 mil (R$ 572.168
mil em 31 de dezembro de 2010), dentre os quais 6 processos no valor de R$ 197.112
mil se referem a questões tributárias e versam sobre restituição de ações (originadas de
debêntures emitidas), cobrança de IPTU e questões contratuais.

62
441

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

14. Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2011, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 57.428.861
mil, e está representado por uma única ação ordinária nominativa, sem valor nominal,
pertencente ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
A Diretoria do BNDES, por meio das Decisões relacionadas abaixo, aprovou aumento de
capital social na BNDESPAR como segue:
•

Decisão n.º 521/2011, de 31 de maio de 2011, aprovou o aumento de capital no
montante de R$ 5.124.505 mil, passando o capital social de R$ 46.304.356 mil, em
31 de dezembro de 2010, para R$ 51.428.861 mil, mediante a capitalização de lucros
apurados nos exercícios de 2009 e 2008 nos valores de R$ 2.753.595 mil e
R$ 2.341.196 mil, respectivamente, e dos lucros acumulados remanescentes de
exercícios anteriores no valor de R$ 29.714 mil.

•

Decisão n.º 1.278/2011, de 13 de dezembro de 2011, aprovou o aumento de capital
no montante de R$ 6.000.000 mil, passando o capital social de R$ 51.428.861 mil,
para R$ 57.428.861 mil, mediante a conversão parcial de créditos detidos pelo
BNDES contra a BNDESPAR.

Destinação do resultado
A destinação dos resultados de 2011 e 2010 está descrita a seguir:
R$ mil
Em 31 de dezembro
2011
2010
Resultado do exercício
Ajuste de exercícios anteriores (1)
Valores destinados

4.307.895
4.307.895

3.669.035
2.143.370
5.812.405

Destinações
Reserva legal - 5% (2)
Reserva de incentivos fiscais
Reserva para compatibilização de práticas contábeis
Dividendo mínimo obrigatório - 25% (3)
Incorporação ao capital

215.395
34.372
127.953
982.544
2.947.631

290.620
37.731
1.551.864
983.048
2.949.142

-

(1) Ajuste decorrente da aplicação de pronunciamentos do CPC.
(2) Limitado a 20% do capital social, ou, a critério do BNDES, quando o saldo desta reserva somado
às reservas de capital atingir 30% do capital social.
(3) 25% do lucro líquido ajustado após a constituição da reserva legal, da reserva de incentivos fiscais
e da reserva para compatibilização de práticas contábeis.
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Pagamento de dividendos
Em 2011 foram pagos dividendos no valor de R$ 4.041.190 mil, referentes aos dividendos
obrigatórios de 2010 no valor de R$ 1.008.706 mil e dividendos complementares de 2010
no valor de R$ 3.032.484 mil, atualizados pela taxa SELIC.
2011
Valor declarado Valor pago (*)
Data do
Evento
R$ mil
R$ mil
pagamento
Dividendos Obrigatórios – Exercício 2010
983.048
1.008.706
26/04/2011
Dividendos Complementares – Exercício 2010
2.949.142
3.032.484
04/05/2011
Total de pagamentos
3.932.190
4.041.190
(*) Inclui atualização pela taxa SELIC da data a que se referem os lucros até a data do efetivo pagamento.
2010
Valor declarado Valor pago (*)
Data do
Evento
R$ mil
R$ mil
pagamento
Dividendos Obrigatórios – Exercício 2009
917.865
934.944
24/03/2010
(*) Inclui atualização pela taxa SELIC da data a que se referem os lucros até a data do efetivo pagamento.

Meio de pagamento
Espécie
Espécie

Meio de pagamento
Espécie

Reserva de incentivos fiscais
Os incentivos fiscais, com a edição da Lei n.º 11.638/07, passaram a transitar pelo resultado
e a serem destinados como reserva de lucros.
Reserva para Compatibilização de Práticas Contábeis
Representa uma reserva estatutária, com a finalidade de contemplar lucros oriundos de
práticas contábeis divergentes das utilizadas pelo acionista único – BNDES. De acordo com
o estatuto social, o montante destinado para essa reserva é excluído da base de cálculo do
dividendo mínimo obrigatório. O valor máximo do saldo dessa reserva se enquadra dentro
do limite geral de reservas de lucros em relação ao capital social, conforme previsto no
artigo 199 da Lei n/ 6.404/76.
Ajustes de avaliação patrimonial
São contabilizadas as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a
elementos do ativo e do passivo, líquidas de efeitos tributários, em decorrência de sua
avaliação a valor justo. A composição dos ajustes encontra-se a seguir:
31/12/2011
Ajuste – acumulado de conversão – reflexo de coligada
Ajuste – outros resultados abrangentes – reflexo de coligada
Mensuração a valor justo de títulos e valores mobiliários classificados como títulos
disponíveis para venda (1)
De títulos próprios
De ativos de empresas coligadas (1)
Total
(1)

R$ mil
31/12/2010

(277.684)
545.817

(81.281)
(129.935)

16.827.715
16.816.716
10.999
17.095.848

29.414.578
29.414.287
291
29.203.362

Ajuste ao valor de mercado da carteira de participações acionárias classificadas como disponível para venda conforme
pronunciamento contábil n.º 38, emitido pelo CPC e recepcionado pelos normativos do Banco Central do Brasil através das
Circulares n.º 3.068/2001 e 3.082/2002.
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15. Partes Relacionadas
A BNDESPAR tem relacionamento e transações com entidades consideradas partes
relacionadas, conforme Pronunciamento Técnico nº 05, do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC, aprovado pela Deliberação n.º 560/08 da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM.
15.1) Transações com o controlador
As operações realizadas com o controlador estão resumidas a seguir e as condições descritas
na nota 10.1:
R$ mil
31/12/2010

31/12/2011
Ativo
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Moeda nacional

86.932

Passivo
Operações de repasses
Moeda nacional
Moeda estrangeira

8.749.481
8.710.955
38.526

11.691.430
11.642.000
49.430

982.544

983.048

Dividendos a pagar

31/12/2011
Receitas:
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Moeda nacional
Despesas:
Operações de repasses
Moeda nacional
Moeda estrangeira

91.770

R$ mil
31/12/2010

6.361

38.931

(1.102.895)
(9.904)
(1.112.799)

(990.696)
(1.846)
(992.542)

15.2) Transações com o Tesouro Nacional – acionista único do BNDES
As condições das transações estão descritas na nota 10 e estão resumidas a seguir:
31/12/2011
Passivo
Operações de repasses

2.884.850
31/12/2011

Despesas:
Operações de repasses

(300.320)
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R$ mil
31/12/2010
2.584.529
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31/12/2010
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15.3) Transações com outras Entidades Governamentais
Além das operações com o seu acionista único, a BNDESPAR mantém transações com
outras entidades governamentais, portanto sob controle comum, no curso de suas operações,
como Banco do Brasil, Eletrobrás e Petrobras.
Os saldos das transações com estas entidades estão resumidos a seguir:
R$ mil
31/12/2010

31/12/2011
Ativos
Fundo, debêntures e venda a prazo de títulos e
valores mobiliários

438.363

1.345.022

15.4) Transações com a Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES
As transações com o Plano de aposentadoria e pensões e com o Fundo de Assistência
Médica e Social, administrado pela FAPES, resumidas a seguir, encontram-se detalhadas na
Nota 17:
31/12/2011
Passivo
Contas a pagar - FAPES – Previdência
Passivo atuarial - FAMS – Assistência

124.538
137.256

31/12/2011
Despesas:
Plano de Previdência
Plano de Assistência

(19.006)
(19.365)

R$ mil
31/12/2010
119.356
117.891
R$ mil
31/12/2010
(21.260)
(10.708)

15.5) Transações com coligadas
A BNDESPAR possui investimentos em empresas coligadas, conforme detalhado na nota
9.2. Além dos aportes de capital nas investidas e o recebimento de dividendos e juros sobre
o capital próprio, o BNDES e suas subsidiárias têm outras operações de concessão de
crédito com essas empresas.
Essas operações com as investidas têm as mesmas condições daquelas operações realizadas
com outras entidades, não produzindo efeitos diferentes, em relação às demais, nos
resultados e na posição financeira da Sociedade.
Os saldos das transações com estas entidades estão resumidos a seguir:
31/12/2011
Ativos
Direitos recebíveis
Provisão
Dividendos a receber de coligadas
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445
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31/12/2010

2.631
(2.631)

-

1.488
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15.6) Remuneração de empregados e dirigentes
A BNDESPAR não concede empréstimos ao pessoal-chave da gestão – diretores, membros
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
A BNDESPAR também não possui remuneração baseada em ações e não oferece outros
benefícios de longo prazo para seu pessoal-chave da Administração. Os benefícios pósemprego estão restritos aos funcionários do quadro da empresa.
Os custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal-chave da gestão da
BNDESPAR são apresentados como segue:
R$ mil
31/12/2010

31/12/2011
Benefícios de curto prazo:
Salários e encargos

542,44

500,73

Estão destacadas abaixo as remunerações pagas a administradores e empregados:
R$ mil

Maior Salário (*)
Menor Salário (*)
Salário (*) Médio
(*) remuneração contratual mensal

31/12/2011
Administração
5,39
4,95
5,09

31/12/2010
Empregados
44,92
1,81
21,97

Administração
4,95
4,60
4,72

Empregados
41,21
1,69
20,57

16. Resultado com reversão (constituição) de provisão para risco de crédito
Composição da receita com reversão de provisão para redução no valor recuperável:
31/12/2011
Reversão (constituição) líquida:
Debêntures
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Direitos recebíveis
Recuperação de créditos baixados do ativo (*)
Receita (despesa) líquida apropriada

(12.452)
(87.558)
19.396
483.480
402.866

R$ mil
31/12/2010
(266)
11.525
(25.281)
49.009
34.987

(*) Refere-se basicamente a recuperação de crédito de duas empresas que totalizam R$ 430 milhões, representando 90% do valor recuperado.
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17. Obrigações de benefícios de aposentadoria
As obrigações registradas no balanço patrimonial relativas aos planos de aposentadoria
complementar e de assistência médica estão representadas a seguir:
31/12/2011
Contas a pagar - FAPES
Passivo atuarial - FAMS
Total
Circulante
Contas a pagar - FAPES
Passivo atuarial - FAMS
Não Circulante
Contas a pagar - FAPES
Passivo atuarial - FAMS

R$ mil
31/12/2010

124.538
137.256
261.794

119.356
117.891
237.247

6.172
4.969
11.141

5.326
4.186
9.512

118.366
132.287
250.653

114.030
113.705
227.735

17.1) Plano de aposentadoria complementar
A FAPES (Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES) é uma entidade
fechada de previdência privada. Seu principal objetivo é complementar os benefícios
previdenciários, concedidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, para os
funcionários de seus patrocinadores: BNDES, FINAME, BNDESPAR e a própria FAPES.
A FAPES tem plano de benefícios definidos e no dimensionamento de suas provisões foi
admitido o regime financeiro de capitalização.
Os patrocinadores devem assegurar à FAPES, quando necessário, recursos destinados à
cobertura de eventuais insuficiências técnicas reveladas pela reavaliação atuarial, conforme
estabelecido no estatuto da Fundação, consoante legislação vigente.
O compromisso atuarial foi avaliado por atuário independente, pelo Método de Crédito
Unitário Projetado. Para a atualização dos valores para as datas específicas foram usados
juros atuariais equivalentes a Notas do Tesouro Nacional, série B (NTN-B).
A seguir, os resultados da avaliação atuarial do plano de aposentadoria complementar:

Valor presente das obrigações atuariais
Valor justo dos ativos do plano
Valor presente das obrigações não fundeadas / (excesso de cobertura)
Ganhos (Perdas) atuariais não reconhecidos
(Ativo) / Passivo atuarial
Limite dos ativos
Passivo atuarial antes da Interpretação A (*)
Passivo adicional - Interpretação A (*)
Passivo líquido

31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

1.288.621
(1.123.397)
165.224
(167.036)
(1.812)
1.812

1.147.360
(1.049.754)
97.606
(98.843)
(1.237)
1.237

-

-

124.538
124.538

119.356
119.356

(*) A Interpretação A (Limite de Ativo de Benefício Definido, Requisitos de Fundeamento Mínimo e sua Interação), que
corresponde ao IFRIC 14 do IASB, é parte do integrante do Pronunciamento CPC 33 (Deliberação 600/2009).
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Passivo adicional
O passivo adicional refere-se a contratos de confissão de dívida celebrados com os
patrocinadores, com prazo fixo de amortização, através de pagamentos mensais, totalizando
treze parcelas a cada ano, calculadas pelo Sistema Price e com incidência de juros anuais
correspondentes à taxa atuarial de 6% mais a taxa de custeio administrativo e atualização
monetária, que ocorre nas mesmas épocas e proporções em que é concedido o reajuste ou
modificação geral dos salários dos empregados dos patrocinadores. Portanto, a divida
contratada é reconhecida como um passivo adicional na apuração do passivo líquido.
O saldo dessas dívidas está assim representado:
31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

Contratos de 2002 (a)
Contratos de 2004 (b)
Total

93.431
31.107
124.538

87.484
31.872
119.356

Circulante
Não Circulante
Total

6.172
118.366
124.538

5.326
114.030
119.356

(a) Refere-se ao acordo entre as empresas do sistema BNDES e seus empregados, envolvendo o reconhecimento da
alteração da jornada de trabalho, em face da Lei nº 10.556, de 13 de novembro de 2002, que resultou em um acréscimo
de 16,67% nos salários de participação dos participantes, e impactou diretamente nas provisões matemáticas do plano
de benefícios. Para cobertura parcial do acréscimo provocado naquelas provisões, no exercício de 2002, foram
firmados contratos que prevêem a amortização da dívida em 390 parcelas mensais. O pagamento teve início em janeiro
de 2003.
(b) Refere-se à conversão dos valores das provisões matemáticas a constituir (em atendimento à recomendação do Banco
Central do Brasil - BACEN), que vinham sendo amortizadas mensalmente desde novembro de 1998, através de
contribuições extraordinárias, em dívida reconhecida pelos patrocinadores, a vencer em novembro de 2018. O
pagamento da primeira parcela foi efetuado em dezembro de 2004

As mudanças no valor presente da obrigação de benefício definido são as seguintes:
31/12/2011
1.147.360
10.035
116.965
80.790
(66.529)
1.288.621

Saldo no início do período
Custo do serviço corrente
Custo de juros
Perdas (ganhos) atuariais não reconhecidos
Benefícios pagos
Saldo no final do período
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R$ mil
31/12/2010
969.476
8.375
95.860
135.402
(61.753)
1.147.360
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As mudanças no valor justo dos ativos do plano são as seguintes:

Saldo no início do período
Retorno esperado dos ativos do plano
Ganhos (perdas) atuariais não reconhecidos
Contribuições recebidas do empregador
Contribuições recebidas dos participantes do plano
Benefícios pagos
Saldo no final do período

31/12/2011
1.049.754
106.221
12.599
18.635
2.717
(66.529)
1.123.397

R$ mil
31/12/2010
993.927
99.465
(624)
15.755
2.984
(61.753)
1.049.754

A BNDESPAR espera contribuir com o plano de pensão de aposentadoria complementar,
para os próximos doze meses, em aproximadamente R$ 19.474 mil.
Os valores reconhecidos na demonstração do resultado são assim demonstrados:
31/12/2011
Custo do serviço corrente
Custo de juros
Retorno esperado dos ativos do plano
Total

R$ mil
31/12/2010

10.035
116.695
(106.221)
20.509

8.375
95.860
(99.465)
4.770

O rendimento esperado do ativo do plano foi determinado com base nas mesmas
expectativas de atualização do passivo, utilizando juros atuariais equivalentes a Notas do
Tesouro Nacional, série B (NTN-B). As principais categorias de ativos do plano, como
porcentagem do total de ativos do plano, são as seguintes:
31/12/2011
Fundos multimercados
Ações
Investimentos imobiliários
Outros
Total

79,7
5,0
8,2
7,1
100,0

Em (%)
31/12/2010
80,2
5,6
5,7
8,5
100,0

A resolução MPS/CNPC nº. 8 de 31 de outubro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos
contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, aprovou anexos que tratam
da planificação contábil padrão, modelos e instruções de preenchimento das demonstrações
financeiras. As principais categorias de ativos do plano foram apresentadas em
conformidade com essa resolução.
O retorno real sobre os ativos do plano acumulado, em 31 de dezembro de 2011, foi de
R$ 118.819 mil (R$ 98.841 mil em 31 de dezembro de 2010).
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A tabela a seguir mostra os benefícios estimados a pagar em 31 de dezembro de 2011 para
os próximos três anos:
R$ mil
69.748
72.887
76.167

31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014

17.2) Plano de assistência médica
A BNDESPAR, na qualidade de subsidiária integral do BNDES, patrocina o FAMS (Fundo
de Assistência Médica e Social), criado com a finalidade precípua de oferecer aos seus
participantes e dependentes benefícios complementares ou similares aos do INSS. Tais
benefícios, que incluem assistência médico-hospitalar e odontológica nos sistemas de
escolha dirigida ou livre escolha, são assegurados aos empregados desde 1976 e amparados
pela Resolução nº 933/98 da Diretoria do BNDES, extensiva às suas subsidiárias.
Os participantes beneficiários do FAMS são empregados ativos e aposentados do BNDES e
de suas subsidiárias, e seus respectivos dependentes; tendo ainda, o dependente, após o
falecimento do participante, direito ao benefício por um período de até 24 meses.
O FAMS recebe dotação de recursos da BNDESPAR para a consecução dos seus objetivos.
Estes recursos são administrados pela FAPES - Fundação de Assistência e Previdência
Social do BNDES, que também é responsável pela elaboração do orçamento anual e
detalhamento dos custos operacionais necessários ao FAMS.
O FAMS não está coberto por ativos garantidores. A antecipação do pagamento dos
benefícios é efetuada pela BNDESPAR com base nos orçamentos apresentados pela FAPES
que presta contas dos custos incorridos mensalmente, através de Demonstrativo de
Prestação de Contas.
Em 31 de dezembro de 2011, com base na atualização da avaliação atuarial efetuada por
atuário externo, foi contabilizado o valor da obrigação atuarial com participantes assistidos,
bem como dos participantes ativos pelo prazo médio de tempo laborativo futuro.
Os valores reconhecidos no balanço patrimonial são os seguintes
31/12/2011
Valor presente das obrigações não fundeadas
Perdas atuariais não reconhecidas
Passivo líquido

173.184
(35.928)
137.256
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As mudanças no valor presente da obrigação de benefício definido são as seguintes:
31/12/2011
162.079
1.927
16.729
(2.191)
(5.360)
173.184

Saldo no início do período
Custo do serviço corrente
Custo de juros
Perdas (ganhos) atuariais não reconhecidos
Benefícios pagos
Saldo no final do período

R$ mil
31/12/2010
130.380
1.448
13.006
23.252
(6.007)
162.079

Os valores reconhecidos na demonstração do resultado são:

Custo do serviço corrente
Custo de juros
Ganhos (Perdas) atuariais líquidos reconhecidos
Total

31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

1.927
16.729
6.069
24.725

1.448
13.006
2.260
16.714

A BNDESPAR espera contribuir com o plano de assistência médica, para os próximos doze
meses, em aproximadamente R$ 5.897 mil.
A mudança de um ponto percentual nas taxas de custo de assistência médica teria os
seguintes efeitos:
Aumento de um
ponto percentual
Efeito sobre o agregado do custo do serviço corrente e do custo de juros
Efeito sobre a obrigação de benefício definido

3.004
26.151

R$ mil
Redução de um
ponto percentual
(2.459)
(21.542)

17.3) Hipóteses atuariais e econômicas
Todos os cálculos atuariais envolvem projeções futuras acerca de alguns parâmetros, tais
como: salários, juros, inflação, comportamento dos benefícios do INSS, mortalidade,
invalidez, entre outros. Nenhum resultado atuarial pode ser analisado sem o conhecimento
prévio do cenário de hipóteses utilizado na avaliação. Nas avaliações foram adotadas as
seguintes hipóteses econômicas:
Benefícios considerados
Método de avaliação atuarial
Tábua de mortalidade de válidos
Tábua de mortalidade de inválidos
Invalidez
Índice de aumento real esperado para os salários dos
ativos
Taxa de desconto nominal
Taxa de inflação
Retorno esperado sobre os ativos do plano de
aposentadoria complementar
Taxa real de tendência dos custos médicos

31 de dezembro de 2011
Todos os benefícios
regulamentares
Crédito Unitário Projetado
AT 2000
AT 49 agravada em 100%
Álvaro Vindas
Grupo técnico (3,1100%a.a.) e
Grupo de apoio (2,5397%a.a.)
10,288% a.a
4,5% a.a.

31 de dezembro de 2010
Todos os benefícios
regulamentares
Crédito Unitário Projetado
AT 2000
AT 49 agravada em 100%
Álvaro Vindas
Grupo técnico (2,9546%a.a.) e
Grupo de apoio (2,4426%a.a.)
10,4909% a.a
4,5% a.a.

10,288% a.a
5% a.a.

10,4909% a.a
5% a.a.
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18. Outros benefícios a empregados
A BNDESPAR concede aos seus empregados ativos os seguintes benefícios:
R$ mil
31/12/2011

Vale-transporte
Vale-refeição
Assistência educacional
Total

54
9.629
2.477
12.160

31/12/2010
79
7.223
2.195
9.497

19. Programa de desligamento planejado de funcionários
Após a decisão do STF, que determinou que a aposentadoria espontânea do empregado não
extingue automaticamente o contrato de trabalho, verificou-se que um grande contingente de
empregados permaneceu na BNDESPAR mesmo em percepção do benefício de
aposentadoria, comprometendo, assim, a esperada renovação do quadro funcional.
Objetivando esta renovação do quadro de pessoal, sem prejuízo da transmissão de suas
experiências para os demais, foi aprovado no âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho, o
Programa de Desligamento Planejado que incentiva a saída dos empregados que atendem as
condições para a aposentadoria por tempo de serviço, integral ou antecipada até 31 de
dezembro de 2012.
Segundo estimativa da FAPES, 27 empregados da BNDESPAR estarão aptos a aderir ao
Programa, o que corresponde, aproximadamente, a 1,0% do efetivo de pessoal próprio do
Sistema BNDES, atual.
O desembolso estimado, em 31 de dezembro de 2011, como consequência da
implementação do programa é de aproximadamente R$ 13.151 mil e estão registrados no
curto prazo em função do seu término em 2012.
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20. Instrumentos financeiros: derivativos embutidos, derivativos simples
Em razão da execução do objetivo social da BNDESPAR, são estruturadas operações de
investimentos em participações societárias que resultam na geração de derivativos
embutidos nos contratos de debêntures. Esses derivativos não têm finalidade de proteção
patrimonial (hedge) e nem são instrumentos financeiros derivativos especulativos. Estes
derivativos são opções de conversão ou permuta dessas debêntures em ações. Portanto,
esses derivativos não oferecem nenhum risco de perda a BNDESPAR. Foram aplicados os
pronunciamentos técnicos do CPC emitidos em 2009, que tratam da matéria, em
conformidade com a Deliberação CVM nº 603/2009. Dessa forma, foram aplicados o CPC
nº 38 (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração), o CPC nº 39
(Instrumentos Financeiros: Apresentação) e o CPC nº 40 (Instrumentos Financeiros:
Evidenciação), os quais requerem a mensuração e o registro, destes derivativos, a valor
justo. Essas debêntures foram designadas ao valor justo através do resultado (Nota 6.3.4).

Debêntures conversíveis / permutáveis em ações listadas em bolsa
Debêntures conversíveis / permutáveis em ações não listadas em bolsa
Total

31/12/2011
7.755.148
2.312.044
10.067.192

R$ mil
31/12/2010
10.448.439
1.595.897
12.044.336

A BNDESPAR é signatária de contratos de opções estruturadas nas operações de
investimentos em renda variável conforme demonstrado a seguir:
Derivativos
Opção de compra de ações (passivo)
Opções de venda de ações (ativo)
Opções de resgate de ações (ativo)

31/12/2011

R$ mil
31/12/2010

Tipo

Metodologia de precificação

Opção americana

Black-Scholes / Merton

(96.338)

(483.569)

Opção européia
Opção européia

Black-Scholes / Merton
Black-Scholes / Merton

478.862
93.891
572.753

229.902
41.346
271.248

A Administração não identificou nenhuma operação de risco de mercado considerada
relevante que pudesse gerar prejuízos materiais para a Sociedade.
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21. Gerenciamento de risco e análise de sensibilidade
Em conformidade com os normativos internos e externos e de acordo com os objetivos
estabelecidos pela Alta Administração, a Área de Gestão de Riscos do BNDES é responsável
por:
a) Definir e propor ao Conselho de Administração as diretrizes gerais de gestão de riscos e
controles internos para o BNDES e suas subsidiárias;
b) Monitorar os níveis de exposição a riscos;
c) Analisar e monitorar os requerimentos de capital regulatório;
d) Analisar a evolução das provisões para devedores duvidosos e os seus impactos no
resultado do BNDES e de suas subsidiárias;
e) Avaliar a qualidade dos controles internos existentes no Sistema BNDES, a definição de
responsabilidades, a segregação de funções, os riscos envolvidos e a conformidade dos
processos aos normativos internos e externos, propondo medidas para o seu
aprimoramento; e
f) Disseminar cultura de controles internos e de gestão de riscos no âmbito do Sistema
BNDES.
O gerenciamento de risco no BNDES é um processo contínuo e evolutivo. Os trabalhos são
desenvolvidos de modo a proporcionar unicidade às políticas, processos, critérios e
metodologias de controle de riscos.
Compõem a estrutura de gerenciamento de risco e de controles internos do BNDES:
Conselho de Administração; Diretoria; Comitê de Gestão de Riscos; Subcomitês de Gestão
de Risco de Mercado, de Risco de Crédito e de Risco Operacional e Controles Internos; e,
unidades dedicadas ao gerenciamento de riscos.
• Controles Internos
Controles internos são procedimentos presentes em todos os níveis da Instituição,
desenhados para mitigar riscos e prover razoável segurança de que os seguintes objetivos
sejam atingidos:
− conformidade: execução das atividades de acordo com as normas internas e
externas que as regulam;
− desempenho: eficiência e eficácia dos processos, sem custos excessivos e com
proteção dos ativos;
− informação: disponibilização de informações confiáveis, precisas e tempestivas
para suporte à tomada de decisão.
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O BNDES busca promover o contínuo aprimoramento dos controles internos com base
nos fundamentos estabelecidos pela Resolução CMN nº 2554/98 e pela Política
Corporativa de Controles Internos. Neste contexto, são realizadas atividades de
verificação de conformidade aos normativos internos e externos, bem como a
avaliação dos riscos e controles internos dos processos de trabalho.
Os relatórios contendo as conclusões das avaliações realizadas são submetidos ao
Comitê de Gestão de Riscos, por meio do Subcomitê de Gestão de Risco Operacional
e Controles Internos, e à Alta Administração. O cumprimento das recomendações
apresentadas às unidades envolvidas é continuamente acompanhado.
A atividade permanente de disseminação da cultura de controles internos é baseada em
um processo de comunicação, visando esclarecer o papel de cada profissional no
Sistema de Controles Internos e reforçar a importância da ética e da transparência.
Além da divulgação da Política Corporativa de Controles Internos e da
disponibilização de informações relacionadas ao tema na intranet, são realizadas
palestras para novos funcionários no âmbito da corrente renovação do quadro
funcional.
Durante o exercício de 2011, podem ser destacados:
- Os trabalhos de verificação de conformidade e avaliação dos controles internos nos
processos, conforme previsto no planejamento anual da Unidade de Controles
Internos;
- O projeto de implementação de Monitoramento Contínuo para avaliação de controles
internos;
- O projeto Agentes de Conformidade; e
- A aprovação, pelo Conselho de Administração, dos Relatórios de Controles Internos
referentes ao 2º semestre de 2010 e 1º semestre de 2011, conforme previsto na
Resolução CMN nº 2554/98.
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• Risco Operacional
O Risco Operacional se refere à possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de
falha, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de
eventos externos. O conceito inclui o risco legal, associado à inadequação ou
deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como a sanções em razão de
descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros
decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição. Diferentemente dos riscos de
mercado e de crédito, sua gestão e mitigação envolve todas as áreas da Instituição.
Cabe à unidade responsável pelo gerenciamento do risco operacional auxiliar as
demais unidades na identificação e avaliação desses riscos. Para tanto, são seguidos os
preceitos constantes da Política Corporativa de Gestão de Risco Operacional, bem
como aqueles constantes da Política Corporativa de Gestão da Continuidade de
Negócios. Ambas estabelecem o conjunto de princípios, ações, papéis e
responsabilidades relativos aos temas no BNDES e de suas subsidiárias.
No que se refere ao capital regulamentar, o BNDES utiliza atualmente a Abordagem
do Indicador Básico como a metodologia de cálculo da parcela do Patrimônio de
Referência Exigido (PRE) referente ao risco operacional (POPR). Essa parcela é
apurada periodicamente e informada ao BACEN como parte integrante do
Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO).
Visando disseminar a cultura de riscos operacionais na Instituição, consta do programa
de capacitação de novos funcionários módulo específico sobre o tema. Também estão
disponíveis informações sobre Riscos Operacionais para o público interno, na intranet.
No ano de 2011, no que se refere à avaliação contínua e ações de mitigação do risco
operacional, foi priorizado o aprimoramento da metodologia de avaliação de riscos
operacionais e do banco de dados de perdas operacionais. Com relação ao
desenvolvimento e implementação de um Sistema de Gestão de Continuidade de
Negócios (SGCN) para o BNDES, foi concluído processo licitatório para contratação
de consultoria técnica especializada no tema, e o projeto teve início em setembro de
2011. Adicionalmente, encontra-se sob revisão o Plano de Gerenciamento de
Incidentes (PGI) do BNDES.
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•

Risco de mercado e liquidez

O risco de mercado é o risco de ocorrência de perdas financeiras resultantes da
alteração nos valores de mercado de posições ativas e passivas detidas pela Instituição,
dentre as quais se incluem os riscos das operações sujeitas à variação da cotação de
moeda estrangeira, das taxas de juros, dos preços das ações e dos preços de
mercadorias (commodities).
A BNDESPAR está exposta aos efeitos de flutuação nas taxas de câmbio decorrentes
de operações em moedas estrangeiras, para as quais o risco de câmbio é monitorado
diariamente através da apuração da exposição cambial. Esta atividade é controlada
para o Consolidado do BNDES, que integra as posições da BNDESPAR, através da
atuação nos mercados de derivativos cambiais. O risco de descasamento entre
indexadores e taxas é monitorado mensalmente e está sujeito a limites aprovados pelo
Comitê de Gestão de Risco. Os limites são estabelecidos para cada uma das empresas e
para o Consolidado.
A unidade responsável pela gestão de risco de mercado e liquidez do Sistema BNDES
acompanha os números relativos às participações societárias da BNDESPAR em
companhias abertas listadas na Bovespa, empresas fechadas e nos fundos de
investimentos em participações, realizando a marcação a mercado da carteira de ações
das companhias abertas. A evolução do risco de ações é monitorada com o auxílio de
indicadores, dentre eles o VaR paramétrico que é mensurado por empresa e/ou por
setor, com uso de análise de VaR incremental para todo o portfólio.
O risco de liquidez é a possibilidade de ocorrência de desequilíbrios entre ativos
negociáveis e passivos exigíveis – ‘descasamentos’ entre pagamentos e recebimentos –
que possam afetar a capacidade de pagamento da Instituição, levando-se em
consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
A BNDESPAR, pela sua própria natureza de instituição voltada para o fomento de
capitais, possui baixo risco de liquidez. A gestão do risco de liquidez da empresa é
controlada através do Consolidado BNDES, analisando-se quantitativamente os
instrumentos financeiros constantes nos ativos negociáveis ou passivos exigíveis, para
os prazos de 30, 60 e 90 dias.
A Política Corporativa de Gestão de Riscos de Mercado e Liquidez do BNDES e de
suas subsidiárias define o conjunto de metodologias, procedimentos, limites,
instrumentos e responsabilidades aplicáveis no controle permanente dos processos da
Instituição, a fim de garantir o adequado gerenciamento dos riscos.
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A gestão de risco de mercado monitora a parcela de requerimento de capital resultante
da carteira de negociação e de não negociação, de modo a garantir a adequação dos
riscos inerentes a essas operações em níveis compatíveis com o padrão de risco a ser
assumido pela Instituição.
A carteira de negociação consiste em todas as operações com instrumentos financeiros,
inclusive derivativos, detidas com a intenção de negociação ativa e frequente ou
destinadas a hedge e que não estejam sujeitas à limitação da sua negociabilidade. As
operações detidas com intenção de negociação são aquelas destinadas à (i) revenda; (ii)
obtenção de benefício dos movimentos de preços, efetivos ou esperados; ou (iii)
realização de arbitragem.
A carteira de negociação da BNDESPAR é atualmente formada por fundos de
investimentos geridos por distribuidora de títulos e valores mobiliários. A carteira de
negociação tem como maior parte de sua composição títulos públicos, com
rentabilidade atrelada ao percentual do DI, o que se traduz em parcelas de risco de
mercado com valores relativamente baixos, quando comparado às demais parcelas que
compõe o Patrimônio de Referência Exigido (PRE) da Instituição.
A carteira não designada para negociação corresponde, basicamente, a ações oriundas
de investimentos da BNDESPAR em renda variável, títulos privados com e sem
opcionalidade e captações. Essa carteira inclui riscos de taxa de juros, índice de
preços, câmbio e risco de ações. Algumas das ações do BNDES são avaliadas pelo
método de equivalência patrimonial.
Técnicas de mensuração do risco de mercado
As técnicas de mensuração utilizadas para medir e controlar o risco de mercado são
descritas a seguir:
(a) Valor em Risco ("Value at Risk")
O VaR é uma métrica de risco baseada em estatística de perdas potenciais para as
carteiras de investimento, devido a mudanças adversas nas variáveis do mercado. Ele
expressa o valor máximo que a BNDESPAR pode perder, levando em conta um nível
de confiança de 99%. Existe, portanto, uma probabilidade de 1% de que as perdas reais
possam ser maiores do que a estimativa baseada no VaR. Este modelo pressupõe um
período de manutenção das posições de 10 dias. Além disto, pressupõe também que a
movimentação ocorrida ao longo deste período seguirá um padrão similar ao das
movimentações que tenham ocorrido ao longo de períodos de 10 dias anteriores. O
VaR é utilizado para a mensuração de risco das operações financeiras da carteira de
negociação sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real e
também para a carteira de ações das companhias abertas.
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(b) "Net Interest Income"
A variação da Net Interest Income (NII) é uma medida de risco que consiste na
apuração de perdas potenciais na receita líquida de juros da instituição. Para tanto, é
utilizado um "GAP" para a carteira não classificada para negociação nos registros de
operações do sistema BNDES (carteira de crédito, debêntures, bem como para os
títulos públicos em carteira). A análise de GAP mensura a exposição a risco de taxa de
juros aplicável estritamente às operações com instrumentos de renda fixa. Esta
metodologia consiste na apuração das perdas potenciais na receita líquida de juros
utilizando-se análise de GAP e choques nos fatores de risco da carteira para holding
period de 1 ano.
(c) Testes de estresse
Os Testes de estresse proporcionam uma indicação do valor potencial de perdas que
poderiam surgir em situações extremas de mercado. Para a carteira de negociação, os
testes de estresse são realizados pelo Gestor dos Fundos (BB DTVM) em que o
sistema BNDES tem participação e são monitorados pela unidade responsável pela
gestão de risco de mercado e liquidez. Para a carteira não designada para negociação,
são realizados, mensalmente, testes de estresse para risco de taxa de juros.
Análise de sensibilidade sobre instrumentos financeiros, conforme Instrução
Normativa CVM n.º 475/08 e Deliberação CVM n.º 604/09.
Apresentamos, nesta nota, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros constantes nas operações da BNDESPAR, incluindo os
derivativos, que descreve os riscos inerentes a estas operações, e que podem gerar
perdas financeiras /econômicas para a Companhia.
Na elaboração da análise de sensibilidade, a Companhia adotou as seguintes premissas,
definidas nas normas supracitadas:
•
•
•
•
•

identificação dos riscos de mercado que podem gerar prejuízos materiais para
a Companhia;
definição de um cenário provável, nos termos da Deliberação CVM n.º
604/09, do comportamento do risco que é referenciado por fonte externa
independente para o prazo de 1 ano;
definição de dois cenários adicionais, nos termos da Instrução CVM n.º
475/08, com deteriorações de, pelo menos, 25% e 50% na variável de risco
considerada (cenários II e III);
apresentação do impacto dos cenários definidos no valor justo dos
instrumentos financeiros operados pela Companhia e seus reflexos no
resultado e no patrimônio líquido; e
o cenário provável e os de estresse (I e II) foram comparados com o cenário
atual para cada tipo de instrumento financeiro.
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Para o cálculo da análise de sensibilidade das operações em renda fixa e de taxa de
câmbio, o cenário provável, avaliado internamente, considera a expectativa de
comportamento das taxas nos próximos 12 meses, podendo ocasionar ganhos ou
perdas para a Instituição. Os cenários II e III aplicam os choques de 25% e de 50% (na
direção da perda) sobre dados de mercado, com posição em 31/12/2011.
O cenário provável para as operações de renda variável (ações) foi calculado com base
no beta de cada uma das ações que compõem a carteira da BNDESPAR e em
avaliações internas para determinação da taxa livre de risco de um ano e do prêmio de
risco de mercado, utilizando para tal o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model).
O valor da carteira de ações em 31/12/2011 foi utilizado como base do cenário atual.
Foram excluídas da análise as ações que são avaliadas pelo Método de Equivalência
Patrimonial.
Apresentamos, a seguir, o quadro demonstrativo de análise de sensibilidade para as
operações com instrumentos financeiros que geram impactos no Resultado e no
Patrimônio Líquido da Instituição. A análise de sensibilidade dos instrumentos
financeiros considerou o efeito tributário incidente sobre o lucro/prejuízo das
operações de renda fixa e variável.
R$ mil
Instrumento

Risco

Impacto

Selic / DI
TJLP

Alta da Selic / DI
Alta da TJLP
Queda da taxa Prefixada no
momento da reprecificação
Queda do IGPM
Queda do IPCA
Alta na TR
Queda do câmbio BRL/USD

Resultado
Resultado

Cenário
provável
3.359
20.155

Resultado

(272)

Prefixado
IGPM
IPCA
TR
USD
Ações e equivalentes

Instrumento
Opcionalidade
presente em
debêntures
Opcionalidade
associada a
participações
acionárias

Cenário II

Cenário III

(22.555)
(33.418)

(45.110)
(66.837)

(377)

(628)

Resultado
3
(1)
Resultado
(2.450)
(7.980)
Resultado
(1.682)
(369)
Resultado
(1.902)
(5.672)
Patrimônio
7.019.392
(12.696.876)
Queda no preço das ações
Líquido
DERIVATIVOS DE OPERAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL
Cenário
Risco
Impacto
Cenário II
provável

(2)
(13.301)
(737)
(9.454)
(25.393.752)

Cenário III

Queda no preço do ativo
objeto (ações)

Resultado

-

(414.338)

(742.083)

Alta/Queda no preço do ativo
objeto (ações)

Resultado

-

(197.870)

(381.157)

O termo “ações e equivalentes” utilizado no quadro acima se refere à carteira de
participações acionárias em empresas não coligadas (“ações”) e a instrumentos financeiros
com características de títulos patrimoniais (“equivalentes”), cuja classificação no balanço
patrimonial foi de disponível para venda.
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No que tange às debêntures conversíveis/permutáveis, no caso de não exercício da opção de
conversão/permuta, a BNDESPAR permanecerá com a renda fixa das debêntures, recebendo
a remuneração e/ou retorno do principal advindo do referido título.
Para os derivativos analisados, o risco de preço do ativo subjacente a tais instrumentos
financeiros pode ser considerado como o mais relevante, cuja variação pode responder pela
maior parcela de alteração do valor justo desses instrumentos de renda variável em
determinado período. Dessa forma, foram realizadas duas precificações a partir dos mesmos
modelos utilizados para a apuração do valor justo registrado no balanço, considerando, como
input, os efeitos de choques no preço à vista do ativo subjacente à razão de 25% e de 50%,
para fins da Instrução CVM n.º475/08.
Para fins da Deliberação CVM n.º 604/09 e da Instrução CVM nº 475/08, na análise de
sensibilidade dos derivativos foi considerado como cenário provável o próprio valor justo já
registrado, uma vez que esse valor já reflete a expectativa da administração e se baseia em
fontes externas de dados acerca das variáveis de risco que fazem parte dos modelos de
precificação adotados para o cálculo do valor justo. Esse cenário foi base para os cenários de
deterioração de 25% e 50% da principal variável de risco considerada: o preço à vista da
ação objeto.
Cabe ressalvar que as perdas potenciais indicadas nos exercícios de deterioração da variável
de risco considerada na análise de sensibilidade em cumprimento da Instrução CVM n.º
475/08, inclusive aquelas relacionadas a instrumentos derivativos originadas naturalmente
no âmbito das operações de apoio financeiro por intermédio de instrumentos de renda
variável, não refletem adequadamente a percepção dos riscos de mercado da BNDESPAR no
âmbito da estruturação e contratação das operações; não correspondem a prováveis ônus
financeiros e econômicos da Instituição; e também não representam impactos prováveis de
ocorrer no resultado do sistema BNDES.
Em relação aos derivativos que constam da presente análise, é importante notar a diferença
do impacto econômico entre dois horizontes de tempo: (i) no período completo de vigência
do derivativo; e (ii) nos períodos intermediários compreendidos no prazo de vigência do
derivativo citado no item (i). No caso do período completo, entre a data de aquisição do
derivativo e o seu vencimento (item i), não há risco de perda contábil no resultado do Banco,
uma vez que, no momento inicial, esse instrumento possui valor justo igual a zero, sem
qualquer desembolso correspondente a título de prêmio. Já no caso dos períodos
intermediários (item ii), existe o risco de perda de valor dos derivativos em decorrência de
eventuais variações negativas no valor justo destes instrumentos. Tais variações nestes
períodos geram impacto no patrimônio da Instituição.
No que se refere às opções de venda detidas e opções de compra de ações cedidas pela
BNDESPAR, os impactos das exposições financeiras não representam potencial prejuízo
para a Companhia, uma vez que, sob o ponto de vista econômico, a deterioração do valor de
tais opções é compensada pela apreciação do valor de mercado das respectivas ações
subjacentes já presentes na carteira da BNDESPAR, constituindo uma espécie de “hedge
natural”.
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•

Risco de Crédito
Define-se o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não
cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos
termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na
classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens
concedidas nas renegociações e aos custos de recuperação.
O objetivo primordial da gestão de risco de crédito no BNDES é a mensuração adequada do
risco de perdas financeiras na carteira da Instituição. Atualmente é utilizada a metodologia
padronizada para o cálculo do Capital Regulamentar conforme normativos emitidos pelo
Conselho Monetário Nacional. De modo semelhante ao tratamento aplicado à carteira de
ativos do BNDES, também os ativos da BNDESPAR, incluindo derivativos, provisionam
capital regulamentar, respeitando as regras definidas na Circular BACEN nº 3360/07.
A unidade responsável pela gestão do risco de crédito do Sistema BNDES já realiza
estimativas para os diferentes componentes do risco da carteira de créditos com vistas a
implementação futura do modelo avançado conforme diretrizes de Basiléia. Desse modo, o
risco da carteira de financiamentos diretos e repasses é avaliado por meio da obtenção de
estimativas para as seguintes componentes: (i) a probabilidade de inadimplência do tomador
ou contraparte (PD); (ii) a exposição com o tomador ou contraparte no momento da
inadimplência (EAD); e (iii) as perdas decorrentes da inadimplência (LGD).
Entretanto, merece ser destacado que, para a obtenção de estimativas em conformidade com
as diretrizes de Basiléia, as mensurações devem refletir as perspectivas de perdas (modelo de
perdas esperadas), enquanto que as estimativas com vistas ao atendimento do CPC 38 devem
evidenciar perdas incorridas. Por esta razão, a unidade responsável pela gestão do risco de
crédito trabalha atualmente com bancos de dados e análises segregadas para Basiléia e CPC.
Particularmente em relação às estimativas exigidas pelos novos padrões contábeis, são
efetuadas diversas segmentações e tratamentos específicos, entre os quais se encontram o
cálculo e a análise dos parâmetros de risco verificados isoladamente para a carteira da
BNDESPAR
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22. Contragarantias prestadas
A Sociedade ofereceu em caução 7.744.038 ações preferenciais nominativas de emissão da
Petróleo Brasileiro S/A- PETROBRAS (posteriormente desdobradas em 61.952.304 ações
preferenciais) e 28.083.251.230 ações ordinárias nominativas de emissão da Centrais
Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRAS (posteriormente grupadas em 56.166.502 ações
ordinárias), em contragarantia ao Tesouro Nacional, por conta de aval e empréstimos, no
montante de US$ 600 milhões, captados no exterior pelo seu acionista único - BNDES. Do
montante dessas ações, 61.952.304 ações preferenciais de emissão da Petrobras e 1.510.070
ações ordinárias de emissão da Eletrobrás continuam bloqueadas nas entidades de custódia.
23. Informações por segmento
O relatório de Informações por Segmento de Negócios é apresentado de modo consistente ao
relatório interno fornecido ao “principal gestor das decisões operacionais”, responsável pela
busca e alocação de recursos, além da avaliação de desempenho dos segmentos operacionais.
O conceito de “principal gestor das decisões operacionais”, contido no Pronunciamento
Contábil CPC 22, abrange o exercício da gestão por seus diretores, de forma colegiada
representando assim a administração da companhia.
A BNDESPAR efetua a análise de seu negócio, principalmente, sob a ótica do apoio
financeiro através de instrumentos de renda fixa (segmento de renda fixa) e instrumentos de
renda variável (segmento de renda variável). É considerado apoio financeiro através de
instrumentos de renda fixa as operações de aquisição de debêntures, mesmo as conversíveis
ou permutáveis, desde que não tenham cotação em mercado ativo e as de venda a prazo de
títulos e valores mobiliários. O apoio financeiro através de instrumentos de renda variável
engloba a aquisição de participações societárias, sejam em coligadas (sobre as quais existe
influência significativa) ou em outras empresas mensuradas ao valor justo, sobre as quais
não há controle, mas havendo existência de influência significativa. Esse tipo de apoio tem
seu funding principal baseado em seu capital próprio, sendo eventual insuficiência suprida
por recursos do acionista único, através de contratos de mútuo.
As práticas contábeis adotadas na apuração das informações por segmentos operacionais são
consistentes com as práticas contábeis adotadas na apuração das demonstrações contábeis.
A BNDESPAR avalia o desempenho desses segmentos com base no lucro operacional
líquido. O imposto de renda é monitorado de forma centralizada e, portanto, não foi alocado
a qualquer segmento. As receitas operacionais são totalmente oriundas de clientes externos
e dessa forma não há operações entre os segmentos operacionais.
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As informações por segmento de negócios foram analisadas e são demonstradas a seguir:
R$ mil

RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas de juros
Resultado com fundos de investimentos
Resultado com alienação de títulos renda variável
Dividendos e Juros sobre o capital próprio
Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Receita de Equivalência patrimonial
Outras Receitas
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesa de juros
Despesa de Equivalência Patrimonial
Perda pela redução no valor recuperável
Outras Despesas
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Atualização monetária líquida de ativos e passivos
Reversão (constituição) para contingências trabalhistas e
cíveis
Despesas com Pessoal
Depreciação e amortização
Outras Receitas/Despesas Operacionais
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES
Tributos sobre o Lucro
Participações nos Lucros
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
ATIVOS EM 31/12/2011
Investimentos em coligadas (MEP)

31 de Dezembro de 2011
Renda
Renda
Fixa
Variável
1.372.043
7.185.007
1.339.834
(31.885)
1.705.143
3.611.501
(23.485)
1.923.733
32.209
(1.692.623)
(762.116)
(2.075.767)
(710.498)
402.866
(50.143)
(19.722)
(1.475)
183
193.500
183
193.500

Outros
Segmentos
67.107
67.107
-

Não
alocado

Totais

(803.763)
(127.139)

8.624.157
1.406.941
(31.885)
1.705.143
3.611.501
(23.485)
1.923.733
32.209
(2.454.739)
(2.075.767)
(710.498)
352.723
(21.197)
(610.080)
66.544

-

-

-

(21.519)

(21.519)

-

-

-

(277.852)
(8.190)
(369.063)

(277.852)
(8.190)
(369.063)

(320.397)

6.616.391

67.107

(803.763)

5.559.338

(320.397)

6.616.391

67.107

(1.219.166)
(32.277)
(2.055.206)

(1.219.166)
(32.277)
4.307.895

14.984.767
-

93.752.485
19.332.192

217.630
-

1.703.401
-

110.658.283
19.332.192
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R$ mil

RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas de juros
Resultado com alienação de títulos renda variável
Dividendos e Juros sobre o capital próprio
Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Receita de Equivalência patrimonial
Ajuste a valor de mercado de títulos e valores mobiliários
Resultado com alienações de títulos de renda fixa
Outras Receitas
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesa de juros
Despesa de Equivalência Patrimonial
Perda pela redução ao valor recuperável
Outras Despesas
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Atualização monetária líquida de ativos e passivos
Reversão (constituição) para contingências trabalhistas e cíveis
Despesas com Pessoal
Depreciação e amortização
Outras Receitas/Despesas Operacionais
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
Tributos sobre o Lucro
Participações nos Lucros
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
ATIVOS
Investimentos em coligadas (MEP)

31 de Dezembro de 2010
Renda
Renda
Fixa
Variável
1.338.147
6.775.598
792.565
2.892.819
2.228.659
351.346
1.240.776
61.998
4.280
541.302
(687.962)
(1.966.313)
(702.261)
(990.696)
(801.427)
34.987
(144.395)
(20.688)
(29.795)
88
159.625
159.625
-

Outros
Segmentos
125.403
125.403

Não
alocado

Totais

-

88
650.273

-

-

4.968.910

125.403

650.273

4.968.910

125.403

(539.935)
(13.299)
1.685
(281.471)
(6.358)
(240.492)
(539.935)
(1.489.417)
(46.199)
(2.075.551)

3.534.105

119.677.009
13.641.374

1.126.479

1.485.825

-

-

-

-

8.239.148
917.968
2.892.819
2.228.659
351.346
1.240.776
61.998
4.280
541.302
(2.654.275)
(1.692.957)
(801.427)
(109.408)
(50.483)
(380.222)
146.326
1.685
(281.471)
(6.358)
(240.404)
5.204.651
(1.489.417)
(46.199)
3.669.035
125.823.422
13.641.374

O formato de apresentação das informações por segmentos demonstradas acima já inclui a
reconciliação dos valores de itens (receitas, despesas, resultados, ativos, etc.) dos segmentos
operacionais divulgados com os valores respectivos totais divulgados nas demonstrações
financeiras, sendo apresentado na coluna "não alocado".
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24. Transações não envolvendo caixa
Durante o exercício de 2011 e 2010, a BNDESPAR realizou atividades de financiamentos
não envolvendo caixa, conforme abaixo, portanto não estão refletidas na demonstração dos
fluxos de caixa.
2011
A Diretoria aprovou o aumento de capital mediante a conversão parcial de créditos detidos
pelo BNDES no montante de R$ 6.000.000 mil.
2010
A diretoria do BNDES aprovou o aumento de capital no valor de R$ 15.600.000 mil por
meio da conversão em capital de créditos detidos pelo BNDES.
Aquisição financiada de títulos por meio de mútuo com o BNDES no valor de
R$ 22.408.490 mil em 2010.
25. Evento subsequente
No dia 16 de janeiro de 2012 foi efetuado o pagamento do quarto cupom de juros no valor
bruto de R$ 78,090783 por debênture e da amortização no valor bruto de R$ 1.306,850920
por debênture referente ao primeiro programa da primeira distribuição da BNDESPAR,
conforme Aviso aos Debenturistas divulgado em 12 de janeiro de 2012. Os valores em 31 de
dezembro de 2011, constantes na Nota 11, montavam em R$ 826.078 mil.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
FERNANDO DAMATA PIMENTEL
LUCIANO GALVÃO COUTINHO
ALESSANDRO GOLOMBIESWSKI TEXEIRA
JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO
ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA

CONSELHO FISCAL:
CLEBER UBIRATAN DE OLIVEIRA
RICARDO SCHAEFER
CLÁUDIO DE ALMEIDA NEVES
ANDRÉ PROITE – Suplente
FÁBIO ESTORTI DE CASTRO – Suplente
JORGE KALACHE FILHO – Suplente
DIRETORIA:
LUCIANO GALVÃO COUTINHO – Diretor- Presidente
JOÃO CARLOS FERRAZ – Diretor-Superintendente
ELVIO LIMA GASPAR – Diretor
JULIO CESAR MACIEL RAMUNDO – Diretor
LUIZ EDUARDO MELIN DE CARVALHO E SILVA – Diretor
LUIZ FERNANDO LINCK DORNELES – Diretor
MAURÍCIO BORGES LEMOS – Diretor
ROBERTO ZURLI MACHADO – Diretor
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SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA FINANCEIRA:
SELMO ARONOVICH
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE:
CARLOS FREDERICO RANGEL DE CARVALHO SILVA - CRC-RJ 087956/O-8
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ERRATA
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL –
BNDES E SUAS CONTROLADAS
Balanço Patrimonial e Notas Explicativas publicados no D.O.U., Seção I em 27 de
fevereiro de 2012, conforme páginas abaixo:
Página 76
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 2010, na coluna do
CONSOLIDADO de 2011:
Onde se lê
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES

R$ mil
Leia-se

23.813.333

24.594.583

777.060

1.558.310

540.001.164

539.219.914

11.278.227

10.496.977

NOTA EXPLICATIVA
Página 95
No item 20 da respectiva Nota Explicativa parte integrante das demonstrações financeiras,
na coluna do CONSOLIDADO de 31/12/2011:
Onde se lê
Circulante
Não Circulante

R$ mil
Leia-se

777.060

1.558.310

11.278.227

10.496.977

Página 96
No item 20.2 Emissão pública – BNDESPAR da Nota Explicativa do CONSOLIDADO,
parte integrante das demonstrações financeiras, na coluna de 31/12/2011:
Onde se lê
Circulante
Não Circulante
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R$ mil
Leia-se

174.647

955.897

5.603.550

4.822.300

BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
Balanço Patrimonial e Notas Explicativas publicados no D.O.U., Seção I em 27 de
fevereiro de 2012, conforme páginas abaixo:
Página 114
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 2010, na coluna 2011:
Onde se lê
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES

R$ mil
Leia-se

1.621.350

2.402.600

174.647

955.897

28.266.293

27.485.043

5.603.550

4.822.300

Página 129
NOTA EXPLICATIVA
No item 11 da respectiva Nota Explicativa parte integrante das demonstrações financeiras,
na coluna de 31/12/2011:
Onde se lê
Circulante
Não Circulante
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R$ mil
Leia-se

174.647

955.897

5.603.550

4.822.300

BNDES Participações
S.A. - BNDESPAR
Demonstrações Financeiras
Referentes aos Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2010 e de 2009
e Relatório dos Auditores Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
(Em milhares de reais)
Nota
Explicativa
ATIVO CIRCULANTE

31/12/2010

31/12/2009

5.122.574

7.304.291

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

6

1.126.479

1.944.890

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Debêntures designadas
Ações e bônus de subscrição
Cotas de fundos de investimento
Instrumentos financeiros derivativos
Títulos públicos

7
7.3
7.1
7.5

2.375.801
260
81.464
2.022.829
271.248
-

1.768.675
120.312
68.479
1.579.884
-

1.619.211
236.147
(541)
67.915
(1.219)
725.545
261.359
328.097
1.908

3.539.916
2.381.179
(3.403)
10.072
(2.931)
727.139
414.230
11.563
2.067

OUTROS CRÉDITOS
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Provisão para risco de crédito - Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Direitos recebíveis
Provisão para risco de crédito - Direitos recebíveis
Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber
Impostos e contribuições a recuperar e antecipações
Devedores para depósitos em garantias
Diversos

8
8.3
8
8.3
9
13.1

OUTROS VALORES E BENS
ATIVO NÃO CIRCULANTE
7
7.3
7.3.3
7.3
7.1

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Empréstimos e recebíveis - debêntures simples
Provisão para risco de crédito - debêntures simples
Debêntures designadas
Ações e bônus de subscrição
OUTROS CRÉDITOS
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Provisão para risco de crédito - Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Direitos recebíveis
Provisão para risco de crédito - Direitos recebíveis
Créditos tributários
Incentivos fiscais
Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber

8
8.3
8
8.3
13.2
9
10.2

INVESTIMENTOS
Participações em coligadas
TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
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1.083

50.810

120.700.848

101.448.925

102.269.829
1.058.443
(342)
12.044.076
89.167.652

83.827.232
420.582
(76)
8.354.605
75.052.121

4.789.645
1.135.545
(2.603)
1.608.348
(28.877)
651.140
242.244
1.183.848

3.390.354
965.689
(11.266)
9.495
(1.884)
820.192
202.990
1.405.138

13.641.374
13.641.374

14.231.339

125.823.422

108.753.216

14.231.339

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
(Em milhares de reais)
Nota
Explicativa
PASSIVO CIRCULANTE

31/12/2010

31/12/2009

3.201.312

3.177.753

OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES

12

306.224

62.012

OBRIGAÇÕES POR REPASSES
Repasses com o BNDES

11
11

872.280
872.280

281.394
281.394

2.022.808
983.048
349.295
33.500
5.830
4.186
66.431
5.326
7.531
483.569
84.092

2.834.347
917.865
840.591
29.973
5.420
3.971
59.559
4.472
18.725
894.284
59.487

36.120.164

32.220.954

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Dividendos
Impostos e contribuições sobre o lucro
Outros impostos e contribuições
Provisões trabalhistas e cíveis
Passivo atuarial - FAMS
Credores vinculados a liquidação de operação
Contas a pagar - FAPES
Provisão para programa de desligamento de funcionários
Instrumentos financeiros derivativos
Diversas

15
13.1
14
18
18
20
21

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES

12

5.693.542

3.537.237

OBRIGAÇÕES POR REPASSES
Repasses com o BNDES
Repasses com a Secretaria do Tesouro Nacional

11
11
11

13.403.679
10.819.150
2.584.529

8.950.808
6.596.289
2.354.519

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Contas a pagar - FAPES
Passivo atuarial - FAMS
Provisão para programa de desligamento de funcionários
Provisões trabalhistas e cíveis
Tributos diferidos

18
18
20
14
13.2

17.022.943
114.030
113.705
12.226
535.027
16.247.955

19.732.909
111.015
103.213
12.656
539.325
18.966.700

86.501.946
46.304.356
5.124.506
92.993
5.776.729
1.084.074

73.354.509
30.704.356
5.124.506
92.993
947.372
793.454

15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Aumento de capital em curso
Reserva de capital
Reservas de lucros
Reserva legal

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
Nota
Explicativa
RECEITAS OPERACIONAIS
DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Receita de equivalência patrimonial
Resultado com alienações de títulos de renda variável
Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Juros sobre o capital próprio
Dividendos
Deságio / Ganho por compra vantajosa
Comissões e taxas
Outras receitas com participações societárias

10

DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Receitas de operações de crédito
Títulos e valores mobiliários
Resultado com alienações de títulos de renda fixa
Resultado com fundos de investimentos
Comissões e prêmios
DESPESAS OPERACIONAIS
DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Despesa de equivalência patrimonial
Constituição de provisão para perdas em investimentos
Despesas com aquisições de participações societárias

10

DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Encargos financeiros sobre obrigações:
. Emissão de debêntures
. BNDES
. BNDES - recursos PIS/PASEP
. Secretaria do Tesouro Nacional
Reversão (constituição) de provisão para risco de crédito

12

17

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com tributos
Remuneração da diretoria e conselheiros
Despesas com pessoal
Reversão (constituição) de provisão trabalhistas e cíveis
Recuperação de tributos
Atualização monetária líquida de ativos e passivos - SELIC
Despesas administrativas
Diversas

13
13
13

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
5
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2009

8.239.148

8.992.533

6.835.684
1.240.776
3.014.903
351.346
1.593.457
635.202
-

7.761.901
1.293.566
1.041.475
(103.821)
1.119.270
1.304.862
1.922.590
1.979
1.181.980

1.403.464
157.373
819.440
4.280
(122.084)
544.455

1.230.632
265.555
484.291
454.180
26.606

(2.654.275)

(3.014.321)

(975.617)
(801.427)
(174.188)
(2)

(1.186.387)
(811.918)
(372.540)
(1.929)

(1.678.658)

(1.827.934)

(491.093)
(992.542)
(230.010)
34.987

(266.962)
(1.321.311)
(30.778)
(213.062)
4.179

(426.421)
(167.046)
(409)
(327.670)
1.685
253
146.326
(77.863)
(1.697)

1.629.010
(135.142)
(404)
(203.264)
(60.161)
1.040
2.022.230
(51.592)
56.303

5.158.452

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO
Imposto de renda
Contribuição social
Tributos diferidos

2010

(958.430)
(369.581)
(161.406)

7.607.222
(1.052.023)
(381.011)
(398.162)

3.669.035

5.776.026

3.669.035.000

5.776.026.000

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Exercício
2010

2009

3.669.035

5.776.026

(4.078.820)

19.055.909

(149)

207

(1.159.919)

(1.053.594)

Ajuste Acumulado de Conversão - reflexo de coligadas

(36.499)

(9.121)

Outros Resultados Abrangentes - reflexo de coligadas

335.285

(335.285)

(1.271.067)

23.434.142

Lucro líquido do exercício
Ajuste a valor justo de ações disponíveis para venda - próprias, líquido de efeitos tributários (1)
Ajuste a valor justo de ações disponíveis para venda - reflexo de coligadas, líquido de efeitos tributários
Realização do ajuste ao valor por venda de ações - própria (2)

Total do resultado abrangente do exercício
(1) R$ 2.101.210 mil em 2010 e R$ 9.816.680 em 2009
(2) R$ 597.534 mil em 2010 e R$ 542.761 mil em 2009

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
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46.304.356
15.600.000

-

Destinação do resultado
. Reserva legal
. Juros s/ Capital Próprio declarados
. Reserva para compatibilização de práticas contábeis
. Incentivos fiscais
. Dividendos
. Dividendos adicionais propostos

Em 31 de dezembro 2010
Mutações no exercício

-

Ajustes de avaliação patrimonial

15.600.000

Aumento de capital (Nota 15)

Lucro líquido do exercício

30.704.356

Em 1º de janeiro de 2010

Capital
social

5.124.506
-

-

-

-

-

5.124.506

Aumento de
capital em curso

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

92.993
-

-

-

-

-

92.993

Reserva
de capital
Reserva de
incentivos
fiscais

191.649
37.731

37.731
-

-

-

-

153.918

Reserva de
incentivos
fiscais

7

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

1.084.074
290.620

290.620
-

-

-

-

793.454

Reserva
legal

1.551.864
1.551.864

1.551.864
-

-

-

-

-

-

Reservas de
lucros
Reserva para
compatibilização de
práticas contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em milhares de reais)

-

-

-

-

-

2.949.142
2.949.142

2.949.142

Dividendos
adicionais
propostos

29.414.578
(5.262.849)

-

-

(5.262.849)

-

34.677.427

(211.216)
124.299

-

-

124.299

(335.515)

De coligadas

Ajustes de avaliação patrimonial
Próprios

(2.143.370)

(290.620)
(1.551.864)
(37.731)
(983.048)
(2.949.142)

3.669.035

-

-

2.143.370

Lucros
acumulados

86.501.946
13.147.437

(983.048)
-

3.669.035

(5.138.550)

15.600.000

73.354.509

Total

479

20.300.000

Aumento de capital (Nota 15)

30.704.356
20.300.000

-

Destinação do resultado
. Reserva legal
. Juros s/ Capital Próprio declarados
. Incentivos fiscais
. Dividendos

Em 31 de dezembro 2009
Mutações no exercício

-

Lucro líquido do exercício

Ajustes de avaliação patrimonial

10.404.356

-

10.404.356

Em 1º de janeiro de 2009

Ajustes na implementação dos CPC (Nota 15)

Saldo publicado em 31 de dezembro de 2008

Capital
social

5.124.506
2.753.596

-

-

2.753.596

2.370.910

-

2.370.910

Aumento de
capital em curso

793.454
197.619

197.619
-

-

-

595.835

-

595.835

8

153.918
83.296

83.296
-

-

-

70.622

-

70.622

Reservas de
lucros
Reserva de
Reserva
incentivos
legal
fiscais

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

92.993
-

-

-

-

92.993

-

92.993

Reserva
de capital
Reserva de
incentivos
fiscais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
(Em milhares de reais)

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

-

34.677.427
17.871.691

-

-

17.871.691

-

16.805.736

16.805.736

Próprios

(335.515)
(340.199)

-

-

(340.199)

4.684

4.684

De coligadas

Ajustes de avaliação patrimonial

2.143.370
1.823.650

(197.619)
(83.296)
(917.865)

5.776.026

-

(2.753.596)

319.720

319.720

-

Lucros
acumulados

73.354.509
42.689.653

(917.865)

5.776.026

17.531.492

20.300.000

30.664.856

17.125.456

13.539.400

Total

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Exercício
2010

2009

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes que não afetam o caixa

3.669.035
(1.211.146)

5.776.026
(2.337.021)

Constituição (reversão) da provisão para redução ao valor recuperável
Constituição (reversão) das provisões trabalhistas e cíveis
Resultado de participações em coligadas e controladas
Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários
Depreciação
Lucro na venda de investimentos
Ganho na compra vantajosa de investimentos
Constituição líquida de tributos diferidos
Constituição de provisão para perdas em investimentos
Resultado com instrumentos financeiros derivativos

(34.987)
(1.685)
(439.349)
330.618
6.358
(1.056.349)
161.406
174.188
(351.346)

(4.179)
60.161
(481.648)
(790.463)
3.972
(76.797)
(1.922.590)
398.162
372.540
103.821

Variação de ativos e obrigações
. Diminuição líquida em créditos por venda a prazo de títulos e valores mobiliários e direitos recebíveis
. (Aumento) líquido em títulos e valores mobiliários
. Diminuição (aumento) líquida nas demais contas do ativo
. Aumento (redução) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses
. Aumento (redução) líquido nas demais contas do passivo
. Recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio de coligadas
. IR e CSLL pagos

(6.290.653)
367.223
(4.106.090)
(747.248)
(1.764.733)
605.130
495.108
(1.140.043)

3.127.804
206.194
(7.041.058)
(1.265.984)
10.419.236
902.439
495.727
(588.750)

Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades operacionais

(3.832.764)

6.566.809

Atividades de investimentos
. Venda de investimentos
. Compra de investimentos

1.565.129
(33.428)

178.935
(5.901.292)

Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades de investimentos

1.531.701

(5.722.357)

Atividades de financiamentos
. Dividendos pagos
. Aumento líquido nas obrigações por emissões de debêntures
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos

(917.865)
2.400.517
1.482.652

(780.399)
1.296.812
516.413

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

(818.411)

1.360.865

Modificação na posição financeira
Início do exercício
Saldo de caixa e equivalentes de caixa (1)

1.944.890
1.944.890

584.025
584.025

Final do exercício
Saldo de caixa e equivalentes de caixa (1)

1.126.479
1.126.479

1.944.890
1.944.890

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

(818.411)

Transações no exercício sem efeito caixa (Nota 25)
. Aumento de capital
. Aquisição financiada de títulos

15.600.000
22.408.490

(1) Inclui Disponibilidades e Cotas de fundos de investimento exclusivo do Banco do Brasil

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
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1.360.865

20.300.000
-

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Exercício
2010

2009

RECEITAS
Intermediação financeira
Outras receitas operacionais
Reversão (constituição) de provisão para risco de crédito

4.951.014
1.072.847
3.843.180
34.987

6.173.299
3.048.280
3.120.840
4.179

DESPESAS
Intermediação financeira
Outras despesas operacionais

1.743.486
1.713.645
29.841

709.952
1.832.113
(1.122.161)

205.268
10.443
50.430
144.395

416.746
8.121
36.085
372.540

3.002.260

5.046.601

6.358
6.358

3.972
3.972

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE

2.995.902

5.042.629

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos e juros sobre capital próprio

2.668.008
439.349
2.228.659

2.905.780
481.648
2.424.132

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR

5.663.910

7.948.409

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e encargos
Impostos, taxas e contribuições
Aluguéis
Dividendos e juros sobre capital próprio
Lucros retidos

5.663.910
287.167
1.697.122
10.586
983.048
2.685.987

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Materiais, energia e outros
Serviços de terceiros
Perda de valores ativos
VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
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100,0%
5,0%
30,0%
0,2%
17,4%
47,4%

7.948.409
179.748
1.989.219
3.416
917.865
4.858.161

100,0%
2,3%
25,0%
0,0%
11,5%
61,2%

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 2009

1. Contexto operacional
1.1) Histórico
A BNDESPAR é uma sociedade por ações, constituída em 1982, controlada
integral do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES. Sua ação é pautada nas diretrizes estratégicas formuladas em
conjunto com o BNDES e direcionada a apoiar o processo de capitalização e
o desenvolvimento de empresas nacionais. Concretiza-se, principalmente,
através de participações societárias de caráter minoritário e transitório e,
ainda, pelo fortalecimento e modernização do mercado de valores
mobiliários.
Em 13 de janeiro de 1998, a BNDESPAR obteve com a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, o registro de companhia aberta, o que permite à
instituição negociar títulos de sua emissão no mercado de balcão organizado.
1.2) Objetivos atuais
• Fortalecer as estruturas de capital das empresas e apoiar novos
investimentos na economia;
• Apoiar a reestruturação da indústria através de fusões e aquisições;
• Apoiar o desenvolvimento de empresas emergentes;
• Apoiar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas;
• Desenvolver a indústria de fundos fechados de “private equity”; e
• Contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras Padronizadas - Base de
preparação e apresentação das informações financeiras – adoção das Leis n.º
11.638/07 e n.º 11.941/09, e dos Pronunciamentos Técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC
As Informações foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições da Lei
das Sociedades por Ações, pronunciamentos, interpretações e orientações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e de acordo com
as normas emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM – e
quando aplicável, em consonância com as normas seguidas pelo seu acionista
controlador Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES.
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BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 2009

Demonstrações financeiras de 2009
Até 31 de dezembro de 2009, a BNDESPAR apresentava suas demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que
incorporavam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis n.º
11.638/2007 e 11.941/2009 complementadas pelos pronunciamentos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade – CFC – e de normas da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM – até 31 de dezembro de 2008.
Conforme previsto pela Deliberação CVM nº 610, que aprova o
Pronunciamento Técnico CPC nº 43, a sociedade elaborou seu balanço de
abertura em 01/01/2009. Dessa forma, as demonstrações financeiras
originalmente divulgadas, foram ajustadas e estão apresentadas de acordo
com as novas normas contábeis.
A comparação das demonstrações financeiras na data da adoção dos CPCs
com os valores divulgados originalmente, está evidenciada na Nota 3.2.
As demonstrações financeiras padronizadas da BNDESPAR foram aprovadas
pelo Conselho de Administração em 18 de março de 2011.
Reapresentação das Informações Trimestrais de 31 de março, 30 junho
e 30 de setembro de 2010
Em virtude da adoção dos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações
Técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com
vigência para 2010, a BNDESPAR esta reapresentando as Informações
Trimestrais, em conjunto com as Demonstrações Financeiras Padronizadas,
de 31 de março e de 30 de junho de 2010, conforme estabelecido na Instrução
CVM n.º 480/2009. A BNDESPAR reapresentará também, as Informações
Trimestrais de 30 de setembro de 2010, devido a inclusão da análise de
sensibilidade dos instrumentos financeiros bem como, pela reclassificação
entre linhas de resultado e do ajuste a valor de mercado dos títulos de renda
variável que estava demonstrado na linha de Títulos e Valores Mobiliários.

3. Adoção dos novos padrões de contabilidade
Todas as normas e interpretações que entraram em vigor foram adotadas pela
BNDESPAR em 2010.
As demonstrações financeiras estão em conformidade com os
pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC e cumprem todos os
seus requesitos.
12
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 2009

3.1 Transição das práticas contábeis
No balanço de adoção dos CPC, em 1º de janeiro de 2009, foram
consideradas, quando aplicável, as isenções opcionais e as exceções
obrigatórias, conforme previsto na IFRS 1 e no CPC 37 (R1) – Adoção
Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, a qual está apresentada a
seguir:
Instrumentos Financeiros
•

Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado

Nessa categoria são incluídos os ativos financeiros mantidos para negociação
e aqueles que são designados, no reconhecimento inicial, como mensurados
ao valor justo através do resultado (Fair value option).
Os ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação
quando são adquiridos principalmente com o objetivo de negociação no curto
prazo (nessa categoria estão classificados principalmente títulos públicos e
instrumentos financeiros derivativos); ou no reconhecimento inicial fizer
parte integrante de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que
são administrados em conjunto e possuir padrão real recente de obtenção de
lucros a curto prazo; ou for um derivativo que não tenha sido designado
como instrumento de “hedge” contábil.
Um ativo financeiro além dos mantidos para negociação pode ser designado
ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se:
Tal designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência
de mensuração ou reconhecimento que, de outra forma, surgiria; ou
•

O ativo financeiro for parte de um grupo gerenciado de ativos ou passivos
financeiros ou ambos, e seu desempenho for avaliado com base no valor
justo, de acordo com a estratégia documentada de gerenciamento de risco ou
de investimento da Companhia, e quando as informações sobre o
agrupamento forem fornecidas internamente com a mesma base; ou

•

Fizer parte de um contrato contendo um ou mais derivativos embutidos e
o CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração permitir
que o contrato combinado (ativo ou passivo) seja totalmente designado ao
valor justo por meio do resultado.

•
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Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados
ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no
resultado. Ganhos ou perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam
os dividendos ou juros auferidos pelo ativo financeiro, sendo incluídos na
rubrica “Outros ganhos e perdas”, na demonstração do resultado.
A BNDESPAR fez a opção pela designação inicial a valor justo através do
resultado para o seguinte instrumento financeiro:
Debêntures com opção de conversão ou permuta em ações
Parte da carteira de debêntures mantidas pela BNDESPAR possui derivativos
embutidos (opção de conversão ou permuta em ações) que alteram de forma
significativa seus fluxos de caixa.
Para as debêntures com opção de conversão, a BNDESPAR entende não ser
possível a mensuração do derivativo embutido separadamente.
Nesse sentido, foi feita a opção pela designação no reconhecimento inicial ao
valor justo por meio do resultado dessas debêntures como um todo, sem que
os derivativos embutidos fossem segregados. Vide Nota 7.3.
3.2 Comparação das demonstrações financeiras ajustadas aos CPCs divulgadas
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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3.2.1 Balanço Patrimonial
R$ mil
01/01/2009
ATIVO

Nota
3.2.6

CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Disponibilidades
Fundos do Banco do Brasil
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Cotas de fundos de investimento
Debêntures mantidas até o vencimento
Empréstimos e recebíveis - debêntures
Provisão para risco de crédito - Debêntures
Debêntures designadas
Títulos públicos
Ações, certificados de ações e bônus de subscrição
OUTROS CRÉDITOS
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
(-) Provisão para risco de crédito
Direitos recebíveis
(-) Provisão para risco de crédito
Juros sobre capital próprio e dividendos a receber
Impostos e contribuições a recuperar e antecipações
Créditos tributários
Diversos

a
a
a
a

b

OUTROS VALORES E BENS
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Debêntures mantidas até o vencimento
Empréstimos e recebíveis - debêntures
Provisão para risco de crédito - Debêntures
Debêntures designadas
Debêntures Disponíveis para venda
Participações Societárias a valor justo
OUTROS CRÉDITOS
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
(-) Provisão para risco de crédito - Outros créditos
Direitos recebíveis
(-) Provisão para risco de crédito
Juros sobre capital próprio e dividendos a receber
Créditos tributários
Incentivos fiscais

a
a
a
a
a
c

b

INVESTIMENTOS
Participações em coligadas
Outras participações
TOTAL DO ATIVO

c
c

BR GAAP
Anterior

31/12/2009
BR GAAP
Atual/CPC

Ajustes

BR GAAP
Anterior

BR GAAP
Atual/CPC

Ajustes

3.052.918

(145.113)

2.907.805

7.522.699

(269.218)

7.253.481

583.708
317
583.708

-

583.708
317
583.708

1.944.862
28
1.944.862

-

1.944.862
28
1.944.862

1.061.721
1.035.633
28.488
(2.970)
570
-

23.402
(28.488)
48.920
2.970
-

1.085.123
1.035.633
48.920
570
-

1.764.368
1.579.884
117.725
(1.720)
68.479

4.307
(117.725)
1.720
120.312
-

1.768.675
1.579.884
120.312
68.479

1.407.172
377.460
(3.942)
5.456
(4.066)
652.134
189.682
172.598
17.850

(168.515)
1.549
2.534
(172.598)
-

1.238.657
377.460
(2.393)
5.456
(1.532)
652.134
189.682
17.850

3.813.441
2.381.179
(21.823)
10.072
(3.348)
727.139
414.230
292.362
13.630

(273.525)
18.420
417
(292.362)
-

3.539.916
2.381.179
(3.403)
10.072
(2.931)
727.139
414.230
13.630

-

-

-

50.810

-

50.810

33.644.460

26.125.412

59.769.872

44.893.403

56.555.522

101.448.925

8.479.286

43.923.550

52.402.836

11.077.806

76.139.780

87.217.586

4.944.950
5.080.685
(135.735)
-

43.738.452
(5.080.685)
91.431
135.735
5.248.046
43.343.925

48.683.402
91.431
5.248.046
43.343.925

7.963.141
5.880.616
(182.755)
2.265.280
-

75.864.091
(5.880.616)
420.582
182.679
8.354.605
(2.265.280)
75.052.121

83.827.232
420.582
(76)
8.354.605
75.052.121

3.534.336
3.170.312
(33.107)
15.334
(11.428)
267.324
125.901

185.098
22.281
6.583
156.234
-

3.719.434
3.170.312
(10.826)
15.334
(4.845)
423.558
125.901

3.114.665
965.689
(8.851)
9.495
(3.157)
1.405.138
543.361
202.990

275.689
(2.415)
1.273
276.831
-

3.390.354
965.689
(11.266)
9.495
(1.884)
1.405.138
820.192
202.990

25.165.174

(17.798.138)

7.367.036

33.815.597

(19.584.258)

14.231.339

7.637.318
17.527.856

(270.282)
(17.527.856)

7.367.036
-

11.999.177
21.816.420

2.232.162
(21.816.420)

14.231.339
-

36.697.378

25.980.299

62.677.677

52.466.912

56.286.304

108.753.216
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R$ mil
01/01/2009
PASSIVO

Nota
3.2.1

PASSIVO CIRCULANTE

BR GAAP
Anterior

31/12/2009
BR GAAP
Atual

Ajustes

BR GAAP
Anterior

Ajustes

BR GAAP Atual

4.075.740

-

4.075.739

2.296.460

881.293

3.177.753

168.088

-

168.088

62.012

-

62.012

OBRIGAÇÕES POR REPASSES
Repasses com o BNDES

2.899.149
2.899.149

-

2.899.149
2.899.149

281.394
281.394

-

281.394
281.394

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Dividendos / Juros sobre capital próprio a pagar
Impostos e contribuições sobre o lucro
Outros impostos e contribuições
Provisão para programa de desligamento de
funcionários
Credores vinculados liquidação operação
Tributos diferidos
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis
Contas a pagar - FAPES
Passivo atuarial - FAMS
Instrumentos Financeiros derivativos
Diversas

1.008.503
780.399
78.033
58.747

-

1.008.502
780.399
78.033
58.747

1.953.054
917.865
840.591
29.973

881.293
-

2.834.347
917.865
840.591
29.973

12.928
12.116
5.017
3.943
3.653
53.667

-

12.928
12.116
5.017
3.943
3.653
53.666

18.725
59.559
12.354
5.420
4.472
4.605
59.490

(12.354)
(634)
894.284
(3)

18.725
59.559
5.420
4.472
3.971
894.284
59.487

19.082.238

8.854.844

27.937.082

13.285.789

18.935.165

32.220.954

OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE
DEBÊNTURES

2.134.349

-

2.134.349

3.537.237

-

3.537.237

OBRIGAÇÕES POR REPASSES
Repasses com o BNDES
Repasses com a Sec. Tesouro Nacional

16.213.817
14.072.360
2.141.457

-

16.213.817
14.072.360
2.141.457

8.950.808
6.596.289
2.354.519

-

8.950.808
6.596.289
2.354.519

734.072
483.399
117.047
108.302

8.854.844
(22.734)
-

9.588.916
483.399
94.313
108.302

797.744
539.325
126.694
111.015

18.935.165
(23.481)
-

19.732.909
539.325
103.213
111.015

17.270
8.054

8.877.577

17.270
8.885.631

12.656
8.054

18.958.646

12.656
18.966.700

13.539.400
12.775.266
92.993
666.457
595.835
70.622
4.684
-

17.125.456
16.805.736
319.720
-

30.664.856
12.775.266
92.993
666.457
595.835
70.622
16.810.420
319.720
-

36.884.663
35.828.862
92.993
947.372
793.454
153.918
15.436
-

36.469.846
34.326.476
319.720
1.823.650

73.354.509
35.828.862
92.993
947.372
793.454
153.918
34.341.912
319.720
1.823.650

36.697.378

25.980.299

62.677.677

52.466.912

56.286.304

108.753.216

OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE
DEBÊNTURES

b

d

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis
Passivo atuarial - FAMS
Contas a pagar - FAPES
Provisão para programa de desligamento de
funcionários
Tributos diferidos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Reserva legal
Reserva de incentivos fiscais
Ajuste de avaliação patrimonial
Lucros acumulados
Resultado do exercício
TOTAL DO PASSIVO

b

e
f
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3.2.2 Demonstração dos resultados
R$ mil
31/12/2009
Nota
3.2.6

BR GAAP
Anterior

BR GAAP
Atual/CPC

Ajustes

3.587.092
1.307.042
1.119.270
1.158.801
1.979
-

2.257.265
(2.180)
336.854
1.922.591

5.844.357
1.304.862
1.119.270
1.495.655
1.979
1.922.591

RECEITA LíQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS

3.587.092

2.257.265

5.844.357

RESULTADO BRUTO

3.587.092

2.257.265

5.844.357

(DESPESAS)/RECEITAS OPERACIONAIS

1.419.778

360.347

1.780.125

GERAIS ADMINISTRATIVAS
Provisão para contingências trabalhistas
Remuneração da diretoria e conselheiros
Despesas com Pessoal
Despesas com tributos
Atualização monetária de ativos - SELIC
Despesas Administrativas
Diversas

1.644.886
(60.161)
(404)
(187.387)
(134.102)
2.022.230
(51.592)
56.302

1.383
1.383
-

1.646.269
(60.161)
(404)
(186.004)
(134.102)
2.022.230
(51.592)
56.302

FINANCEIRAS

(627.745)

1.393.911

766.166

Receitas financeiras
Receitas de operações de crédito
Títulos e valores mobiliários
Resultado com fundo mútuo de investimentos
Comissões e prêmios

1.230.631
265.555
484.290
454.180
26.606

1.363.469
1.817.649
(454.180)
-

2.594.100
265.555
2.301.939
26.606

(1.858.376)
(266.962)
(1.321.311)
(30.778)
(213.062)
(26.263)

30.442
30.442

(1.827.934)
(266.962)
(1.321.311)
(30.778)
(213.062)
4.179

(375.478)
(1.929)
(373.549)
-

(738.480)
154.795
1.009
(894.284)

(1.113.958)
152.866
(372.540)
(894.284)

RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Receita de equivalência patrimonial
Despesa de equivalência patrimonial

778.115
1.293.566
(515.451)

(296.467)
(296.467)

481.648
1.293.566
(811.918)

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO

5.006.870

2.617.612

7.624.482

(1.433.034)
(1.052.023)
(381.011)

-

(1.433.034)
(1.052.023)
(381.011)

395.800

(793.962)

(398.162)

(17.260)
(17.260)

-

(17.260)
(17.260)

3.952.376

1.823.650

5.776.026

RECEITAS BRUTAS DE VENDA E/OU SERVIÇOS
Dividendos
Juros sobre capital próprio
Resultado com alienações de títulos de renda variável
Comissões e taxas
Deságio/Ganho por compra vantajosa

g

h

Despesas financeiras
Encargos financeiros ref. a emissão de debêntures
Encargos financeiros ref. a obrigações perante o BNDES
Encargos financeiros ref. a obrig. perante o BNDES - recursos PIS/PASEP
Encargos financeiros ref. a obrigações com a Sec. Tes. Nacional
Reversão (constituição) de provisão para risco de crédito
OUTRAS (DESPESAS)/RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas com aquisição de participações societárias
Provisão para perdas
Resultado com prêmio no mercado de opções

i

PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Provisão para Imposto de renda
Provisão para Contribuição Social
j

IR/CS DIFERIDOS
Participações/ Contribuições estatutárias
Participação dos empregados no lucro
LUCRO DO PERÍODO
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3.2.3 Reconciliação da demonstração dos fluxos de caixa
R$ mil
31/12/2009
Nota
3.2.6

BR GAAP
Anterior

BR GAAP
Atual/CPC

Ajustes

Fluxo de caixa das atividades operacionais

k

10.376.369

(580.497)

9.795.872

Fluxo de caixa das atividades investimento

k

(8.235.105)

580.497

(7.654.608)

(780.399)

-

(780.399)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

3.2.4 Reconciliação do lucro
R$ mil
Resultado Líquido do
Período
Em 31 de dezembro de 2009
Resultado acumulado de dezembro de 2009 anterior à adoção das novas práticas
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Participações Societárias
Debêntures
Derivativos
Impostos diferidos
Benefícios a empregados
Ajustes das novas práticas em 31 de dezembro de 2009
Saldo em 31 de dezembro de 2009 com as novas práticas

3.952.376
30.442
2.689.607
790.463
(894.284)
(793.962)
1.384
1.823.650
5.776.026

3.2.5 Reconciliação do ativo, passivo e patrimônio líquido dos exercícios findos
em 01/01/2009 e 31/12/2009

Ativo
Balanço de abertura das novas práticas em 01 de janeiro de 2009
Saldo anterior à adoção das novas práticas
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Participações Societárias
Debêntures
Impostos diferidos
Benefícios a empregados
Ajustes das novas práticas em 01 de janeiro de 2009
Saldo em 01 de janeiro de 2009 com as novas práticas
Em 31 de dezembro de 2009
Saldo anterior à adoção das novas práticas
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Participações Societárias
Debêntures
Derivativos
Impostos diferidos
Benefícios a empregados
Ajustes das novas práticas em 31 de dezembro de 2009
Saldo em 31 de dezembro de 2009 com as novas práticas

Passivo

36.697.378
171.652
25.545.787
279.224
(16.364)
25.980.299
62.677.677

23.157.978
8.877.576
(22.733)
8.854.843
32.012.821

13.539.400
171.652
25.545.787
279.224
(8.893.940)
22.733
17.125.456
30.664.856

52.466.912
202.094
55.030.053
1.069.688
(15.531)
56.286.304
108.753.216

15.582.249
894.284
18.946.289
(24.115)
19.816.461
35.398.707

36.884.663
202.094
55.030.053
1.069.688
(894.284)
(18.961.820)
24.115
36.469.843
73.354.509

3.2.6 Comentário aos ajustes das demonstrações financeiras a adoção inicial dos
pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC e aprovados pela CVM.
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Item Descrição
a
As debêntures mantidas até o vencimento e disponíveis para venda foram
reclassificadas da seguinte forma: 1) designadas ao valor justo por meio do
resultado – àqueles que possuem derivativos embutidos; e 2) empréstimos e
recebíveis – às debêntures simples.
b

Os tributos diferidos referente a diferenças temporárias de instrumentos
financeiros, ganho por aquisição vantajosa de coligadas e baixa de deságios,
classificados no longo prazo.

c

Participações societárias sem influência significativa foram reclassificadas da
categoria de Investimentos para o subgrupo de Títulos e Valores Mobiliários
do Ativo não Circulante.

d/i

Reconhecimento do resultado negativo com prêmio no mercado de opções.

e

Mensuração a valor justo de títulos e valores mobiliários, que foram
classificados como títulos disponíveis para venda no Ativo não Circulante.

f

Efeito no resultado da adoção dos CPCs, referendados pela CVM, no exercício
de 2009.

g

Realização de ágios e deságios de coligadas, no subgrupo de Investimentos, e
de ações e bônus de subscrição, ambos do Ativo não Circulante.

h

Valor de mercado das debêntures designadas ao valor justo por meio do
resultado e realizações de ajustes de avaliação patrimonial.

j

Realização de tributos diferidos referentes a instrumentos financeiros, ganho
por aquisição vantajosa de coligadas e baixa de deságios.

k

Transferência de Ações das atividades de investimento para títulos e valores
mobiliários das atividades operacionais.
3.3

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do
resultado, foram avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável
na data de transição sendo que os valores reconhecidos em excesso,
calculados de acordo com práticas anteriores foram reclassificados para a
conta de Lucros Acumulados no Patrimônio Líquido.
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3.4

Benefícios a empregados
Em atendimento a Deliberação CVM nº 600, de 07/10/2009, que aprovou o
Pronunciamento Técnico CPC nº 33, a BNDESPAR reconheceu os efeitos da
aplicação das novas práticas contábeis nas informações financeiras zerando o
saldo na data de transição. A administração decidiu reconhecer no resultado
os ganhos e perdas decorrentes da adoção do método do corredor a partir da
data de transição.

4.

Sumário das principais práticas contábeis

Resumo das principais práticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo
aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo
disposição em contrário.
4.1 Base de preparação
As demonstrações financeiras da BNDESPAR foram preparadas para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2010 de acordo com os
pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC e referendados pela Comissão
de Valores Mobiliários – CVM – aprovados até 31 de dezembro de 2010. A
BNDESPAR apresentou antecipadamente as ITR de 30 de setembro de 2010
de acordo com os CPC’s.
A reconciliação e a descrição dos efeitos da transição das práticas contábeis
adotadas no Brasil para o CPC, relativas ao balanço patrimonial, patrimônio
líquido, resultado e mutações do patrimônio líquido, estão demonstradas na
Nota 3.2.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo
histórico como base de valor, exceto para os ativos financeiros disponíveis
para venda e ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos
derivativos) mensurados ao valor justo através do resultado, que foram
mensurados pelo valor justo.
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com o CPC requer o
uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração. As áreas que
envolvem julgamento ou o uso de estimativas, relevantes para as
demonstrações financeiras, estão demonstradas na Nota 7.3 e 10.3.
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4.2 Investimento em coligadas
Coligadas são todas as entidades sobre as quais a BNDESPAR possui poder
de participar nas decisões financeiras e operacionais da investida, sem
controlar de forma individual ou conjunta essas políticas. A influência
significativa é presumida quando a BNDESPAR possui 20% ou mais do
capital votante da investida. A presunção de influência é afastada quando a
BNDESPAR não participa nas decisões da investida, mesmo que tenha 20%
ou mais do capital votante.
A administração entende que certas participações acionárias detidas pelo
BNDESPAR que representam mais de 20% do capital votante não conferem
influência significativa sobre tais entidades, em função, principalmente, da
não participação na elaboração das políticas operacionais e financeiras da
investida. Por outro lado, a Administração julgou exercer influência
significativa em entidades nas quais detém menos de 20% do capital votante
por influenciar as políticas operacionais e financeiras de tais entidades.
Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de
equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de
custo e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo
reconhecimento da participação da BNDESPAR nas variações patrimoniais
das investidas geradas após a aquisição. A participação da BNDESPAR nos
lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do
resultado e sua participação nos outros resultados abrangentes é reconhecida
de forma reflexa diretamente no patrimônio liquido.
Quando a participação da BNDESPAR nas perdas de uma coligada for igual
ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer ativos de
longo prazo que, na essência constituam parte do investimento na coligada, a
BNDESPAR não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido
em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamentos
por conta da coligada.
As demonstrações financeiras das coligadas foram ajustadas, quando
necessária, para assegurar consistência entre as práticas contábeis adotadas
por esta e as adotadas pelo BNDESPAR.
Os ganhos e perdas por diluição ou por aumento de percentual de
participação são reconhecidos no resultado do período em que ocorrerem.
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O investimento em coligadas inclui o ágio apurado na aquisição, líquido de
qualquer perda por redução ao valor recuperável (impairment). O ágio é
apurado pela diferença entre o valor pago (ou compromissos por pagar) e a
participação sobre o valor justo dos ativos líquidos adquiridos.
A compra vantajosa (deságio) apurado na aquisição de coligada é
reconhecido no resultado na data da aquisição.
O sumário das informações financeiras de coligadas contabilizadas pelo
método de equivalência patrimonial está apresentado na nota explicativa n.º
10.
Não há nenhuma restrição significativa que poderia limitar a capacidade das
coligadas em transferir os fundos para a BNDESPAR na forma de dividendos
ou efetuar os pagamentos de créditos e/ou adiantamentos.
4.3 Segmentos operacionais
O relatório por segmentos operacionais é apresentado de modo consistente ao
relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais,
responsável pela alocação de recursos e avaliação de desempenho dos
segmentos operacionais, representado pela Administração.
4.4 Conversão de saldos em moeda estrangeira
(a) Moeda funcional e de apresentação
As informações financeiras foram elaboradas com base na moeda funcional,
que representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a
BNDESPAR opera. As demonstrações financeiras são apresentadas em reais
que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade.
(b) Transações e Saldos
Transações em moeda estrangeira são contabilizadas, no seu reconhecimento
inicial, na moeda funcional, aplicando-se, a taxa de câmbio à vista entre a
moeda funcional e a moeda estrangeira na data da transação.
As variações cambiais que surgem da liquidação de tais transações e da
conversão dos ativos e passivos monetários em moeda estrangeira por taxas
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cambiais de fechamento são reconhecidas como ganho ou perda na
demonstração do resultado.
4.5 Ativos financeiros
4.5.1 Classificação
A BNDESPAR classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias:
mensurados ao valor justo através do resultado, empréstimos e recebíveis,
mantidos até o vencimento e disponíveis para venda.
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram
adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos
financeiros no reconhecimento inicial e reavalia esta classificação por
ocasião dos balanços semestrais ou anuais.
(a) Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado
Nessa categoria são incluídos os ativos financeiros mantidos para negociação
e aqueles que são designados, no reconhecimento inicial, como mensurados
ao valor justo através do resultado (Fair value option).
Os ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação
quando são adquiridos principalmente com o objetivo de negociação no curto
prazo (Nessa categoria estão classificados principalmente títulos públicos e
instrumentos financeiros derivativos); ou no reconhecimento inicial fizer
parte integrante de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que
são administrados em conjunto e possuir padrão real recente de obtenção de
lucros a curto prazo; ou for um derivativo que não tenha sido designado
como instrumento de “hedge” contábil.
Um ativo financeiro além dos mantidos para negociação pode ser designado
ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se:
Tal designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência
de mensuração ou reconhecimento que, de outra forma, surgiria; ou
•

O ativo financeiro for parte de um grupo gerenciado de ativos ou passivos
financeiros ou ambos, e seu desempenho for avaliado com base no valor
justo, de acordo com a estratégia documentada de gerenciamento de risco ou

•
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de investimento da BNDESPAR, e quando as informações sobre o
agrupamento forem fornecidas internamente com a mesma base; ou
Fizer parte de um contrato contendo um ou mais derivativos embutidos e
o CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração permitir
que o contrato combinado (ativo ou passivo) seja totalmente designado ao
valor justo por meio do resultado.

•

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados
ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no
resultado. Ganhos ou perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam
os dividendos ou juros auferidos pelo ativo financeiro, sendo incluídos na
rubrica “Outros ganhos e perdas”, na demonstração do resultado.
A BNDESPAR fez a opção pela designação a valor justo através do resultado
para o seguinte instrumento financeiro:
Debêntures com opção de conversão em ações
Parte da carteira de debêntures mantidas pela BNDESPAR possui derivativos
embutidos (opção de conversão ou permuta em ações) que alteram de forma
significativa seus fluxos de caixa. Para determinadas debêntures com opção
de conversão ou permuta, a BNDESPAR entende não ser possível a
mensuração do derivativo embutido separadamente.
Nesse sentido, foi feita a opção pela designação na data de transição e no
reconhecimento inicial, quando aplicável, como ao valor justo por meio do
resultado dessas debêntures como um todo, sem que os derivativos
embutidos fossem segregados.
(b) Empréstimos e recebíveis
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis, não cotados em mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis
são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros
efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor recuperável. A receita de
juros é reconhecida com a aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para
créditos de curto prazo, caso em que o reconhecimento dos juros seja
imaterial. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de
vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, que são classificados
como ativos não circulantes.
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Os empréstimos e recebíveis da BNDESPAR compreendem as vendas a
prazo de títulos e valores mobiliários, direitos recebíveis e debêntures
simples.
Na BNDESPAR, as operações de venda a prazo de títulos e valores
mobiliários, direitos recebíveis e debêntures simples representam apoio
financeiro e são classificadas de acordo com o julgamento da Administração
quanto ao nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a
experiência passada e os riscos específicos em relação à operação, aos
devedores e garantidores.
(c) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis com vencimentos definidos e para os quais a Administração
tem intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento.
Investimentos mantidos até o vencimento são registrados ao valor de custo
amortizável utilizando o método de juros efetivos, menos eventual perda por
redução ao valor recuperável, sendo a receita reconhecida com base na
remuneração efetiva.
(d) Ativos financeiros disponíveis para venda
São ativos financeiros não derivativos mantidos por um período indefinido,
que podem ser vendidos em resposta à necessidade de liquidez ou à mudança
de taxa de juros, taxa de câmbio ou preços de ações. São incluídos em ativos
não circulantes, a menos que a Administração pretenda alienar o
investimento em até 12 meses após a data do balanço.
Incluem-se nessa categoria, principalmente, títulos públicos, cotas de fundos
de investimento e ações de companhias abertas.
Os ganhos e as perdas oriundos de mudanças no valor justo são reconhecidos
em outros resultados abrangentes e acumulados na conta “Ajuste de avaliação
patrimonial” líquidos dos efeitos tributários, com exceção da perda por
redução ao valor recuperável, juros calculados pelo método de juros efetivos
e ganhos e perdas cambiais calculados sobre ativos monetários, que são
reconhecidos diretamente no resultado. Quando o investimento é alienado ou
apresenta problemas de recuperação, o ganho e a perda acumulados
anteriormente reconhecidos na conta “Ajuste de avaliação patrimonial” são
reclassificados para o resultado.
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Os dividendos de instrumentos de patrimônio disponíveis para venda são
reconhecidos no resultado quando é estabelecido o direito da BNDESPAR de
recebê-los.
4.5.2 Reconhecimento e mensuração inicial
Os Ativos financeiros são reconhecidos quando a BNDESPAR se torna parte
ativa das disposições contratuais do Instrumento.
Todos os ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da
transação, na qual a BNDESPAR se compromete a comprar ou vender o
instrumento, exceto para empréstimos, adiantamentos e transações regulares
de compra e venda que requerem a entrega em data estabelecida por
convenção de mercado a qual é reconhecida como a data de liquidação.
Os ativos financeiros classificados na categoria de mensurados pelo valor
justo através do resultado são inicialmente mensurados ao valor justo, sendo
os respectivos custos de transação e receitas de originação reconhecidos
diretamente na demonstração do resultado. Os demais ativos financeiros são
inicialmente mensurados ao valor justo, acrescidos dos custos de transação e
das receitas de originação.
4.5.3 Mensuração subsequente
Ativos financeiros classificados nas categorias de disponíveis para venda e de
mensurados ao valor justo através do resultado são subseqüentemente
mensurados ao valor justo. Os ativos financeiros classificados nas categorias
de empréstimos e recebíveis e de mantidos até o vencimento são mensurados
pelo custo amortizado por meio da utilização do método da taxa efetiva de
juros.
O método da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo
amortizado de ativo ou de passivo financeiro e de alocar a receita ou a
despesa de juros ao período de competência. A taxa efetiva de juros é a taxa
de desconto que é aplicada sobre os pagamentos ou recebimentos futuros
estimados ao longo da expectativa de vigência do instrumento financeiro. Ao
calcular a taxa efetiva de juros, a BNDESPAR estima os fluxos de caixa
considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro, mas não
considera perdas de crédito futuras. O cálculo inclui os eventuais custos de
transação, receitas de originação e outros prêmios ou descontos. Quando o
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valor de um ativo ou um grupo de ativos financeiros similares for reduzido
em decorrência de perda por redução ao valor recuperável, a receita de juros
é reconhecida usando a taxa efetiva de juros, utilizada para descontar os
fluxos de caixa futuros para fins de mensuração da redução ao valor
recuperável.
Os ganhos ou perdas provenientes de alterações no valor justo dos ativos
financeiros classificados na categoria de mensurados ao valor justo através do
resultado são incluídos no resultado do período quando ocorrem.
Os ganhos ou perdas provenientes de alterações no valor justo de ativos
financeiros classificados na categoria de disponíveis para venda são
reconhecidos diretamente em conta específica do patrimônio líquido até o
ativo financeiro ser baixado ou provisionado por perda no seu valor
recuperado.
Nesse caso, o ganho ou perda acumulado na conta específica do patrimônio
líquido deve ser transferido para o resultado do período. Contudo, os juros
calculados por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros e os
ganhos e perdas de variação cambial de ativos monetários classificados na
categoria de disponíveis para venda são reconhecidos no resultado do
exercício em que ocorrem. Os dividendos de títulos patrimoniais
classificados na categoria de disponíveis para venda são reconhecidos no
resultado no momento em que é estabelecido o direito da entidade de recebêlos.
4.5.4 Baixa
Ativos financeiros são baixados quando os direitos sobre o recebimento dos
fluxos de caixa se expiram, ou quando a BNDESPAR transfere
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um
ativo financeiro.
4.5.5 Reclassificações de ativos financeiros:
(a) De Disponíveis para venda para Mantidos até o vencimento
Não há condicionante desde que atenda os pré-requisitos para classificação
na categoria de mantidos até o vencimento.
(b) De Mantidos até o vencimento para Disponíveis para venda
27
498

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 2009

Em raras circunstâncias, por motivo isolado, não usual, não recorrente e não
previsto, ocorrido após a data da classificação.
Caso ocorra uma reclassificação, exceto nos casos acima mencionados, todos
os instrumentos classificados na categoria de mantidos até o vencimento
serão reclassificados para a categoria de disponíveis para venda. Além disso,
novos instrumentos não serão classificados nesta categoria durante o
exercício da referida reclassificação e nos dois exercícios subsequentes.
(c) De Mantidos para negociação para Mantidos até o vencimento
Em raras circunstâncias e somente nos casos de ativos que deixem de ter
características de negociação e que atendam os pré-requisitos para
classificação na categoria de mantidos até o vencimento.
(d) De Mantidos para Negociação para Disponíveis para Venda
Em raras circunstâncias e somente nos casos de ativos que deixem de ter
características de negociação.

(e) De Mantidos para negociação para Empréstimos e recebíveis
Em raras circunstâncias e somente nos casos de ativos que deixem de ter
características de negociação e que atendam os pré-requisitos para
classificação na categoria de empréstimos e recebíveis.
(f) De Disponíveis para venda para Empréstimos e recebíveis
Em raras circunstâncias e somente nos casos de ativos que foram designados
inicialmente para esta categoria e que atendam os pré-requisitos para
classificação na categoria de empréstimos e recebíveis.
A BNDESPAR não reclassifica instrumentos financeiros de outras categorias
para a categoria de mantidos para negociação, nem para designados ao valor
justo através do resultado, assim como não reclassifica instrumentos
financeiros designados inicialmente a valor justo através do resultado para
outra categoria.
Não houve reclassificações de ativos financeiros no período.
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4.5.6 Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
(a) Ativos contabilizados pelo custo amortizado
A BNDESPAR avalia, em cada data de balanço, a existência de qualquer
evidência objetiva de que um ativo ou um grupo de ativos financeiros,
contabilizados pelo custo amortizado, possam ser reduzidos ao valor
recuperável.
Um ativo ou um grupo de ativos financeiros está reduzido ao valor
recuperável e são incorridas perdas por redução ao valor recuperável caso
exista a evidência objetiva de redução ao valor recuperável do ativo
financeiro como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o
reconhecimento inicial do ativo ("evento de perda") e se esse evento (ou
eventos) de perda tiver um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados que
possa ser confiavelmente estimado.
A BNDESPAR considera os seguintes itens como evidências objetivas de
redução ao valor recuperável:
•
•
•

Inadimplemento igual ou maior que 90 dias;
Falência ou concordata do cliente; e
Recuperação judicial.

Além disso, os seguintes itens qualitativos devem ser monitorados, pois
podem indicar uma evidência de redução ao valor recuperável:
•
•
•
•

Deterioração de classificação de risco elaborada internamente;
Fraude;
Renegociação que afete o fluxo de caixa original da operação (redução);
Perda das garantias contratuais.

O período estimado entre a ocorrência do evento de perda e sua identificação
é definido pela Administração em função da relevância do crédito sendo de
seis meses para créditos significativos e doze meses para créditos não
significativos.
A BNDESPAR avalia primeiro se existe evidência objetiva de redução ao
valor recuperável para ativos financeiros que sejam individualmente
significativos. Se não houver evidência objetiva de redução ao valor
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recuperável, este é incluído num grupo de ativos financeiros com
características semelhantes de risco de crédito e avaliado coletivamente. Os
ativos que são individualmente avaliados e para os quais haja uma perda por
redução ao valor recuperável não são incluídos na avaliação coletiva.
O cálculo do valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados de ativo
financeiro, para o qual exista garantia, reflete os fluxos de caixa que podem
ser resultantes da execução da garantia, menos os custos para obter e vender a
garantia, caso a execução da garantia seja provável ou não.
Para fins de avaliação coletiva de redução ao valor recuperável, os ativos
financeiros são agregados com base em características semelhantes de risco
de crédito.
Os fluxos de caixa futuros do grupo de ativos financeiros que são
coletivamente avaliados para fins de redução ao valor recuperável são
estimados com base nos fluxos de caixa contratuais e na experiência de perda
histórica para os ativos com características de risco de crédito semelhantes. A
experiência de perda histórica é ajustada para refletir os efeitos de condições
correntes que não tenham afetado o período em que a experiência de perda
histórica é baseada e para excluir os efeitos de condições no período histórico
que não existem atualmente.
A metodologia e as premissas utilizadas para estimar os fluxos de caixa
futuros são revistas regularmente pela BNDESPAR para reduzir qualquer
diferença entre estimativas de perda e a experiência de perda atual.
Se o montante de perda por redução ao valor recuperável for diminuído em
um período subsequente, e a diminuição estiver relacionada objetivamente a
um evento que ocorra após o reconhecimento da perda por redução ao valor
recuperável, a perda reconhecida anteriormente é revertida com o ajuste na
conta redutora. O montante de reversão é reconhecido na demonstração do
resultado.
(b) Ativos categorizados como disponíveis para venda
A BNDESPAR avalia em cada data de balanço a existência de evidências
objetivas de que um ativo ou um grupo de ativos financeiros disponíveis para
venda estejam reduzidos ao valor recuperável. Com relação aos títulos de
dívida, a BNDESPAR utiliza os mesmos critérios definidos para Ativos
Financeiros contabilizados pelo custo amortizado. No caso de títulos
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patrimoniais categorizados como disponível para venda, além dos critérios
definidos para Ativos Financeiros contabilizados pelo custo amortizado, as
evidencias objetivas de perdas no valor recuperável incluem também o
declínio significativo ou prolongado no valor justo de um título abaixo do
seu custo. Quando tal evidência objetiva existe para os ativos financeiros
disponíveis para venda, a perda acumulada – que é mensurada como a
diferença entre o custo de aquisição e o valor justo na data-base, menos
qualquer perda por redução ao valor recuperável reconhecida anteriormente
para esse mesmo ativo financeiro – é removida do patrimônio líquido e
reconhecida no resultado do exercício. As perdas por redução ao valor
recuperável reconhecidas no resultado para um investimento em um título
patrimonial classificado como disponível para venda não são revertidas
subsequentemente por meio do resultado, enquanto que, no caso de um título
de dívida, se seu valor justo aumentar e o aumento for relacionado com um
evento que ocorra após o reconhecimento da perda por redução ao valor
recuperável, esta perda é revertida por meio do resultado.

4.6 Passivos financeiros
Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo seu valor justo,
adicionados os custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição ou
emissão. Após o reconhecimento inicial, o saldo é mensurado pelo custo
amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
4.6.1 Classificação
A BNDESPAR classifica seus passivos financeiros nas seguintes categorias:
mensurados ao valor justo através do resultado e mensurados ao custo
amortizado.
Na categoria de mensurados ao valor justo através do resultado são incluídos
basicamente instrumentos financeiros derivativos.
Na categoria de mensurados ao custo amortizado são incluídos obrigações
por debêntures emitidas, empréstimos e repasses e outros valores a pagar.
4.6.2 Reconhecimento e mensuração inicial
Os passivos financeiros são reconhecidos quando a BNDESPAR se torna
parte passiva das disposições contratuais do instrumento.
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Os passivos financeiros classificados na categoria de mensurados pelo valor
justo através do resultado são inicialmente mensurados ao valor justo, sendo
os respectivos custos de transação reconhecidos diretamente no resultado.
Os passivos financeiros classificados na categoria mensurados ao custo
amortizado
são
inicialmente
mensurados
pelo
valor
justo,
acrescidos/deduzidos dos custos de transação e de prêmios e descontos.
4.6.3 Mensuração subsequente
Passivos financeiros classificados na categoria de mensurados ao valor justo
através do resultado são subsequentemente mensurados ao valor justo.
Os passivos financeiros classificados na categoria de mensurados ao custo
amortizado são subseqüentemente mensurados pelo custo amortizado por
meio da utilização do método da taxa efetiva de juros.
4.6.4 Baixa
Passivos financeiros são baixados quando suas obrigações são eliminadas,
canceladas ou extintas.
4.7 Apresentação de instrumentos financeiros pela posição líquida entre
ativos e passivos
Ativos e passivos financeiros são apresentados no balanço pelo seu valor
líquido somente quando a BNDESPAR tem o direito legal e a intenção de
compensar valores ativos com valores passivos e liquidar estes ativos e
passivos por diferença ou realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
4.8 Instrumentos financeiros derivativos
A BNDESPAR, quando aplicável, utiliza derivativos com intuito de
proteção, visando adequar sua composição de ativos e passivos financeiros,
gerenciar o perfil de produtos e atender quaisquer outras finalidades
alinhadas a seus objetivos institucionais, buscando a eficiência na gestão
financeira. A BNDESPAR não utiliza derivativos para tomar posições de
caráter especulativo, que gerem intencionalmente posições descobertas
vinculadas a apostas direcionais.
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A estratégia de proteção consiste em compensar, no todo ou em parte, os
riscos decorrentes da exposição às variações no valor justo ou de mercado ou
no fluxo de caixa de qualquer ativo ou passivo financeiro.
Os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data da
contratação e são posteriormente mensurados pelo valor justo no final de
cada período de relatório. Eventuais ganhos e perdas são reconhecidos
imediatamente no resultado.
Um derivativo com valor justo positivo é reconhecido como ativo, enquanto
um derivativo com valor justo negativo é reconhecido no passivo. Um
derivativo é apresentado como ativo ou passivo não corrente se o prazo de
vencimento remanescente do instrumento for superior a 12 meses e não se
espera que seja realizado ou liquidado em um período mais curto. Outros
derivativos são apresentados com ativos e passivos correntes.
Adicionalmente, a BNDESPAR utiliza instrumentos financeiros que se
enquadram na definição de derivativos embutidos, como parte de algumas
operações de renda variável. Tais derivativos, por exemplo opções de
conversão/permuta de debêntures em ações, encontram-se embutidos em
instrumentos jurídicos ligados à carteira de títulos e valores mobiliários. Tais
derivativos, quando aplicável, são segregados dos contratos principais e são
também classificados na categoria de ativos financeiros mensurados ao valor
justo através do resultado.
4.9 Classes de instrumentos financeiros
A BNDESPAR classifica seus instrumentos financeiros em classes de acordo
com a natureza e características desses instrumentos. Vide abaixo as classes
definidas:
A) Ativos Financeiros
A-1) Mensurados ao valor justo através do resultado:
A-1.1) Mantidos para Negociação:

Cotas de fundos de investimentos;
Títulos Públicos;
Instrumentos financeiros derivativos;

A-1.2) Designado ao valor justo através do resultado: Debêntures
A-2) Empréstimos e recebíveis:

Disponibilidades;
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Venda a prazo de TVM;
Direitos recebíveis;
Dividendos e JCP a receber; e
Debêntures;
A-3) Mantidos até o vencimento:

Títulos Públicos

A-4) Disponíveis para venda:

Ações e Bônus de Subscrição;
Cotas de fundos de investimentos; e
Títulos Públicos.

B) Passivos Financeiros
B-1) Mensurados ao valor justo através do resultado: instrumentos financeiros derivativos
B-2) Mensurados ao Custo amortizado:
B-2.1) Captações:

Debêntures;
Repasses BNDES e TN

B-2.2) Outros Passivos financeiros.

4.10 Reconhecimento de Receita
(a) Receitas e despesas de juros
Receitas e despesas de juros para todos os instrumentos financeiros com
incidência de juros são reconhecidos dentro de "receitas de operações
financeiras" e "despesas de operações financeiras" na demonstração do
resultado usando o método da taxa efetiva de juros, exceto daqueles mantidos
para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado.
(b) Receita de honorários e comissões
Receita de honorários e comissões é geralmente reconhecida conforme o
regime contábil de competência no período em que os serviços são prestados.
Entretanto, as receitas de comissões caracterizadas como receitas de
originação de instrumentos financeiros classificados nas categorias de
empréstimos e recebíveis, disponíveis para venda e mantidos até o
vencimento são acrescidas ao valor justo inicial dos instrumentos financeiros
relacionados e apropriadas ao resultado pelo método da taxa efetiva de juros,
sendo reconhecidas nas respectivas contas de receitas e despesas de juros,
conforme aplicável.
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(c) Receita de dividendos
A receita de dividendos é reconhecida na demonstração do resultado quando
o direito de receber o pagamento é estabelecido.
4.11 Redução ao valor recuperável de ativos não-financeiros
Os ativos não financeiros que têm vida útil indefinida, como o ágio, não
estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para a verificação de
redução ao valor recuperável. Os ativos são revisados para a verificação de
redução ao valor recuperável sempre que eventos ou mudanças nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida pelo excesso do
valor contábil do ativo sobre seu valor recuperável. Este último é o maior
valor entre o seu valor justo menos os custos de venda e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação da redução ao valor recuperável, os ativos são
agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa
identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC).O ágio
apurado na aquisição de coligada é testado por redução ao valor recuperável
juntamente com o investimento avaliado pela equivalência patrimonial.
O valor da provisão para redução ao valor recuperável sobre os ativos nãofinanceiros, exceto o ágio, é revisado para a análise de uma possível reversão
na data de apresentação do relatório.
4.12 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa
incluem disponibilidades , operações compromissadas de curto prazo e
quaisquer outras aplicações de curto prazo que possuam alta liquidez, que
sejam prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que
não estejam sujeitas a um risco significante de mudança de valor.
As operações são consideradas de curto prazo quando possuem vencimentos
em três meses ou menos a contar da data da aquisição.
4.13 Provisões
Uma provisão é reconhecida quando atende aos três critérios elencados a
seguir:
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I - a entidade tiver uma obrigação presente (legal ou presumida) como
consequência de um evento passado;
II - for provável que um fluxo de saída de recursos seja exigido para liquidar
a obrigação;
III- puder ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
Se alguma dessas condições não for atendida, a obrigação não é
contabilizada, somente divulgada (nota 14).
A BNDESPAR reconhece uma provisão quando está contratualmente
obrigado ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação não
formalizada.
A provisão reflete o valor presente dos desembolsos que se espera que sejam
exigidos para liquidar tal obrigação quando o efeito do valor do dinheiro no
tempo for relevante (mais de um ano).O aumento da obrigação em
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa de juros.
As contingências passivas são reavaliadas trimestralmente para determinar se
a avaliação anterior continua válida.
4.14 Benefícios a empregados
(a) Plano de aposentadoria complementar
A BNDESPAR oferece plano de aposentadoria complementar. O plano é
financiado por pagamentos a um fundo fiduciário, determinados por cálculos
atuariais periódicos. O plano é de benefício definido.
Os ativos atuariais, determinados pelos atuários consultores, não são
reconhecidos como ativo do patrocinador em função da impossibilidade de
compensação de tais valores com contribuições futuras, conforme
determinado no regulamento do fundo de pensão.
O passivo reconhecido no balanço patrimonial é o valor presente da
obrigação de benefício definido na data do balanço, menos o valor justo dos
ativos do plano, com os ajustes de ganhos ou perdas atuariais e de custos de
serviços passados não reconhecidos. A obrigação de benefício definido é
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calculada anualmente por atuários independentes, usando o Método de
Crédito Unitário Projetado. O valor presente da obrigação de benefício
definido é determinado mediante o desconto das saídas futuras estimadas de
caixa, usando taxas de juros condizentes com os rendimentos de mercado, as
quais são denominadas na moeda em que os benefícios serão pagos e que
tenham prazos de vencimento próximos daqueles da respectiva obrigação do
plano de pensão.
As dívidas contratadas entre a BNDESPAR e o plano de pensão são
consideradas na determinação de um passivo adicional referente a
contribuições futuras que não serão recuperáveis.
Os ganhos e as perdas atuariais, decorrentes de ajustes com base na
experiência e nas mudanças das premissas atuariais, que excederem 10% do
valor dos ativos do plano ou 10% dos passivos do plano, são debitados ou
creditados ao resultado no período esperado de serviço remanescente dos
funcionários.
(b) Plano de assistência médica
A BNDESPAR oferece benefício de assistência médica pós-aposentadoria a
seus empregados. O direito a esses benefícios é, geralmente, condicionado à
permanência do empregado no emprego até a idade de aposentadoria e à
conclusão de um tempo mínimo de serviço. Os custos esperados desses
benefícios são acumulados durante o período do emprego, dispondo da
mesma metodologia contábil que usada para os planos de pensão de benefício
definido.
Os ganhos e as perdas atuariais decorrentes de ajustes com base na
experiência e na mudança das premissas atuariais que excederem 10% do
valor dos ativos do plano ou 10% dos passivos do plano, são debitados ou
creditados ao resultado no período esperado de serviço remanescente dos
funcionários. Essas obrigações são avaliadas, anualmente, por atuários
independentes qualificados.
(c) Benefícios de rescisão
A BNDESPAR reconhece os benefícios de rescisão quando está, de forma
demonstrável, comprometida com a rescisão dos atuais empregados, de
acordo com um plano formal detalhado, o qual não pode ser suspenso ou
cancelado, ou o fornecimento de benefícios de rescisão como resultado de
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uma oferta feita para incentivar a demissão voluntária. Os benefícios que
vencem em mais de 12 meses após a data do balanço são descontados a seu
valor presente.
(d) Participação nos lucros
A BNDESPAR reconhece um passivo e uma despesa de participação nos
resultados (apresentado no item “Participação dos Empregados no Lucro” na
demonstração do resultado) com base em uma fórmula que leva em conta o
lucro atribuível ao acionista único, BNDES, após certos ajustes. A
BNDESPAR reconhece uma provisão quando está contratualmente obrigado
ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação não formalizada.
4.15 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos, são
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio.
Nesse caso, os tributos são reconhecidos também diretamente no patrimônio.
a) Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda e a contribuição social correntes são constituídos com
base no lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação fiscal, sobre o qual são aplicadas as alíquotas vigentes para o
período de apuração. São calculados com base nas leis e nos normativos
tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com
os regulamentos tributários brasileiros.
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando
o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de
diferenças entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis
nas demonstrações financeiras. Os tributos são determinados usando
alíquotas (e leis fiscais) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na
data do balanço e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto de
renda e contribuição social diferido ativo for realizado ou quando o imposto
de renda e contribuição social diferido passivo for liquidado.
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As diferenças temporárias principais são decorrentes de reavaliação de certos
ativos e passivos financeiros incluindo contratos de derivativos, provisões
para planos de pensão e outras e benefícios pós-emprego; e em relação a
aquisições a diferença entre valores justos de ativos líquidos adquiridos e
suas bases contábeis. Entretanto, não são contabilizados se resultar do
reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja
uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o
patrimônio ou o resultado contábil, nem o lucro real ou o prejuízo fiscal/base
negativa.
Os tributos diferidos também são reconhecidos sobre as diferenças
temporárias decorrentes dos investimentos em coligadas e desde que seja
provável que a diferença temporária não seja revertida em um futuro
previsível.
Se resultarem ativos, o reconhecimento ocorre quando for provável que
lucros tributáveis futuros estarão disponíveis contra os quais possam ser
usadas diferenças temporárias.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos, quando relacionados
com mensuração de valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda
debitados ou creditados diretamente ao patrimônio líquido, são também
creditados ou debitados ao patrimônio líquido, e subsequentemente são
reconhecidos no resultado junto com os ganhos e as perdas que foram
diferidos em outros resultados abrangentes quando de sua realização.
4.16 Capital social
Dividendos de ações ordinárias
A distribuição de dividendos para o acionista único é reconhecida como um
passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no
valor mínimo obrigatório estabelecido no estatuto social da BNDESPAR.
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data
em que são aprovados pelo Conselho de Administração.

5. Valor justo de ativos e passivos financeiros
Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo
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Ao determinar e divulgar o valor justo dos instrumentos financeiros a
BNDESPAR utiliza a hierarquia a seguir:
Nível 1: preços cotados em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.
Nível 2: preços cotados em mercados ativos para instrumentos semelhantes
ou técnicas de avaliação, para as quais, todos os inputs significativos são
baseados nos dados de mercados observáveis.
Nível 3: técnicas de avaliação, para as quais, qualquer input significativo
não se baseia em dados de mercado observáveis.
Não houve transferência entre níveis.
A seguir encontra-se apresentada a mensuração ao valor justo no final dos
exercícios:
R$ mil
Ativos financeiros
Títulos e Valores Mobiliários
Cotas de fundos de investimento exclusivo
Debêntures designadas
Ações
Cotas de fundos de investimento
Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra
Opções de venda
Total
Passivos Financeiros

31/12/2010
Nível 2
Nível 3

Nível 1

Total

77.793.235
-

1.126.473
10.448.439
11.116.726
2.022.829

1.595.897
337.807
-

1.126.473
12.044.336
89.247.768
2.022.829

77.793.235

41.346
229.902
24.985.715

1.933.704

41.346
229.902
104.712.654

Nível 1

Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra
Total

Nível 2

-

Nível 3

483.569
483.569

Total

-

483.569
483.569
R$ mil

Ativos financeiros
Títulos e Valores Mobiliários
Cotas de fundos de investimento exclusivo
Debêntures designadas
Ações
Cotas de fundos de investimento
Total
Passivos Financeiros

31/12/2009
Nível 2
Nível 3

Nível 1

65.207.291
65.207.291
Nível 1

Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra
Total

Nível 2

-
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1.944.862
6.628.028
9.728.026
1.579.884
19.880.800

894.284
894.284

Total

1.846.889
141.630
1.988.519
Nível 3

1.944.862
8.474.917
75.076.947
1.579.884
87.076.610
Total

-

894.284
894.284
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R$ mil
Ativos financeiros
Títulos e Valores Mobiliários
Cotas de fundos de investimento exclusivo
Debêntures designadas
Ações
Cotas de fundos de investimento
Total

Nível 1

36.989.564
36.989.564

01/01/2009
Nível 2
Nível 3

583.708
3.666.338
6.061.277
1.035.633
11.346.956

1.630.628
250.456
1.881.084

Total

583.708
5.296.966
43.301.297
1.035.633
50.217.604

O total dos Ativos Financeiros não considera o valor das ações mensuradas
ao custo de aquisição. Os saldos dessas ações representam em 31/12/2010
R$ mil 1.348; em 31/12/2009 R$ mil 43.653; e em 01/01/2009 R$ mil
42.628.
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos
(como títulos mantidos para negociação e disponíveis para venda) é baseado
nos preços de mercado, cotados na data do balanço. Um mercado é
considerado ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente
disponíveis a partir da Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias,
serviços de precificação, ou agência reguladora e aqueles preços representam
transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em base puramente
comerciais. Esses instrumentos estão incluídos no Nível 1. Os instrumentos
no Nível 1 compreendem, principalmente, ações de companhias abertas.
O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em
mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação.
Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados pelo
mercado em que está disponível e confiam o menos possível nas estimativas
específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o
valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento
estará incluído no Nível 2.
Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados
adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3.
Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos
financeiros incluem:
- preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou
corretoras para instrumentos similares;
- o valor justo das debêntures que possuem opção de conversão/permuta em
ações é calculado pela projeção do fluxo do crédito de acordo com as taxas
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contratadas, descontando-se o fluxo projetado a valor presente, descontada
por uma taxa de desconto composta por: spread correspondente à taxa livre
de risco + spread de risco de mercado.;
- o valor justo de opções do tipo européia cujos ativos objetos são
negociados em bolsa de valores é calculado com base nos modelos
(i) Black-Scholes-Merton sendo as principais premissas listadas abaixo:
a. Data inicial: refere-se à data da avaliação, ou seja, a data final de cada
trimestre;
b. Data final: data de vencimento;
c. Preço do ativo: última cotação média do ativo objeto observada até o final
da primeira quinzena do mês de referência;
d. Preço alvo/strike price: projeção do preço de exercício da opção na data
final, de acordo com as condições contratuais;
e. Taxa livre de risco: taxa nominal pré-fixada de título público emitido pelo
Tesouro Nacional que tiver prazo compatível ao do ativo sob avaliação;
f. Dividend yield: calculado caso a caso, mas geralmente, definido como a
média dos últimos anos;
g. Volatilidade: adotou-se como padrão a volatilidade anualizada com base
na oscilação diária do ativo-objeto ao longo dos últimos 4 anos.
(ii) Simulação de Monte Carlo;
- o valor justo das demais opções/derivativos cujo ativo-objeto não é
negociado em bolsa de valores e calculado pela apuração do valor justo da
opção com base na diferença entre o valor econômico do ativo objeto,
determinado a partir de modelos de precificação baseado em múltiplos ou
em fluxo de caixa descontado, e o saldo devedor do contrato da debênture na
data de referência.
- o valor justo de opções do tipo americana cujos ativos objetos não são
negociados em bolsa de valores é calculado com base em modelo de
avaliação de portfolio.
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6.

Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2010
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Fundos exclusivos do Banco do Brasil *

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

6

28

317

1.126.473

1.944.862

583.708

1.126.479

1.944.890

584.025

*Nota 7.4

7.

Títulos e valores mobiliários
7.1) Composição por categoria, natureza e por emissor
31/12/2010

R$ mil
01/01/2009

31/12/2009

Instrumentos financeiros avaliados ao valor justo através do resultado
a) Instrumentos financeiros designados ao valor justo
Públicos:
Debêntures
Privados:
Debêntures
b) Instrumentos financeiros mantidos para negociação
Públicos:
Cotas de fundo de investimento exclusivo do Banco do Brasil
Instrumentos financeiros disponíveis para venda
Públicos:
Ações (*)
Privados:
Ações (*)

Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações
Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento
Públicos:
Títulos da dívida agrária – TDA
Empréstimos e recebíveis
Públicos:
Debêntures
Privados:
Debêntures

Instrumentos financeiros derivativos
Provisão para redução ao valor recuperável – Debêntures – Setor privado
Total

145.725

150.892

122.793

11.898.611

8.324.025

5.174.173

1.126.473
13.170.809

1.944.862
10.419.779

583.708
5.880.674

48.230.144

33.888.683

21.878.813

41.018.972
89.249.116

41.231.917
75.120.600

21.465.112
43.343.925

2.022.829
91.271.945

1.579.884
76.700.484

1.035.633
44.379.558

-

-

570
570

517.530

-

-

540.913
1.058.443

420.582
420.582

91.431
91.431

271.248

-

-

(342)

(76)

-

105.772.103

87.540.769

50.352.233

31/12/2010
3.502.274
102.269.829
105.772.103

31/12/2009
3.713.537
83.827.232
87.540.769

R$ mil
01/01/2009
1.668.831
48.683.402
50.352.233

(*) A composição dessas ações estão descritas na Nota 10.3

Circulante
Não Circulante
Total
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Resumo por emissor
Públicos
Privados
Total

31/12/2010

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

50.019.872
55.752.231
105.772.103

36.405.019
51.135.750
87.540.769

798.502
49.553.731
50.352.233

7.2) Composição por prazo de vencimento
R$ mil
Sem
vencimento

Até
3 meses

31/12/2010
1a3
3a5
anos
anos

3 a 12
meses

5 a 15
anos

Acima de
15 anos

Total

Instrumentos financeiros avaliados ao
valor justo através do resultado
a) Instrumentos financeiros designados
ao valor justo
Públicos:
Debêntures
Privados:
Debêntures
b) Instrumentos financeiros mantidos
para negociação
Públicos:
Cotas de fundo de investimento exclusivo
do Banco do Brasil
Instrumentos financeiros disponíveis
para venda
Públicos:
Ações
Privados:
Ações

Cotas de fundos mútuos de investimento e
de participações
Empréstimos e recebíveis
Público:
Debêntures
Privados:
Debêntures

Instrumentos financeiros derivativos –
setor Privado

-

-

-

145.725

-

-

-

145.725

-

260

-

1.396.492

3.356.050

2.611.252

4.534.557

11.898.611

1.126.473
1.126.473

260

-

1.542.217

3.356.050

2.611.252

4.534.557

1.126.473
13.170.809

48.230.144

-

-

-

-

-

-

48.230.144

41.018.972
89.249.116

-

-

-

-

-

-

41.018.972
89.249.116

2.022.829
91.271.945

-

-

-

-

-

-

2.022.829
91.271.945

-

-

-

-

47.554

469.976

-

517.530

-

-

-

-

540.913
588.467

469.976

-

540.913
1.058.443

-

-

-

-

271.248

-

Provisão para redução ao valor recuperável
– Debêntures – setor privado

271.248

(342)

Total

105.772.103

44
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R$ mil
Sem
Vencimento

Até
3 meses

31/12/2009
1a3
3a5
anos
anos

3 a 12
meses

5 a 15
anos

Acima de
15 anos

Total

Instrumentos financeiros avaliados ao
valor justo através do resultado
a) Instrumentos financeiros designados
ao valor justo
Público:
Debêntures
Privados:
Debêntures
b) Instrumentos financeiros mantidos
para negociação
Públicos:
Cotas de fundo de investimento exclusivo
do Banco do Brasil

Instrumentos financeiros disponíveis
para venda
Públicos:
Ações
Privados:
Ações

Cotas de fundos mútuos de investimento e
de participações
Empréstimos e recebíveis
Público:
Debêntures

-

-

-

-

150.892

-

-

150.892

1.138

119.174

-

277.852

1.516.417

2.964.835

3.444.609

8.324.025

1.944.862
1.946.000

119.174

-

277.852

1.667.309

2.964.835

- 1.944.862
3.444.609 10.419.779

33.888.683

-

-

-

-

-

- 33.888.683

41.231.917
75.120.600

-

-

-

-

-

- 41.231.917
75.120.600

1.579.884
76.700.484

-

-

-

-

-

- 1.579.884
- 76.700.484

-

-

-

-

10.293
10.293

410.289
410.289

Provisão para redução ao valor recuperável
– Debêntures – setor privado

-

420.582
420.582

(76)

Total

87.540.769

45
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R$ mil
Sem
vencimento

Até
3 meses

01/01/2009
1a3
3a5
anos
anos

3 a 12
meses

5 a 15
anos

Acima de
15 anos

Total

Instrumentos financeiros avaliados ao
valor justo através do resultado
a) Instrumentos financeiros designados
ao valor justo
Públicos:
Debêntures
Privados:
Debêntures
b) Instrumentos financeiros mantidos
para negociação
Públicos:
Cotas de fundo de investimento exclusivo
do Banco do Brasil
Instrumentos financeiros disponíveis
para venda
Públicos:
Ações
Privados:
Ações

Cotas de fundos mútuos de investimento e
de participações

-

-

-

-

122.793

-

-

122.793

-

42.492

6.425

423.406

1.539.281

2.448.922

713.647

5.174.173

583.708
583.708

42.492

6.425

423.406

1.662.074

2.448.922

713.647

583.708
5.880.674

21.878.813

-

-

-

-

-

-

21.878.813

21.465.112
43.343.925

-

-

-

-

-

-

21.465.112
43.343.925

1.035.633
44.379.558

-

-

-

-

-

-

1.035.633
44.379.558

-

570
570

-

-

-

-

-

570
570

-

-

-

-

-

91.431
91.431

-

91.431
91.431

Instrumentos financeiros mantidos até o
vencimento
Público:
Títulos da dívida agrária - TDA

Empréstimos e recebíveis
Público:
Debêntures

Provisão para redução ao valor recuperável
– Debêntures – setor público e privado

-

Total

50.352.233

7.3) Debêntures
As debêntures que possuem derivativos embutidos foram classificadas como
instrumento financeiro designado ao valor justo por meio do resultado e as
debêntures simples foram classificadas como empréstimos e recebíveis,
conforme a seguir:
R$ mil
01/01/2009

31/12/2010

31/12/2009

Instrumentos financeiros designados ao valor justo
Empréstimos e recebíveis
Valor bruto
Provisão para redução ao valor recuperável
Total

12.044.336
1.058.443
13.102.779
(342)
13.102.437

8.474.917
420.582
8.895.499
(76)
8.895.423

5.296.966
91.431
5.388.397
5.388.397

Circulante
Não Circulante
Total

260
13.102.177
13.102.437

120.312
8.775.111
8.895.423

48.920
5.339.477
5.388.397
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7.3.1) Distribuição da carteira bruta por setor de atividade
31/12/2010
Setor Público
Setor Privado
Indústria
Outros serviços

Total

31/12/2009

663.255

571.474

214.223

6.428.836
6.010.688
12.439.524

6.032.663
2.291.362
8.324.025

3.133.865
2.040.309
5.174.174

13.102.779

8.895.499

5.388.397

7.3.2) Distribuição da carteira bruta por vencimento
R$ mil
31/12/2010
Vencido
A vencer:
2011
2012
2013
2014
2015
Após 2015
Total

260
7.545
1.534.673
12.004
3.932.513
7.615.784
13.102.779
R$ mil
31/12/2009

Vencido
A vencer:
2010
2011
2012
2013
2014
Após 2014
Total

1.138
119.174
277.852
1.667.309
10.293
6.819.733
8.895.499
R$ mil
01/01/2009

Vencido
A vencer:
2009
2010
2011
2012
2013
Após 2013
Total

48.920
423.406
212.124
1.449.950
3.253.997
5.388.397

7.3.3) Conciliação da movimentação da redução ao valor recuperável
31/12/2010
76
266
342

Saldo no início do exercício
Constituição (reversão) *
Saldo no final do exercício
*O efeito no resultado está apresentado na Nota 17.
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7.3.4) Carteira de Debêntures
A seguir estão listadas as principais debêntures por classificação e valor
justo.
O valor justo das debêntures é calculado pela administração, utilizando
premissas e julgamentos que, embora sejam revisados periodicamente, os
valores reais podem divergir das estimativas calculadas.
Classificação

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

1.058.443

420.582

91.431

10.448.439
1.595.897
12.044.336

6.628.028
1.846.889
8.474.917

3.666.338
1.630.628
5.296.966

13.102.779

8.895.499

5.388.397

31/12/2010

Empréstimos e recebíveis
Debêntures com características de concessão de crédito
Designadas ao valor justo através do resultado (Nota 21)
Debêntures conversíveis / permutáveis em ações listadas em bolsa
Debêntures conversíveis / permutáveis em ações não listadas em bolsa

Total de debêntures

7.4) Fundo de investimento exclusivo do Banco do Brasil
O Fundo está classificado como instrumento financeiro avaliado ao valor
justo através do resultado mantido para negociação.
A carteira é composta basicamente por títulos públicos de emissão do
Tesouro Nacional e custodiados no Sistema de Liquidação e Custódia –
SELIC
Apresenta-se a seguir a composição da carteira de títulos do Fundo:
31/12/2010

31/12/2009

1.997

4.974

R$ mil
01/01/2009

Fundo BB Extramercado Exclusivo
ATIVO
Disponibilidades
Operações compromissadas
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
Títulos e valores mobiliários livres
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
Outros
PASSIVO
Valores a pagar

186.946

209.027

12.249

937.656
1
1.126.600

1.731.014
1
1.945.016

561.538
1
583.799

(127)
(127)

TOTAL

10.011

1.126.473

(154)
(154)
1.944.862

(91)
(91)
583.708

Composição dos títulos integrantes do ativo do Fundo por prazo de
vencimento:

48
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R$ mil

Fundo BB Extramercado Exclusivo
Operações compromissadas
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
Títulos e valores mobiliários livres
Letras Financeiras do Tesouro – LFT

31/12/2010
1a3
3a5
anos
anos

Quantidade

Até
3 meses

3 a 12
meses

5 a 15
anos

41.636

186.946

-

-

-

-

186.946

208.468

1.565
188.511

62.677
62.677

289.966
289.966

541.978
541.978

41.470
41.470

937.656
1.124.602

Total

R$ mil

Fundo BB Extramercado Exclusivo
Operações compromissadas
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
Títulos e valores mobiliários livres
Letras Financeiras do Tesouro – LFT

31/12/2009
1a3
3a5
anos
anos

Quantidade

Até
3 meses

3 a 12
meses

51.083

209.027

-

442.449

293.124
502.151

-

5 a 15
anos

-

Total

-

-

209.027

267.688 1.010.398
267.688 1.010.398

159.804
159.804

1.731.014
1.940.041
R$ mil

Fundo BB Extramercado Exclusivo
Operações compromissadas
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
Títulos e valores mobiliários livres
Letras Financeiras do Tesouro – LFT

01/01/2009
1a3
3a5
anos
anos

Quantidade

Até
3 meses

3 a 12
meses

5 a 15
anos

3.294

12.249

-

-

-

-

12.249

150.746

12.249

34.838
34.838

-

50.015
50.015

476.685
476.685

561.538
573.787

Total

7.5) Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações
Estas aplicações são administradas por instituições financeiras privadas. As
cotas destes fundos são avaliadas pelos valores das cotas divulgadas pelo
respectivo administrador na data base do balanço.
31/12/2010

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

Mellon Serviços Financeiros Distribuidora
de Títulos Mobiliários S.A.

668.473

867.574

462.808

Banco Bradesco S.A

315.427

258.875

118.485

Credit Suisse Brasil

298.196

-

-

Banco ABN Amro Real S.A.

151.751

95.789

67.756

Banco Bradesco S.A

82.253

63.351

38.011

Banco Bradesco S.A

55.412

67.851

79.164

Banco Bradesco S.A.

56.889

30.600

13.564

Governança & Gestão Investimentos

38.778

38.827

28.974

Fundo

Administrador

- PROT – Fundo de Investimento em
Participações
- Brasil Energia – Fundo de Investimentos
em Participações
- Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios
- InfraBrasil – Fundo de Investimentos em
Participações
- AG Angra Infra-Estrutura - Fundo de
Investimento em Participações
- Fundo de Investimentos Cia. Paulista
Trens Metropolitanos
- Logística Brasil – Fundo de Investimento
em Participações
- Fundo de Invest. Em Partic. Governança e
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Gestão – FIPGG
- Fundo de Investimento em Participações
Caixa Modal Oleo e Gas
-FIP Terra Viva - Fundo de Investimento
em Participações
- Fundo Brascan de Petróleo e Gás
- Brasil Mezanino Infra-estr fdo. Inv. em
Participações
- Fundo Mútuo Invest em Empresas
Emergentes CRIATEC
- Fundo de Investimento em Participações
Caixa Ambiental
- BR Educacional Fundo de Investimento
em Participações
- CRP VI Venture Fundo Mútuo de Invest.
Empr. Emergentes
- RB Cinema I – Fundo Financiamento Ind.
Cinematográfica Nacional
-Fundo Brasil Agronegócio - Fundo de
Investimento em Participações
- Fire - Fundo Mútuo de Investimento em
Empresas Emergentes
- Opportunity Equity Partners – FIA
- Brasil 21 – Fundo Mútuo de Investimento
em Empresas Emergentes
- Outros
Total

Caixa Econômica Federal

18.502

DGF Gestão de Fundos Ltda

29.494

856

-

Banco Brascan S.A.
Darby Stratus Administração de
Investimentos Ltda
BNY Mellon Serviços Financeiros
Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A

16.728

16.749

13.642

22.550

12.731

303

22.803

13.603

7.873

Caixa Econômica Federal

31.522

2.673

3.149

BEM - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.

36.074

15.000

-

CRP Companhia de Participações S.A

12.203

10.506

4.180

Rio Bravo Investimentos S.A.

11.413

11.802

11.677

Banco Bradesco S.A

6.880

-

-

-

7.923

26.908

4.713

4.850

104.698

BrasilPrivate Consultoria e Participações
Ltda.
Mellon Serviços Financeiros Distribuidora
de Títulos Mobiliários S.A.
Dynamo Administradora de Recursos Ltda.

-

-

2.714

5.953

4.645

140.054
2.022.829

54.371
1.579.884

49.796
1.035.633

Os fundos mútuos de investimento em empresas emergentes Fire – Fundo
Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes e Brasil 21 – Fundo Mútuo
de Investimento em Empresas Emergentes – foram constituídos sob a forma
de condomínios fechados, tendo somente aportes da BNDESPAR, com prazo
de duração de oito anos. Esses fundos estão em fase de desinvestimentos.

8.

Venda a prazo de títulos e valores mobiliários e direitos recebíveis
As informações das operações de venda a prazo de títulos e valores
mobiliários e direitos recebíveis estão assim sumarizadas:
R$ mil
31/12/2010
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Provisão para redução ao valor recuperável

Direitos recebíveis
Provisão para redução ao valor recuperável

31/12/2009

01/01/2009

1.371.692
(3.144)

3.346.868
(14.669)

3.547.772
(13.219)

1.368.548

3.332.199

3.534.553

1.676.263
(30.096)

19.567
(4.815)

20.790
(6.377)

1.646.167

14.752

14.413

Circulante
Não Circulante

302.302
2.712.413

2.384.917
962.034

378.991
3.169.975

Total

3.014.715

3.346.951

3.548.966
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8.1) Distribuição da carteira bruta das operações de venda a prazo de títulos e
valores mobiliários e direitos recebíveis por setor de atividade
31/12/2010
Setor Público (*)
Setor Privado
Indústria
Intermediação financeira
Outros serviços

Total

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

91.770

2.248.138

2.240.652

1.264.567
1.691.618
2.956.185

1.082.499
35.798
1.118.297

1.274.265
8.552
45.093
1.327.910

3.047.955

3.366.435

3.568.562

(*) Inclui o valor de R$ 91.770 mil (R$ 2.244.520 mil em 31 de dezembro de 2009 e R$ 2.240.652 mil em
01 de janeiro de 2009) de operações com o controlador – BNDES, vide nota 16.

8.2) Distribuição da carteira bruta das operações de venda a prazo de títulos e
valores mobiliários e direitos recebíveis por vencimento
R$ mil
31/12/2010
A vencer:
2011
2012
2013
2014
2015
Após 2015
Total

304.062
290.038
345.258
464.221
158.974
1.485.402
3.047.955
R$ mil
31/12/2009

A vencer:
2010
2011
2012
2013
2014
Após 2014
Total

2.391.251
206.440
190.670
265.987
311.010
1.077
3.366.435
R$ mil
01/01/2009

A vencer:
2009
2010
2011
2012
2013
Após 2013
Total

382.916
2.217.543
205.556
190.436
260.953
311.158
3.568.562
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8.3) Conciliação da movimentação da redução ao valor recuperável com
crédito sobre operações de venda a prazo de títulos e valores mobiliários e
direitos recebíveis
a) Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
R$ mil
31/12/2009

31/12/2010
Saldo no início do exercício
Constituição (reversão) líquida
Saldo no final do exercício

14.669
(11.525)
3.144

13.219
1.450
14.669

b) Direitos recebíveis
R$ mil
31/12/2009

31/12/2010
Saldo no início do exercício
Constituição (reversão) líquida
Saldo no final do exercício

4.815
25.281
30.096

6.377
(1.562)
4.815

O efeito no resultado está apresentado na Nota 17.

9. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber
Em 22 de janeiro de 2010, o Conselho de Administração da Eletrobrás
aprovou a quitação do saldo da reserva especial relativa a dividendos
obrigatórios não distribuídos, provenientes de lucros apurados no período
compreendido entre 1979 e 1998, no total de R$ 10.284.915 mil. Em
fevereiro de 2010, a Eletrobrás pagou antecipadamente a primeira das quatro
parcelas, que venceria em junho de 2010. Os pagamentos restantes serão
efetuados em três parcelas anuais a partir de junho de 2011.
31/12/2010

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

Dividendos a receber – Eletrobrás (1)
Outras empresas
Circulante

591.924
133.621
725.545

468.379
258.760
727.139

652.134
652.134

Dividendos a receber – Eletrobrás (1)
Outras empresas
Não Circulante

1.183.848
1.183.848

1.405.138
1.405.138

-

1.775.772
133.621
1.909.393

1.873.517
258.760
2.132.277

652.134
652.134

Dividendos a receber – Eletrobrás (1)
Outras empresas
Total
(1)
Valor líquido de efeito tributário e atualizados a taxa Selic
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10. Participações Societárias
A carteira de participações societárias é composta por empresas coligadas,
sobre as quais a BNDESPAR exerce influência significativa, e por outras
empresas em que não existe influência.
Até a adoção integral dos Pronunciamentos Técnicos CPC, essa carteira era
apresentada no Balanço Patrimonial no subgrupo de Investimentos do Ativo
Não Circulante, com exceção daqueles investimentos com manifestada
intenção de realização no curto prazo, apresentados no Ativo Circulante.
Com a aplicação dos CPC, os Investimentos se restringiram à carteira de
coligadas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. As outras
participações societárias, que passaram a ser avaliadas pelo método do valor
justo, estão sendo apresentadas no Balanço Patrimonial no subgrupo de
Títulos e Valores Mobiliários, na rubrica “Ações e bônus de subscrição”, do
Ativo Não Circulante, na categoria definida pelo CPC 38 como “Disponível
para Venda”.
Os componentes da carteira de participações societárias da BNDESPAR –
coligadas e instrumentos financeiros disponíveis para venda – são
decorrentes de operações de apoio financeiro do Sistema BNDES, cujo foco
em geral corresponde à perspectiva de longo prazo.
A fim de demonstrar esses ativos sob a mesma ótica com que são
administrados, apresentamos a seguir a composição desses investimentos
como uma carteira de participações societárias, o que também permite a
comparabilidade com as divulgações anteriores.
10.1) Composição dos saldos
31/12/2010
Investimentos – Coligadas avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

13.641.374

14.231.339

7.367.036

Títulos e Valores Mobiliários – Empresas avaliadas a valor
justo (Disponíveis para Venda) – Ativo Circulante

81.464

68.479

-

Títulos e Valores Mobiliários – Empresas avaliadas a valor
justo (Disponíveis para Venda) – Ativo Não Circulante

89.167.652

75.052.121

43.343.925

102.890.490

89.351.939

50.710.961

Total dos investimentos

10.2) Investimentos - Coligadas avaliadas pelo método de equivalência
patrimonial
As empresas nas quais a BNDESPAR possui o poder de participar nas
decisões financeiras e operacionais, sem controlar de forma individual ou
53
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conjunta essas políticas (influência significativa) são avaliadas pelo método
da equivalência patrimonial.
10.2.1) Carteira de Coligadas
R$ mil
Quantidade (mil) de ações
possuídas

Empresas investidas

Data base

Bertin
Brasiliana

31.10.2010

Capital
Social

Ordinárias

300.000
38.299

Preferenciais

Resultado de equivalência
patrimonial
% participação
no
capital

50.000
27.282

Valor contábil

31/12/2010

31/12/2009

53,85
23,96

320.733

94.683
343.708

Valor
patrimonial
investimento

Ágio
Prov. perdas

1.646.789

a
b

31/12/2010

-

1.646.789

31/12/2009

01/01/2009

1.740.854

2.371.805
1.702.464

COPEL

31.10.2010

2.960.709
6.910.000

207.331

253.092

2.275.172

-

2.275.172

2.107.461

1.919.212

Fibria

31.10.2010

8.379.397

142.360

-

30,45

109.389

93.866

4.703.324

-

4.703.324

4.868.234

-

JBS

31.10.2010

18.046.067

437.102

-

17,54

22.628

-

3.235.358

848.219

4.083.577

4.152.472

-

(231.412)
(68.782)
359.887
79.762

(3.936)
(50.332)
731.081
(249.433)

11.860.643
825.461

848.219
107.051
195.966
(88.915)

12.708.862
932.512

295.807
228.928
13.393.756
837.583

291.666
391.560
6.676.707
690.329

13.641.374

14.231.339

7.367.036

Rio Polímeros
Telemar Participações
Subtotal
Outras empresas

439.349

Total

481.648

12.686.104

955.270

a

a
b

•

A data-base indica a data do patrimônio líquido da investida que serviu de base para o cálculo da última equivalência
efetuada. Foram reconhecidos os efeitos decorrentes de eventos relevantes subseqüentes à data-base, bem como os
efeitos da aplicação da Lei n.º 11.638/07 e dos Pronunciamentos Técnicos CPC nas demonstrações financeiras das
coligadas. Os efeitos de mudança relativa de participação nas coligadas foram reconhecidos no resultado; as
informações sobre as coligadas descritas no item 8.2.2 abaixo já contemplam esses efeitos.

•

As empresas concessionárias de serviços públicos não adotaram integralmente os CPC até a data-base utilizada para
equivalência patrimonial, especialmente a Interpretação Técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão, bem como não
retratam possíveis efeitos da aplicação da OCPC 05 – Contratos de Concessão, aprovada pela Deliberação CVM nº
657/10, de 28 de dezembro de 2010.

•

A Bertin foi incorporada pela JBS em dezembro/2009.

•

Embora detenha diretamente somente 17,54% do capital votante da JBS, a BNDESPAR exerce influência significativa
na empresa em razão de participação indireta através do Fundo Prot Fip (3,6%). Além disso, a BNDESPAR é signatária
de acordo de acionistas e de acordo de investimento, o que permite sua representação no Conselho de Administração da
JBS.

•

Os investimentos em coligadas foram objeto de teste de recuperabilidade em conformidade com o CPC 01 – Redução
ao Valor Recuperável de Ativos. O valor recuperável é o maior entre o valor de mercado e o valor em uso.

10.2.2) Informações sobre as Coligadas
Valor Contábil - R$ mil – Data base: 31/10/2010 (1)

Empresas
Investidas
Brasiliana (2)
COPEL
Fibria
JBS
Subtotal
Outras empresas
Total

(1)
(2)

Ativos
4.143.658
10.624.802
29.061.717
36.850.071
80.680.248
27.974.556
108.654.804

Passivos
1.085.334
1.130.973
13.613.355
18.399.380
34.229.042
15.356.811
49.585.853

Patrimônio
Líquido
3.058.324
9.493.829
15.448.362
18.450.691
46.451.206
12.617.745
59.068.951

Receitas
969.894
1.177.106
8.318.417
9.771.034
20.236.451
3.455.719
23.692.170

Valores contábeis ajustados para o cálculo da equivalência patrimonial.
Empresa com ações não listadas.
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Valor Justo da
Participação em Coligadas
com Ações Listadas
Resultado
800.089
866.282
14.400
(221.609)
1.459.162
130.232
1.589.394

31/12/2010
2.577.730
3.700.790
3.134.023
9.412.543
511.929
9.924.472
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10.2.3) Reconciliação dos saldos de Investimentos em Coligadas
31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

Saldo publicado na data-base
Reclassificação para carteira de Participações Societárias - TVM Disponíveis para Venda
Reclassificação da carteira de Participações Societárias - TVM Disponíveis para Venda
Parcela do ajuste a valor justo das debêntures convertidas
Outros Resultados Abrangentes das Coligadas - aplicação do CPC 18
Resultado de equivalência patrimonial
Baixas de deságios (*)
Reclassificação de Outros investimentos parcela do Valor Justo
Efeitos por aquisição de coligadas - valor justo e ganho por compra vantajosa (*)
Outros

11.999.177
(1.239.616)
683.316
262.994
(335.285)
(612.035)
602.947
1.027.185
1.923.341
(80.685)

7.637.318
(1.239.616)
651.898
(315.568)
602.947
30.057

Saldo Investimentos em coligadas ajustado

14.231.339

7.367.036

(*) Inclui deságios apurados antes de 2009 e ganho por compra vantajosa de coligadas. A BNDESPAR apurou em 2009 o
total de R$ 2.018.581 de ganho com compra vantajosa, computado no resultado para fins comparativos, nas aquisições de
sociedades coligadas, em função dos valores justos proporcionais dos ativos líquidos dessas coligadas serem superiores às
contraprestações transferidas em troca das ações dessas sociedades investidas.

10.3) Títulos e Valores Mobiliários – Investimentos em empresas avaliadas
ao valor justo (Disponíveis para Venda)
Os Pronunciamentos Técnicos aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários, alinhados às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS,
prescrevem que as participações societárias em entidades que não sejam
controladas, controladas em conjunto ou coligadas devem ser tratadas como
instrumento financeiro, aplicando-se o conceito de valor justo como base de
avaliação.
Quando inicialmente reconhecidas, a BNDESPAR classifica as participações
societárias em outras empresas na categoria “Disponível para Venda” e
mensura o investimento pelo valor justo na data da negociação, acrescido dos
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão
do instrumento. Após o reconhecimento inicial, esses investimentos são
mensurados pelos seus valores justos sem nenhuma dedução dos custos de
transação em que possa incorrer na venda ou em outra alienação. As
mudanças no valor justo das participações societárias em outras empresas são
reconhecidas diretamente no patrimônio líquido da BNDESPAR, na conta de
Ajustes de Avaliação Patrimonial. Essas mudanças no valor justo
correspondem a ganhos ou perdas econômicos ainda não realizados,
registrados no âmbito da demonstração do resultado abrangente.
Ao determinar e divulgar o valor dos investimentos em participações
societárias classificadas como “Disponível para Venda”, a BNDESPAR
utiliza a hierarquia a seguir:
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• Nível 1: aplicado para empresas cujas ações são listadas em bolsa, para as
quais o valor justo é baseado no preço médio de fechamento do último
pregão em que houve negociação do título, no mês de referência, ajustado por
baixa liquidez, se for o caso;
• Nível 2: aplicado para empresas de participações (holding) cujas ações não
são listadas em bolsa, mas o principal ativo é representado por ações de
empresas listadas em bolsa, para as quais o valor justo é baseado no preço
médio de fechamento do último pregão em que houve negociação das ações
integrantes do ativo da empresa, ajustado pelos demais ativos, passivos e por
baixa liquidez, se for o caso;
• Nível 3: aplicado para empresas cujas ações não são listadas em bolsa, para
as quais o valor justo é determinado, na data de referência, a partir de
modelos de precificação baseados em múltiplos ou em fluxo de caixa
descontado;
• Valor de Custo: aplicado para empresas cujas ações não são listadas em
bolsa e que apresentam um intervalo amplo de valores justos possíveis de
serem aceitos para a data de referência no âmbito do esforço de avaliação
estabelecido no Nível 3, sem que se possa determinar a probabilidade
associada às estimativas que compõem tal intervalo, para as quais é atribuído
o custo de aquisição.
10.3.1) Carteira de Títulos e Valores Mobiliários – Investimento em Ações
Disponíveis para Venda
R$ mil
Quantidade (mil) de ações
possuídas
Ordinárias
Preferenciais

EMPRESAS INVESTIDAS

%
participação
no capital

31/12/2010

31/12/2009

01/01/2009

NÍVEL 1 – Empresas Listadas
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. - ALL
BANCO DO BRASIL S.A.
BRADESCO
BRASIL FOODS
BRASKEM S.A.
CEG
CEMIG
CESP
CIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CPFL
ELETROBRÁS
EMBRAER
GERDAU
IOCHPE
ITAÚ UNIBANCO HOLDING
KLABIN
LIGHT
LLX LOGÍSTICA
MARFRIG
PARANAPANEMA
PDG REALTY
PETROBRAS
REDE ENERGIA
TELE NORTE LESTE
TOTVS
TRACTEBEL
USIMINAS
VALE
Subtotal Nível 1
Outras empresas - Nível 1
Total Nível 1

(1)

(2)
(1)

83.940
235
22.242
17.944.799
31.774
40.527
190.758
39.762
35.917
6.419
30.632
20.833
48.201
54.986
24.718
173.400
775
1.658
6.225
1.005
218.386

9.368
44.317
11.147
18.697
18.691
14.162
11.259
108.422
1.341.349
67.643
5.627
17.544
68.276

NÍVEL 2 – Empresas holdingsnão listadas
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12,18
0,01
0,25
2,55
5,53
34,56
1,70
5,71
2,14
8,42
18,50
5,37
3,50
10,50
0,25
11,81
15,02
3,00
13,89
17,23
2,23
11,61
21,00
0,01
5,27
0,95
1,83
5,34

1.270.009
7.352
305.196
609.657
903.633
789.571
310.601
505.190
848.988
1.686.318
4.742.631
470.390
923.975
153.164
445.071
634.267
780.192
97.083
738.919
278.230
251.633
41.865.559
408.564
161.236
281.730
169.760
354.521
15.434.023
75.427.463
2.365.772
77.793.235

1.949.287
1.834.223
282.576
442.619
391.089
717.792
328.200
445.734
1.069.911
1.430.189
7.525.213
378.141
1.206.173
260.732
435.500
979.481
1.272.295
209.375
910.996
365.108
213.937
25.091.175
463.714
241.145
238.562
335.565
454.474
13.679.910
63.153.116
2.054.175
65.207.291

737.087
928.082
33.756
145.992
493.482
266.731
278.770
828.183
904.199
3.477.707
334.468
639.291
102.022
620.772
1.523.312
274.218
142.964
15.645.974
476.778
212.839
75.070
256.564
230.622
5.967.614
34.596.497
2.393.067
36.989.564

11.116.726

9.728.026

6.061.277
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NÍVEL 3 – Empresas não listadas (Valor Justo)

337.807

141.630

250.456

Custo – Empresas não listadas (Valor de Custo)

1.348

43.653

42.628

89.249.116

75.120.600

43.343.925

TOTAL

(1) Embora o percentual de participação alcance 20% do capital, não há influência significativa na Administração dessas investidas.
(2) Houve aquisição de ações nos anos de 2009 e 2010.

10.3.2) Reconciliação dos saldos da Carteira de Investimentos em Ações
Disponíveis para Venda
31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

Saldo publicado na data-base
- Ações Disponíveis para Venda - CP
- Participações em Outras Empresas
Total

68.479
21.816.419
21.884.898

17.527.856
17.527.856

Empresas reclassificadas para carteira de coligadas
Empresas reclassificadas da carteira de coligadas
Ajuste ao valor justo das ações em carteira
Ajuste ao valor justo pela conversão de debêntures
Baixas por venda
Transferência do valor justo das empresas reclassificadas para a carteira de coligadas

(683.316)
1.239.616
54.585.368
174.814
(1.053.595)
(1.027.185)

(651.898)
1.239.616
25.228.351
-

Saldo Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários – Empresas avaliadas ao valor justo
(Disponíveis para Venda) ajustado

75.120.600

43.343.925

11. Obrigações por repasses
11.1) Composição
R$ mil
Moeda
nacional
BNDES
STN
Total

11.642.000
2.584.529
14.226.529

31/12/2010
Moeda
estrangeira
49.430
49.430

Circulante
Não Circulante
Total

Total
11.691.430
2.584.529
14.275.959
872.280
13.403.679
14.275.959

R$ mil
Moeda
nacional
6.814.107
2.354.519
9.168.626

BNDES
STN
Total

31/12/2009
Moeda
estrangeira
63.576
63.576

Total
6.877.683
2.354.519
9.232.202
281.394
8.950.808
9.232.202

Circulante
Não Circulante
Total
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R$ mil
Moeda
nacional
BNDES
STN
Total

16.876.578
2.141.457
19.018.035

Circulante
Não Circulante
Total

01/01/2009
Moeda
estrangeira
94.931
94.931

Total
16.971.509
2.141.457
19.112.966
2.899.149
16.213.817
19.112.966

As obrigações por repasses perante o BNDES estão sujeitas à atualização
monetária com base na variação da TJLP, variação cambial ou IGP-M
acrescida de juros de até 10,09% ao ano. O prazo máximo de vencimento está
estipulado para o ano de 2018.
As obrigações perante a Secretaria do Tesouro Nacional estão sujeitas à
atualização monetária com base na variação da SELIC, cujo prazo máximo
de vencimento está estipulado para dezembro de 2017.
11.2) O vencimento das obrigações por repasses com BNDES e a Secretaria do
Tesouro Nacional – STN
R$ mil
31/12/2010
A vencer:
2011
2012
2013
2014
2015
Após 2015
Total

872.280
15.183
1.431.261
2.678.716
2.674.920
6.603.599
14.275.959
R$ mil
31/12/2009

A vencer:
2010
2011
2012
2013
2014
Após 2014
Total

281.394
682.131
15.866
505.566
1.650.149
6.097.096
9.232.202
R$ mil
01/01/2009

A vencer:
2009
2010
2011
2012
2013
Após 2013
Total

2.899.149
1.776.820
2.151.188
1.379.151
2.256.048
8.650.610
19.112.966
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12. Emissão de debêntures
Em dezembro de 2006, a BNDESPAR emitiu 600.000 debêntures simples, da
forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações, em série única, da
espécie sem garantia e sem preferência (quirografária), com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00, na data da emissão, perfazendo o montante de
R$ 600.000 mil.
Esta distribuição pública foi realizada no âmbito do Primeiro Programa de
Distribuição Pública de Debêntures da Emissora, arquivado na Comissão de
Valores Mobiliários, em 19 de dezembro de 2006, sob o número
CVM/SRE/PRO/2006/0011.
As debêntures foram subscritas e integralizadas ao preço de R$ 898,33, cada uma,
correspondente ao valor nominal unitário de R$ 1.000,00 ajustado por deságio de
10,167%, apurado em processo de coleta de intenções de investimento.
As debêntures terão o seu valor nominal unitário atualizado a partir da data de
subscrição e integralização, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
sendo o produto da atualização incorporado a este automaticamente, de acordo
com as fórmulas previstas na escritura de emissão, e pagam juros de 6% a.a.,
incidentes sobre o valor nominal unitário atualizado da debênture, devidos ao
final de cada período de capitalização. O primeiro e o segundo pagamentos de
juros foram realizados em 15 de janeiro de 2009 e 2010, respectivamente, e os
demais ocorrerão em 15 de janeiro de 2011 e 15 de janeiro de 2012, conforme
detalhado na escritura de emissão. A amortização será em uma única parcela, na
data do vencimento, 15 de janeiro de 2012.
Na segunda distribuição do Primeiro Programa, ocorrida em julho de 2007, a
BNDESPAR realizou a emissão de 1.350.000 debêntures simples, da forma
nominativa, escritural, não conversíveis em ações, em duas séries, sendo 550.000
debêntures da Primeira Série e 800.000 debêntures da Segunda Série, da espécie
sem garantia e sem preferência (quirografária), com valor nominal unitário de
R$ 1.000,00, na data de emissão, perfazendo o montante de R$ 1.350.000 mil. As
debêntures foram subscritas e integralizadas pelo valor nominal unitário.
Em dezembro de 2009, já no âmbito do Segundo Programa de Distribuição,
arquivado na CVM em 29 de julho de 2008 sob o n.º CVM/SER/PRO/2008/007,
foi concluída a quarta oferta pública de debêntures simples de emissão da
BNDESPAR. Foram emitidas 1.250.000 debêntures simples, da mesma forma e
espécie das emissões anteriores, em duas séries, sendo 640.000 debêntures da
Primeira Série e 610.000 debêntures da Segunda Série, com valor nominal
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unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão, perfazendo o montante de
R$ 1.250.000 mil. As debêntures também foram subscritas e integralizadas pelo
valor nominal unitário.
O valor nominal unitário das debêntures da Primeira Série das duas últimas
distribuições não será atualizado e incidirão apenas juros prefixados, conforme
indicado na tabela a seguir. A remuneração, assim como a amortização, será paga
integralmente nas respectivas datas de vencimento, de acordo com a tabela a
seguir.
O valor nominal unitário das debêntures da Segunda Série das emissões de 2007 e
2009 será atualizado pela variação do IPCA, divulgado pelo IBGE, sendo o
produto da atualização incorporado a esta automaticamente, de acordo com a
fórmula prevista no Suplemento Definitivo.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures da Segunda Série das emissões de
2007 e 2009, atualizado monetariamente, incidem juros prefixados, desde a data
de subscrição e integralização ou a data do pagamento anterior dos Juros da
Segunda Série, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento. Os juros da
Segunda Série de ambas as emissões serão calculados de acordo com a fórmula
prevista na Escritura de Emissão.
O primeiro e o segundo pagamentos de juros da Segunda Série da emissão de
2007 ocorreu em 17 de agosto de 2009 e 16 de agosto de 2010, respectivamente e
os demais serão realizados em 15 de agosto de 2011, 15 de agosto de 2012 e na
data de vencimento, 15 de agosto de 2013, quando será amortizada em parcela
única. Os pagamentos de juros da Segunda Série da emissão de 2009 ocorrerão
anualmente a partir de 15 de janeiro de 2012 até 15 de janeiro de 2015, quando
será amortizada em parcela única.
Em dezembro de 2010, foi realizada a quinta oferta pública de debêntures da
BNDESPAR, sendo a primeira no âmbito do Terceiro Programa de Distribuição.
Foram emitidas três séries, uma prefixada (Primeira Série), uma com taxa
flutuante trimestral (Segunda Série) e outra indexada ao IPCA (Terceira Série).A
primeira, segunda e terceira séries foram aprovadas e registradas na CVM em
10 de dezembro de 2010
sob
os
n.º
CVM/SRE/DEB/2010/033,
CVM/SRE/DEB/2010/034, e CVM/SRE/DEB/2010/035, respectivamente.
A oferta foi encerrada em 17 de dezembro de 2010, tendo sido distribuídas
2.025.000 debêntures simples, da forma nominativa e escritural, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, com valor nominal total de R$ 2.025.000
mil.Foram colocadas 500.000 debêntures da Primeira Série, 1.000.000 debêntures
da Segunda Série e 525.000 debêntures da Terceira Série.
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O valor nominal unitário das debêntures da Primeira e da Segunda Séries não
serão atualizados e incidirão apenas juros prefixados (Primeira Série) e flutuantes
trimestralmente (Segunda Série). A remuneração de ambas as séries, assim como
a amortização, será paga integralmente nas respectivas datas de vencimento. As
taxas de juros e as datas de vencimento estão indicadas na tabela a seguir.
A Segunda Série terá remuneração flutuante, com uma taxa fixa de três meses
redefinida trimestralmente com base na sobretaxa de 0,30% ao ano a ser
adicionada à taxa de juros dos contratos futuros de DI (negociados na
BM&FBOVESPA) aplicáveis à cada período de capitalização trimestral. Os
períodos de capitalização e a fórmula de cálculo dos juros da Terceira Série estão
previstos na Escritura de Emissão.
O valor nominal unitário das debêntures da Terceira Série dessa última emissão
será atualizado pela variação do IPCA, sendo o produto da atualização
incorporado a esta automaticamente, de acordo com a fórmula prevista na
Escritura de Emissão. Sobre esse valor nominal unitário atualizado
monetariamente, incidem juros prefixados, desde a data de subscrição e
integralização ou a data do pagamento anterior dos juros da Terceira Série,
conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento. Os juros da Terceira Série
serão calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão.
Os pagamentos de juros da Terceira Série da emissão de 2010 ocorrerão
anualmente a partir de 15 de janeiro de 2013 até 15 de janeiro de 2017, quando a
série será amortizada em parcela única.
O montante atualizado da obrigação pela emissão de debêntures, as datas de
vencimento e os juros correspondentes a cada série estão demonstrados a seguir:
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Vencimento
1º distribuição - Primeiro Programa
Principal corrigido (IPCA)
Juros provisionados (6% a.a)
Deságio
Amortização acumulada do deságio (1)

15.01.2012

2º distribuição
1ª série
Principal
Juros provisionados (11,2% a.a)
2ª série
Principal corrigido (IPCA)
Juros provisionados (6,8% a.a)

01.01.2011

31/12/2010

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

734.784
42.109
(61.002)
48.211
764.102

694.078
39.606
(61.002)
36.404
709.086

665.811
83.333
(61.002)
24.597
712.739

550.000
240.141

550.000
160.858

550.000
89.799

954.766
23.975
1.768.882

901.872
22.406
1.635.136

865.143
84.756
1.589.698

640.000
84.288

640.000
2.747

-

656.901
47.833
1.429.022

610.952
1.328
1.255.027

-

500.000
3.384

-

-

1.000.000
5.571

-

-

527.269
1.536
2.037.760

-

-

Total

5.999.766

3.599.249

2.302.437

Circulante
Não Circulante
Total

306.224
5.693.542
5.999.766

62.012
3.537.237
3.599.249

168.088
2.134.349
2.302.437

15.08.2013

1º distribuição – Segundo Programa
1ª série
Principal
Juros provisionados (12,74% a.a)
2ª série
Principal corrigido (IPCA)
Juros provisionados (7,078% a.a)

01.01.2013
15.01.2015

1º distribuição – Terceiro Programa
1ª série
Principal
Juros provisionados (12,51% a.a)
2ª série
Principal
Juros provisionados (DI Futuro 3 meses + 0,30% a.a)
3ª série
Principal corrigido (IPCA)
Juros provisionados (6,2991% a.a)

01.01.2014
01.01.2014
15.01.2017

(1)
A amortização do deságio é calculada pelo método custo amortizado pelo prazo compreendido entre
dezembro de 2007 e janeiro de 2012.

13. Impostos e contribuições sobre o lucro
13.1) Corrente
A BNDESPAR adota o regime de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social na modalidade de lucro real anual, estando sujeita a
pagamentos mensais sobre uma base estimada, caso não se aplique à
suspensão/redução dos recolhimentos, como facultam os artigos 27 a 35 da
Lei n.º 8.981/95 e demais legislações pertinentes.
Em 31 de dezembro de 2010, a BNDESPAR constituiu provisões para
pagamento de contribuição social (alíquota de 9%) e de imposto de renda
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533

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 2009

(alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%). Essas provisões foram
calculadas sobre o lucro, antes de deduzidas as despesas de contribuição
social e de imposto de renda.
A demonstração do cálculo do encargo com imposto de renda e
contribuição social está evidenciada a seguir:
31/12/2010
Imposto
Contribuição
de renda
Social
Resultado antes da tributação
Participação dos empregados no lucro
Base para cálculo dos tributos
Encargo (crédito) total de imposto de renda e contribuição social
às alíquotas de 25% e 9%
Efeito das adições (exclusões) no cálculo dos tributos:
• Provisão para risco de crédito (Res. BACEN n.º 2.682/99)
• Passivo Atuarial – FAMS
• Dividendos de investimentos
• Créditos baixados como prejuízo
• Equivalência patrimonial
• Permuta de títulos e valores mobiliários
• Amortização de ágio, líquida de realização
• Provisão para desvalorização de títulos
• Provisões trabalhistas e cíveis
• Programa de desligamento planejado de funcionários
• Subvenções – Incentivos Fiscais
• JSCP – Investimento (-)
• Diferimento de tributação sobre venda de Ativo Permanente
• Realização da amortização do deságio
• Efeito ajustes CPC´s (RTT)
• Outras adições e exclusões líquidas
Imposto de renda e contribuição social do período
Ajuste das provisões para IRPJ e CSLL de períodos anteriores
Imposto de renda e contribuição social acumulado

R$ mil
31/12/2009
Imposto
Contribuição
de renda
Social

5.204.651
(46.199)
5.158.452

5.204.651
(46.199)
5.158.452

7.624.482
(17.260)
7.607.222

7.624.482
(17.260)
7.607.222

1.289.613

464.261

1.901.805

684.650

(43.561)
2.677
(158.801)
3.941
(109.837)
(11.001)
4.039
20.414
(972)
(2.906)
(9.433)
12.385
(52.164)
29.374
(11.212)
(8.414)
954.142
4.288
958.430

(15.682)
964
(57.168)
1.419
(39.541)
(3.960)
2.000
7.349
(350)
(1.046)
(3.396)
4.459
10.574
(4.036)
2.483
368.330
1.251
369.581

7.602
2.650
(326.760)
356
(194.532)
226.986
86.977
14.082
296
(18.514)
(654.402)
6.451
1.052.997
(974)
1.052.023

2.737
954
(117.634)
128
(70.031)
81.715
31.312
5.070
106
(6.665)
(235.585)
4.626
381.383
(372)
381.011

A alíquota efetiva é a seguinte:
31/12/2010
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total
Alíquota efetiva
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R$ mil
31/12/2009

5.158.452
1.328.011
161.406
1.489.417

7.607.222
1.433.034
398.162
1.831.196

28,87%

24,07%
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O saldo a pagar está assim demonstrado:

Impostos e contribuições sobre o lucro:
. Provisão
Imposto de renda
Contribuição social
. Antecipações
Imposto de renda
Contribuição social
Imposto e contribuição a recolher

R$ mil
01/01/2009

31/12/2010

31/12/2009

954.142
368.330
1.322.472

1.052.997
381.383
1.434.380

1.036.520
377.109
1.413.629

(698.543)
(274.634)
(973.177)
349.295

(434.921)
(158.868)
(593.789)
840.591

(979.163)
(356.433)
(1.335.596)
78.033

Os impostos e contribuições a recuperar e antecipações são os seguintes:
31/12/2010

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

IRPJ/CSLL pagos a maior em anos anteriores
IRRF sobre renda fixa
IRRF sobre renda variável
IRRF – Juros sobre o capital próprio
Antecipações – Incentivo Audiovisual
Outros
Total

120.935
112
132.968
6.072
1.272
261.359

404
313.112
12.602
81.800
5.040
1.272
414.230

45.820
622
137.383
4.200
1.657
189.682

Circulante
Não-Circulante
Total

261.359
261.359

414.230
414.230

189.682
189.682

13.2) Créditos tributários
31/12/2010
. Composição do crédito diferido (posição ativa) :
Amortização de ágio
Créditos baixados como prejuízo
Provisão para despesas médicas - FAMS
Provisão para desvalorização de títulos
Provisões trabalhistas e cíveis
Permuta de títulos e valores mobiliários
Provisão para participação dos empregados no lucro
Programa de desligamento planejado de funcionários
Derivativos – Opções
Total
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58.044
13.313
7.631
201.823
183.490
15.708
6.718
164.413
651.140

31/12/2009
79.254
28.375
208.508
184.614
302.903
5.868
10.670
820.192

R$ mil
01/01/2009
71.243
27.891
142.558
166.062
218
5.319
10.267
423.558
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31/12/2010
. Composição dos impostos diferidos: (posição passiva)
Amortização de deságio
Ganho de capital s/venda de ativo permanente a longo prazo
Ajuste a valor de mercado - Instrumentos Financeiros
Ganho por compra vantajosa
Baixa de deságio (CPC)
Derivativos - Opções
Sub-total

R$ mil
01/01/2009

31/12/2009

(8.054)
(52.164)
(155.427)
(349.928)
(437.344)
(92.224)
(1.095.141)

(8.054)
(214.838)
(402.602)
(477.293)
(1.102.787)

(8.054)
(94.936)
(205.002)
(307.992)

IRPJ e CSLL
Sub-total

(15.152.814)
(15.152.814)

(17.863.913)
(17.863.913)

(8.577.639)
(8.577.639)

Total das obrigações diferidas

(16.247.955)

(18.966.700)

(8.885.631)

Obrigações diferidas sobre marcação a mercado de títulos
disponíveis para venda:

De acordo com a Deliberação CVM n.º 599/09 foram constituídos ativos e
passivos fiscais diferidos sobre as adições e exclusões temporárias que
serão futuramente dedutíveis e tributáveis nas bases de cálculo de imposto
de renda e contribuição social. Até esta data, a Sociedade tem orçamentos e
expectativas de geração de lucros tributáveis apenas para o futuro
previsível. Não existe previsibilidade de compensação de ativos/passivos
após 5 anos. Em 31 de dezembro de 2010 a contrapartida das provisões de
imposto de renda e contribuição social diferido foi:
31/12/2010
(132.890)
(28.516)
(161.406)

Imposto de Renda
Contribuição Social
Total

R$ mil
31/12/2009
(292.766)
(105.396)
(398.162)

Basicamente os créditos tributários diferidos, decorrentes de diferenças
temporárias, têm a seguinte origem:
a) Créditos baixados como prejuízo: referem-se à provisão constituída
em operações de venda a prazo de títulos e valores mobiliários e
direitos recebíveis que estão inadimplentes há mais de 360 dias ou
que tiveram seus contratos declarados vencidos antecipadamente por
falta de atendimento às cláusulas contratuais. Tais créditos podem
estar em cobrança amigável pela área de recuperação de créditos ou,
em caso de insucesso, em cobrança judicial.
b) Provisões trabalhistas e cíveis: referem-se às ações trabalhistas (Nota
14.a) e cíveis (Nota 14.b).
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c) Provisão sobre a desvalorização de títulos: participações acionárias
avaliadas pelo custo de aquisição ou pelo método de equivalência
patrimonial.
d) Amortização de ágios: ágio decorrente da subscrição de ações em
dinheiro, conversão de debêntures ou permuta de ações ou créditos.
e) Permuta de títulos e valores mobiliários: refere-se ao crédito
tributário constituído para compensar o efeito do imposto de renda e
contribuição social pagos sobre o ganho não realizado entre o valor de
mercado e o valor contábil, proveniente da operação de permuta de
títulos e valores mobiliários. A realização destes créditos está
vinculada à alienação dos respectivos títulos.
f) Programa de desligamento planejado de funcionários: estimativa de
custos com plano para incentivar a aposentadoria de funcionários
ativos que atendam as condições para aposentadoria por tempo de
serviço (Nota 20).
g) Derivativos – Opções: refere-se ao valor justo de opções atreladas à
ações pertencentes à carteira de investimentos.
h) Provisão para despesas médicas – FAMS: refere-se à provisão para
despesas com assistência médica, contabilizada conforme Deliberação
CVM Nº 600/09.
Em relação às obrigações tributárias diferidas, decorrentes de diferenças
temporárias, têm origem, basicamente, de:
a) Ajuste a valor de mercado – Instrumentos Financeiros: refere-se à
marcação a mercado de debêntures, de títulos classificados como
disponíveis para venda e de outros investimentos em coligadas cuja
influência foi perdida;
b) Ganho por compra vantajosa: receita reconhecida na aquisição de
coligadas em função dos valores justos proporcionais dos ativos
líquidos dessas coligadas serem superiores às contraprestações
transferidas em troca das ações dessas sociedades investidas;
c) Baixa do deságio – CPC: deságios apurados antes de 2009 e
baixados em decorrência da adoção inicial dos CPC´s.
Os créditos tributários e obrigações tributárias sobre adições e exclusões
temporárias são realizados quando do pagamento, utilização, reversão,
alienação ou baixa das diferenças relacionadas. A demonstração dos valores
constituídos e baixados no período está evidenciada a seguir:
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31/12/2009
Créditos tributários:
.Provisão para desvalorização de títulos
.Créditos baixados como prejuízo
.Amortização de ágios
.Provisão para despesas médicas – FAMS
.Provisões trabalhistas e cíveis
.Provisão para participação dos empregados no lucro
.Programa de desligamento planejado de funcionários
.Permuta de títulos e valores mobiliários
.Derivativos - Opções

Constituição

Realização

R$ mil
31/12/2010

208.508
28.375
79.254
184.614
5.868
10.670
302.903
820.192

49.094
5.871
10.130
7.631
2.539
15.708
164.413
255.386

(55.779)
(20.933)
(31.340)
(3.663)
(5.868)
(3.952)
(302.903)
(424.438)

201.823
13.313
58.044
7.631
183.490
15.708
6.718
164.413
651.140

(8.054)
-

(52.164)

-

(8.054)
(52.164)

(214.838)
(402.602)
(477.293)
(1.102.787)

(537.337)
(92.224)
(681.725)

596.748
52.674
39.949
689.371

(155.427)
(349.928)
(437.344)
(92.224)
(1.095.141)

IRPJ e CSLL
Sub-total

(17.863.913)
(17.863.913)

-

2.711.099
2.711.099

(15.152.814)
(15.152.814)

Total

(18.966.700)

(681.725)

3.400.470

(16.247.955)

Obrigações tributárias:
.Amortização de deságio
. Ganho de capital s/venda de ativo permanente à longo prazo
.Ajuste a valor de mercado de debêntures – Instrumentos
Financeiros
.Ganho por compra vantajosa
.Baixa de Deságio (CPC)
.Derivativos - Opções
Sub-total
Obrigações diferidas sobre marcação a mercado de títulos
disponíveis para venda:

O montante de créditos tributários não registrados em 31 de dezembro de
2010 totalizou R$ 104.728 mil (R$ 73.695 mil em 31 de dezembro de
2009). Este valor refere-se, basicamente, à créditos baixados como prejuízo
e à provisão para despesas médicas – FAMS.
A seguir apresenta-se a expectativa de realização dos créditos e das
obrigações tributárias:
2011
.Créditos tributários
Provisão para desvalorização de títulos
Créditos baixados como prejuízo
Amortização de ágios
Programa de desligamento planejado de funcionários
Provisão para participação dos empregados no lucro
Provisão para despesas médicas – FAMS
Provisões trabalhistas e cíveis
Derivativos – Opções

2012

173.551
9.851
11.471
2.561
15.708
1.423
1.982
216.547

. Obrigações Tributárias (posição passiva):
Amortização de deságios
Ganho de capital s/ venda de ativo permanente à Longo
Prazo
Ajuste a valor de mercado de debêntures –
Instrumentos Financeiros
Ganho por compra vantajosa
Baixa de Deságio (CPC)
Derivativos - Opções
Sub-total
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2013

822 6.755
- 3.075
814
538
4.157
1.463 1.536
856
613
8.112 12.517

Após 2015

R$ mil
Total

2014

2015

7.586
1.052
1.583
205
164.413
174.839

7.585
387
9.214
1.626
179.834
198.646

5.524
34.955
40.479

201.823
13.313
58.044
6.718
15.708
7.631
183.490
164.413
651.140

-

-

-

-

-

(8.054)

(8.054)

-

-

-

-

-

(52.164)

(52.164)

-

-

-

-

-

(155.427)
(155.427)
(349.928)
(349.928)
(437.344)
(437.344)
(92.224)
(92.224)
(1.095.141) (1.095.141)
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. Obrigações diferidas sobre marcação a mercado de
títulos disponíveis para venda:
IRPJ / CSLL
Sub-total

(16.418)
(16.418)

Total das obrigações diferidas

(16.418)

-

-

-

- (15.136.396) (15.152.814)
- (15.136.396) (15.152.814)
(16.231.537) (16.247.955)

14. Provisões trabalhistas e cíveis
A BNDESPAR é parte em processos judiciais de naturezas trabalhistas e cíveis
decorrentes do curso normal de suas atividades.
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e
passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução CMN
nº 3.823/09 e na Deliberação CVM nº 594/09, as quais aprovaram o
Pronunciamento Contábil nº 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC.
Basicamente, o Pronunciamento requer o seguinte com relação aos Ativos e
Passivos Contingentes, bem como à Provisão para processos trabalhistas e cíveis:
•

Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando
a realização do ganho é praticamente certa, deixando o ativo de ser
contingente, requerendo-se assim o seu reconhecimento.

•

Passivos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, devendo ser
divulgada, para cada classe de passivo contingente, uma breve descrição
de sua natureza e quando praticável: (i) a estimativa do seu efeito
financeiro, (ii) a indicação das incertezas relacionadas ao valor ou
momento de ocorrência de saída de recursos, e (iii) a possibilidade de
qualquer desembolso.Os passivos contingentes para os quais a
possibilidade de uma saída de recursos para liquidá-los seja remota não
são divulgados.

•

Provisão: São obrigações presentes, reconhecidas como passivo, desde
que possa ser feita uma estimativa confiável e seja provável que uma saída
de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para
liquidar a obrigação.

Considerando a natureza das ações, sua similaridade com processos anteriores,
sua complexidade, jurisprudência aplicável e fase processual, os processos são
classificados em três categorias de risco: máximo, médio e mínimo, levando-se
em conta a possibilidade de ocorrência de perda, tendo como base a opinião de
assessores jurídicos internos e externos.
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Conforme a expectativa de perda, a política adotada para a classificação das
ações é a seguinte:
Risco Mínimo – são classificadas nesta categoria todas as ações em primeira
instância e também, de acordo com a matéria impugnada no recurso, todas as que
possuem decisão favorável em primeira ou em segunda instância.
Risco Médio – são classificadas nesta categoria as ações que possuem decisão
desfavorável em primeira ou em segunda instância, mas, de acordo com a matéria
impugnada no recurso, existe a possibilidade de reversão do resultado.
Risco Máximo – são classificadas nesta categoria as ações que possuem decisão
desfavorável, em primeira ou em segunda instância, e outras que, de acordo com
a matéria impugnada no recurso, dificilmente poderão ter sua decisão revertida.
Com a finalidade de alinhamento da política adotada pelo Banco com as normas
descritas anteriormente, tem-se o seguinte:
Critérios
Jurídicos
Risco mínimo
Risco médio
Risco máximo

Possibilidade de
Perda
Remota
Possível
Provável

Consequencia
Contábil
N/A
Divulgar
Provisionar 100%

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis da
BNDESPAR, sendo divulgados apenas quando a administração possui garantias
de sua realização ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais
recursos ou a probabilidade da entrada de benefícios econômicos é alta.
A provisão constituída foi avaliada pela Administração como suficiente para
fazer face às eventuais perdas.
As provisões constituídas, segregadas por natureza, são as seguintes:
R$ mil
01/01/2009

31/12/2010

31/12/2009

Processos trabalhistas
Processos cíveis
Total

10.681
530.176
540.857

10.040
534.705
544.745

7.474
480.942
488.416

Circulante
Não Circulante
Total

5.830
535.027
540.857

5.420
539.325
544.745

5.017
483.399
488.416

a) Processos trabalhistas
As provisões trabalhistas refletem a classificação de risco de perda provável
sobre 19 processos judiciais em andamento, que se referem, basicamente, a
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processos relativos à horas extras pré-contratadas (extinta quando do advento da
Lei n.º 10.566/2002) e à Lei de Anistia (Reforma Administrativa do Collor).
A seguir demonstra-se a movimentação das provisões trabalhistas no período:

Saldo no início do exercício
Pagamentos
Constituição (reversão) líquida
Saldo no final do exercício

31/12/2010
10.040
(2.204)
2.845
10.681

31/12/2009
7.474
(3.832)
6.398
10.040

R$ mil
01/01/2009
6.320
(626)
1.780
7.474

Em 31 de dezembro de 2010, existem 3 processos judiciais em andamento,
classificados na categoria de risco possível, com montante estimado de
R$ 640 mil (R$ 622 mil em 31 de dezembro de 2009).
b) Processos cíveis
As provisões cíveis refletem a classificação de risco de perda provável sobre 2
processos , sendo que os principais pleitos versam sobre indenizações
referentes a alienações do controle de empresas no âmbito do Programa
Federal de Desestatização ou privatizações efetuadas pelo Governo Federal e
implementadas pelo BNDES enquanto gestor do PND, além daquelas acerca
de questões contratuais.
Um dos principais pleitos refere-se a uma ação ajuizada em 1995, decorrente
de um leilão de privatização ocorrido em 1989, onde a sentença de 1º grau em
favor da BNDESPAR foi reformada, estando pendente o julgamento dos
recursos interpostos.
A movimentação na rubrica de provisões cíveis foi a seguinte:

Saldo no início do exercício
Constituição (reversão) líquida
Saldo no final do exercício

31/12/2010
534.705
(4.529)
530.176

31/12/2009
480.942
53.763
534.705

R$ mil
01/01/2009
454.137
26.805
480.942

Em 31 de dezembro de 2010, existem 6 processos judiciais em andamento,
classificados na categoria de risco possível, com montante estimado de
R$ 572.168 mil (R$ 461.989 mil em 31 de dezembro de 2009) .

15.Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2010,o capital social subscrito e integralizado é de
R$ 46.304.356 mil, e está representado por uma única ação ordinária nominativa,
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sem valor nominal, pertencente ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES.
A Diretoria do BNDES, por meio da Decisão n.o 2.111/2010, de 30 de dezembro
de 2010, aprovou o aumento de capital no montante de R$ 15.600.000 mil e por
meio da conversão em capital de créditos detidos pelo BNDES contra a
BNDESPAR. Em 2009, a Diretoria do BNDES, por meio das Decisões n.o
690/2009, de 11 de agosto de 2009, e n.º 1.534/2009, de 10 de novembro de
2009, aprovou o aumento de capital nos montantes de R$ 8.300.000 mil e
R$ 12.000.000 mil, respectivamente, por meio da conversão em capital de
créditos detidos pelo BNDES contra a BNDESPAR.
Está em curso um aumento de capital proveniente da destinação do lucro líquido
dos exercícios de 2009 e 2008, nos valores de R$ 2.753.596 mil e R$ 2.341.196
mil respectivamente; e dos lucros acumulados remanescentes de exercícios
anteriores de R$ 29.714 mil, totalizando R$ 5.124.506 mil. A incorporação ao
capital será efetivada após ter sido aprovada pelo Ministério da Fazenda e
publicada no Diário Oficial da União, nos termos do Decreto n.º 2.673 de 16 de
julho de 1998.
A destinação dos resultados de 2010 e 2009 está descrita a seguir:
R$ mil
Em 31 de dezembro
2010
2009
Resultado do exercício
Ajuste de exercícios anteriores (1)
Valores destinados

3.669.035
2.143.370
5.812.405

3.952.376
3.952.376

Destinações
Reserva legal - 5% (2)
Reserva de incentivos fiscais
Reserva para compatibilização de práticas contábeis
Dividendo mínimo obrigatório - 25% (3)
Dividendos complementares / Incorporação ao capital (4)

290.620
37.731
1.551.864
983.048
2.949.142

197.619
83.296
917.865
2.753.596

(1) Ajuste decorrente da aplicação de pronunciamentos do CPC.
(2) Limitado a 20% do capital social, ou , a critério do BNDES, quando o saldo desta reserva somado
às reservas de capital atingir 30% do capital social.
(3) 25% do lucro líquido ajustado após a constituição da reserva legal, da reserva de incentivos fiscais
e da reserva para compatibilização de práticas contábeis.
(4) Parcela adicional ao dividendo mínimo obrigatório, registrado na rubrica “Dividendos adicionais
propostos” no patrimônio líquido, conforme ICPC 08.

Os dividendos do exercício de2009, equivalentes a R$ 917.865 mil, foram pagos
em março de 2010.

71
542

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 2009

Os incentivos fiscais, com a edição da Lei n.º 11.638/07, passaram a transitar
pelo resultado e a serem destinados como reserva de lucros. Em 2010, para esta
reserva a BNDESPAR constituiu R$ 37.731 mil.
Reserva para Compatibilização de Práticas Contábeis
Foi constituída Reserva para Compatibilização de Praticas contábeis, no
montante dos lucros ou ajustes de exercícios anteriores originados pela aplicação
de padrões contábeis daqueles utilizados pelo acionista único – BNDES,
conforme previsto no Item III, art 25 do Estatuto da Companhia.
Ajustes de avaliação patrimonial
São contabilizadas as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores
atribuídos a elementos do ativo e do passivo, líquidas de efeitos tributários, em
decorrência de sua avaliação a valor justo. A composição dos ajustes encontra-se
a seguir:
31/12/2010

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

Mensuração a valor justo de títulos e valores mobiliários
classificados como títulos disponíveis para venda (1)
Ajuste acumulado de conversão de coligadas
Outros resultados abrangentes

29.414.578
(81.281)
(129.935)

34.676.967
230
(335.285)

16.805.736
4.684
-

Total

29.203.362

34.341.912

16.810.420

(1) Ajuste ao valor de mercado da carteira de participações acionárias classificadas como disponível para
venda conforme pronunciamento contábil n.º 38, emitido pelo CPC e recepcionado pelos normativos do
Banco Central do Brasil através das Circulares n.º 3.068/2001 e 3.082/2002.

As empresas concessionárias de serviços públicos, não adotaram integralmente
os CPC até a data-base utilizada para equivalência patrimonial, especialmente a
Interpretação Técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão, bem como não
retratam possíveis efeitos da aplicação da OCPC 05 – Contratos de Concessão,
aprovada pela Deliberação CVM nº 657/10, de 28 de dezembro de 2010.

16. Partes Relacionadas
A BNDESPAR tem relacionamento e transações com entidades consideradas
partes relacionadas, conforme Pronunciamento Técnico n.º 05, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado pela Deliberação n.º 560/08 da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
16.1) Transações com o controlador
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As operações realizadas com o controlador estão resumidas a seguir e as
condições descritas na nota 11.1:
31/12/2010
Ativo
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Moeda nacional

91.770

Passivo
Operações de repasses
Moeda nacional
Moeda estrangeira

11.642.000
49.430
11.691.430

31/12/2010
Receitas:
Venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Moeda nacional
Despesas:
Operações de repasses
Moeda nacional
Moeda estrangeira

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

2.244.520

2.240.652

6.814.107
63.576
6.877.683

16.876.578
94.931
16.971.509

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

38.931

152.129

203.995

(990.696)
(1.846)
(992.542)

(1.340.253)
18.942
(1.321.311)

(982.458)
(33.057)
(1.015.515)

16.2) Transações com o Tesouro Nacional – acionista único do BNDES
As condições das transações estão descritas na nota 10 e estão resumidas a
seguir:
31/12/2010
Passivo
Operações de repasses

2.584.529

31/12/2010
Despesas:
Operações de repasses

(230.010)

31/12/2009

2.354.519

31/12/2009
(213.062)

R$ mil
01/01/2009

2.141.457
R$ mil
01/01/2009
(237.458)

16.3) Transações com outras Entidades Governamentais
Além das operações com o seu acionista único, a BNDESPAR mantém
transações com outras entidades governamentais, portanto sob controle comum,
no curso de suas operações, como Banco do Brasil, Eletrobrás e Petrobras.
Os saldos das transações significativas com estas entidades estão resumidos a
seguir:
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31/12/2010

R$ mil
01/01/2009

31/12/2009

Ativos
Fundos e debêntures

1.345.022

3.950.650

675.138

-

(2)

-

Provisões

16.4) Transações com a Fundação de Assistência e Previdência Social do
BNDES – FAPES
As transações com o Plano de aposentadoria e pensões e com o Fundo de
Assistência Médica e Social, administrado pela FAPES, resumidas a seguir,
encontram-se detalhadas na nota 18:
31/12/2010
Passivo
Contas a pagar - FAPES – Previdência
Passivo atuarial - FAMS – Assistência

119.356
117.891

115.487
107.184

31/12/2010
Despesas:
Plano de Previdência
Plano de Assistência

R$ mil
01/01/2009

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

31/12/2009

(21.260)
(10.708)

112.245
120.700

(15.211)
(10.599)

(17.402)
(12.220)

16.5) Transações com coligadas
A BNDESPAR possui investimentos em empresas coligadas, conforme
detalhado na nota 10.2. Além dos aportes de capital nas investidas e o
recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio, o BNDES e suas
subsidiárias têm outras operações de concessão de crédito com essas empresas.
31/12/2010
Transações com coligadas
Provisões

31/12/2009
-

24.621
(7)

R$ mil
01/01/2009
-

Essas operações com as investidas têm as mesmas condições daquelas operações
realizadas com outras entidades, não produzindo efeitos diferentes, em relação às
demais, nos resultados e na posição financeira da Sociedade.
16.6) Remuneração de empregados e dirigentes
A BNDESPAR não concede empréstimos ao pessoal-chave da gestão – diretores,
membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
A BNDESPAR também não possui remuneração baseada em ações e outros
benefícios de longo prazo e não oferece benefíciospara seu pessoal-chave da
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Administração. Os benefícios pós-emprego estão restritos aos funcionários do
quadro da empresa.
Os custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal-chave da
gestão da BNDESPAR são apresentados como segue:
31/12/2010

31/12/2009

500,73

500,48

Benefícios de curto prazo:
Salários e encargos

R$ mil
01/01/2009
452,81

Estão destacadas abaixo as remunerações pagas a administradores e empregados:
31/12/2010
Administração
Empregados
Maior Salário (*)
4,95
41,21
Menor Salário (*)
4,60
1,69
Salário (*) Médio
4,72
20,57
(*) remuneração contratual

31/12/2009
Administração
Empregados
4,60
38,34
4,32
5,94
4,42
21,22

R$ mil
01/01/2009
Administração
Empregados
4,32
36,00
3,95
4,60
4,07
18,36

17. Resultado para perda com crédito
Composição da receita com reversão de provisão para risco de crédito:
R$ mil
31/12/2010
Reversão (constituição) líquida sobre debêntures
Reversão (constituição) líquida sobre venda a prazo de títulos e valores mobiliários
Reversão (constituição) sobre direitos recebíveis
Recuperação de créditos baixados do ativo
Despesa líquida apropriada

31/12/2009

(266)
11.525
(25.281)
49.009
34.987

(76)
(1.450)
1.562
4.143
4.179

18. Obrigações de benefícios de aposentadoria
As obrigações registradas no balanço patrimonial relativas aos planos de
aposentadoria complementar e de assistência médica estão representadas a
seguir:
31/12/2010
Contas a pagar - FAPES
Passivo atuarial - FAMS
Total
Circulante
Contas a pagar - FAPES
Passivo atuarial - FAMS
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R$ mil
01/01/2009

119.356
117.891
237.247

115.487
107.184
222.671

112.245
97.967
210.212

5.326
4.186
9.512

4.472
3.971
8.443

3.943
3.653
7.596
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Não Circulante
Contas a pagar - FAPES
Passivo atuarial - FAMS

114.030
113.705
227.735

111.015
103.213
214.228

108.302
94.313
202.615

18.1 Plano de aposentadoria complementar
A FAPES (Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES) é uma
entidade fechada de previdência privada. Seu principal objetivo é complementar
os benefícios previdenciários, concedidos pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, para os funcionários de seus patrocinadores: BNDES, FINAME,
BNDESPAR e a própria FAPES.
A FAPES tem plano de benefícios definidos e no dimensionamento de suas
provisões foi admitido o regime financeiro de capitalização.
Os patrocinadores devem assegurar à FAPES, quando necessário, recursos
destinados à cobertura de eventuais insuficiências técnicas reveladas pela
reavaliação atuarial, conforme estabelecido no estatuto da Fundação, consoante
legislação vigente.
O compromisso atuarial foi avaliado por atuário independente, pelo Método de
Crédito Unitário Projetado. Para a atualização dos valores para as datas
específicas foram usados juros atuariais equivalentes a Notas do Tesouro
Nacional, série B (NTN-B).
A seguir, os resultados da avaliação atuarial do plano de aposentadoria
complementar:

Valor presente das obrigações atuariais
Valor justo dos ativos do plano
Valor presente das obrigações não fundeadas / (excesso de
cobertura)
Ganhos (Perdas) atuariais não reconhecidos
(Ativo) / Passivo atuarial
Limite dos ativos
Passivo atuarial antes da Interpretação A (*)
Passivo adicional - Interpretação A (*)
Passivo líquido

31/12/2010

31/12/2009

1.147.360
(1.049.754)

969.476
(993.927)

97.606

(24.451)

(98.843)
(1.237)
1.237
119.356
119.356

37.183
12.732
102.755
115.487

R$ mil
01/01/2009
838.062
(768.192)
69.870
69.870
42.375
112.245

(*) A Interpretação A (Limite de Ativo de Benefício Definido, Requisitos de Fundeamento Mínimo e sua
Interação), que corresponde ao IFRIC 14 do IASB, é parte do integrante do Pronunciamento CPC 33
(Deliberação 600/2009).
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Passivo adicional
O passivo adicional refere-se a contratos de confissão de dívida celebrados com
os patrocinadores, com prazo fixo de amortização, através de pagamentos
mensais, totalizando treze parcelas a cada ano, calculadas pelo Sistema Price e
com incidência de juros anuais correspondentes à taxa atuarial de 6% mais a taxa
de custeio administrativo e atualização monetária, que ocorre nas mesmas épocas
e proporções em que é concedido o reajuste ou modificação geral dos salários
dos empregados dos patrocinadores. Portanto, a divida contratada é reconhecida
como um passivo adicional na apuração do passivo líquido.
O saldo dessas dívidas está assim representado:
31/12/2010

31/12/2009

R$ mil
01/01/2009

Contratos de 2002 (a)
Contratos de 2004 (b)
Total

87.484
31.872
119.356

82.915
32.572
115.487

79.109
33.136
112.245

Circulante
Não Circulante
Total

5.326
114.030
119.356

4.472
111.015
115.487

3.943
108.302
112.245

(a) Refere-se ao acordo entre as empresas do sistema BNDES e seus empregados, envolvendo o
reconhecimento da alteração da jornada de trabalho, em face da Lei nº 10.556, de 13 de novembro de
2002, que resultou em um acréscimo de 16,67% nos salários de participação dos participantes, e
impactou diretamente nas provisões matemáticas do plano de benefícios. Para cobertura parcial do
acréscimo provocado naquelas provisões, no exercício de 2002, foram firmados contratos que prevêem a
amortização da dívida em 390 parcelas. O pagamento teve início em janeiro de 2003.
(b) Refere-se à conversão dos valores das provisões matemáticas a constituir (em atendimento à
recomendação do Banco Central do Brasil - BACEN), que vinham sendo amortizadas mensalmente
desde novembro de 1998, através de contribuições extraordinárias, em dívida reconhecida pelos
patrocinadores, a vencer em novembro de 2018. O pagamento da primeira parcela foi efetuado em
dezembro de 2004

As mudanças no valor presente da obrigação de benefício definido são as
seguintes:

Saldo no início do período
Custo do serviço corrente
Custo de juros
Perdas (ganhos) atuariais não reconhecidos
Benefícios pagos
Saldo no final do período

31/12/2010
969.476
8.375
95.860
135.402
(61.753)
1.147.360

As mudanças no valor justo dos ativos do plano são as seguintes:
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31/12/2009
773.319
9.980
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Saldo no início do período
Retorno esperado dos ativos do plano
Ganhos (perdas) atuariais não reconhecidos
Contribuições recebidas do empregador
Contribuições recebidas dos participantes do plano
Benefícios pagos
Saldo no final do período

31/12/2010
993.927
99.465
(624)
15.755
2.984
(61.753)
1.049.754

R$ mil
31/12/2009
757.406
92.025
183.252
17.107
3.237
(59.100)
993.927

A BNDESPAR espera contribuir com o plano de pensão de aposentadoria
complementar, para o próximo ano, em aproximadamente R$ 18.919 mil.
Os valores reconhecidos na demonstração do resultado são assim demonstrados:
31/12/2010
Custo do serviço corrente
Custo de juros
Retorno esperado dos ativos do plano
Ganhos (Perdas) atuariais (*)
Total

8.375
95.860
(99.465)
4.770

R$ mil
31/12/2009
9.980
99.208
(92.024)
17.164

(*) Não houve reconhecimento no resultado do período de ganho ou perda atuarial em virtude do saldo de 31 de dezembro de 2009
situar-se dentro do corredor.

O rendimento esperado do ativo do plano foi determinado com base nas mesmas
expectativas de atualização do passivo, utilizando juros atuariais equivalentes a
Notas do Tesouro Nacional, série B (NTN-B). As principais categorias de ativos
do plano, como porcentagem do total de ativos do plano, são as seguintes:
31/12/2010
Fundos multimercados
Ações
Investimentos imobiliários
Outros
Total

80,2
5,6
5,7
8,5
100,0

Em (%)
31/12/2009
81,6
5,6
6,2
6,6
100,0

A resolução CGPC nº 28/2009, que dispõe sobre os procedimentos contábeis das
entidades fechadas de previdência complementar, aprovou anexos que tratam da
planificação contábil padrão, modelos e instruções de preenchimento das
demonstrações financeiras. Tais modificações afetaram a forma de apresentação
dos ativos do plano, e por essa razão, as principais categorias de ativos do plano
foram apresentadas dessa forma. A resolução CGPC nº 28/2009 entrou em vigor
a partir de 1º de janeiro de 2010.
O retorno real sobre os ativos do plano acumulado em 31 de dezembro de 2010
foi de R$ 98.841 mil (R$ 275.276 mil em 31 de dezembro de 2009).
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A tabela a seguir mostra os benefícios estimados a pagar em 31 de dezembro de
2010 para os próximos três anos:
R$ mil
78.525
82.058
85.751

2011
2012
2013

18.2 Plano de assistência médica
A BNDESPAR, na qualidade de subsidiária integral do BNDES, patrocina o
FAMS (Fundo de Assistência Médica e Social), criado com a finalidade precípua
de oferecer aos seus participantes e dependentes benefícios complementares ou
similares aos do INSS. Tais benefícios, que incluem assistência médicohospitalar e odontológica nos sistemas de escolha dirigida ou livre escolha, são
assegurados aos empregados desde 1976 e amparados pela Resolução nº 933/98
da Diretoria do BNDES, extensiva às suas subsidiárias.
Os participantes beneficiários do FAMS são empregados ativos e aposentados do
BNDES e de suas subsidiárias, e seus respectivos dependentes; tendo ainda, o
dependente, após o falecimento do participante, direito ao benefício por um
período de até 24 meses.
O FAMS recebe dotação de recursos da BNDESPAR para a consecução dos seus
objetivos. Estes recursos são administrados pela FAPES - Fundação de
Assistência e Previdência Social do BNDES, que também é responsável pela
elaboração do orçamento anual e detalhamento dos custos operacionais
necessários ao FAMS.
O FAMS não está coberto por ativos garantidores. A antecipação do pagamento
dos benefícios é efetuada pela BNDESPAR com base nos orçamentos
apresentados pela FAPES que presta contas dos custos incorridos mensalmente,
através de Demonstrativo de Prestação de Contas.
Em 31 de dezembro de 2010, com base na atualização da avaliação atuarial
efetuada por atuário externo, foi contabilizado o valor da obrigação atuarial com
participantes assistidos, bem como dos participantes ativos pelo prazo médio de
tempo laborativo futuro.
Os valores reconhecidos no balanço patrimonial são os seguintes
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R$ mil
31/12/2009

31/12/2010
Valor presente das obrigações não fundeadas
Perdas atuariais não reconhecidas
Passivo líquido

162.079
(44.188)
117.891

130.380
(23.196)
107.184

A movimentação na obrigação de benefício definido durante o exercício é
demonstrada a seguir:
R$ mil
31/12/2009
97.967
1.416
11.772
23.196
(3.971)
130.380

31/12/2010
130.380
1.448
13.006
23.252
(6.007)
162.079

Saldo no início do período
Custo do serviço corrente
Custo de juros
Perdas (ganhos) atuariais não reconhecidos
Benefícios pagos
Saldo no final do período

Os valores reconhecidos na demonstração do resultado são:
R$ mil
31/12/2009

31/12/2010
Custo do serviço corrente
Custo de juros
Ganhos (Perdas) atuariais líquidos reconhecidos
Total

1.448
13.006
2.260
16.714

1.416
11.772
13.188

A BNDESPAR espera contribuir com o plano de assistência médica, para o
próximo ano, em aproximadamente R$ 7.298 mil.
A mudança de um ponto percentual nas taxas de custo de assistência médica teria
os seguintes efeitos:
Aumento de um
ponto percentual
Efeito sobre o agregado do custo do serviço corrente e do custo de juros
Efeito sobre a obrigação de benefício definido

2.259
24.832

R$ mil
Redução de um
ponto percentual
(1.852)
(20.409)

18.3 Hipóteses atuarias e econômicas
Todos os cálculos atuariais envolvem projeções futuras acerca de alguns
parâmetros, tais como: salários, juros, inflação, comportamento dos benefícios do
INSS, mortalidade, invalidez, entre outros. Nenhum resultado atuarial pode ser
analisado sem o conhecimento prévio do cenário de hipóteses utilizado na
avaliação. Nas avaliações foram adotadas as seguintes hipóteses econômicas:
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Benefícios considerados
Método de avaliação atuarial
Tábua de mortalidade de válidos
Tábua de mortalidade de inválidos
Invalidez
Índice de aumento real esperado para os salários
dos ativos
Taxa de desconto nominal
Taxa de inflação
Retorno esperado sobre os ativos do plano de
aposentadoria complementar
Taxa real de tendência dos custos médicos

31 de dezembro de 2010

31 de dezembro de 2009

Todos os benefícios
regulamentares
Crédito Unitário Projetado
AT 2000
AT 49 agravada em 100%
Álvaro Vindas
Grupo técnico (2,9546%a.a.) e
Grupo de apoio (2,4426%a.a.)
10,4909% a.a
4,5% a.a.

Todos os benefícios
regulamentares
Crédito Unitário Projetado
AT 2000
AT 49 agravada em 100%
Álvaro Vindas
Grupo técnico (2,9546%a.a.) e
Grupo de apoio (2,4426%a.a.)
11,1828% a.a
4,5% a.a.

10,4909% a.a
5% a.a.

11,1828% a.a
5% a.a.

19. Outros benefícios a empregados
A BNDESPAR concede aos seus empregados ativos os seguintes benefícios:
31/12/2010
Vale-transporte
Vale-refeição
Assistência Educacional
Total

79
7.223
2.195
9.497

31/12/2009
50
3.599
1.237
4.886

R$ mil
01/01/2009
71
1.250
39
1.360

20. Programa de desligamento planejado de funcionários
Após a decisão do STF, que determinou que a aposentadoria espontânea do
empregado não extingue automaticamente o contrato de trabalho, verificou-se
que um grande contingente de empregados permaneceu no Banco mesmo em
percepção do benefício de aposentadoria, comprometendo, assim, a esperada
renovação do quadro funcional.
Objetivando esta renovação do quadro de pessoal, sem prejuízo da transmissão
de suas experiências para os demais, foi aprovado no âmbito do Acordo Coletivo
de Trabalho, o Programa de Desligamento Planejado que incentiva a saída dos
empregados que atendem as condições para a aposentadoria por tempo de
serviço, integral ou antecipada.
Segundo estimativa da FAPES, até dezembro de 2012, 230 empregados estarão
aptos a aderir ao Programa, o que corresponde, aproximadamente, a 7,8% do
efetivo de pessoal próprio do Sistema BNDES, atual.
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O desembolso estimado restante, em 31 de dezembro de 2010, como
consequência da implementação do programa é de aproximadamente R$ 19.757
mil. Para os próximos 12 meses estima-se um desembolso de R$ 7.531 mil.

21. Instrumentos financeiros: derivativos embutidos, derivativos simples
Em razão da execução do objetivo social da BNDESPAR, são estruturadas
operações de investimentos em participações societárias que resultam na geração
de derivativos embutidos nos contratos de debêntures. Esses derivativos não têm
finalidade de proteção patrimonial (hedge) e nem são instrumentos financeiros
derivativos especulativos. Estes derivativos são opções de conversão ou permuta
dessas debêntures em ações. Portanto esses derivativos não oferecem nenhum
risco de perda a BNDESPAR. Foram aplicados os pronunciamentos técnicos do
CPC emitidos em 2009, que tratam da matéria, em conformidade com a
Deliberação CVM nº 603/2009. Dessa forma, foram aplicados o CPC nº 38
(Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração), o CPC nº 39
(Instrumentos Financeiros: Apresentação) e o CPC nº 40 (Instrumentos
Financeiros: Evidenciação), os quais requerem a mensuração e o registro, destes
derivativos, a valor justo. Essas debêntures foram designadas ao valor justo
através do resultado (Nota 7.3.4).

Debêntures conversíveis / permutáveis em ações listadas em bolsa
Debêntures conversíveis / permutáveis em ações não listadas em bolsa
Total

R$ mil
31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009
10.448.439 6.628.028 3.666.338
1.595.897 1.846.889 1.630.628
12.044.336 8.474.917 5.296.966

A BNDESPAR é signatária de contratos de opções estruturadas nas operações de
investimentos em renda variável conforme demonstrado a seguir:
R$ mil
Derivativos
Opção de compra de ações
(passivo)
Opções de venda de ações
(ativo)
Opções de resgate de ações
(ativo)

Tipo

Metodologia de precificação

Opção americana

Black-Scholes / Merton

Opção européia

Black-Scholes / Merton

Opção européia

Black-Scholes / Merton

31/12/2010

31/12/2009

01/01/2009

(483.569)

(894.284)

-

229.902

-

-

41.346

-

-

271.248

-

-

A Administração não identificou nenhuma operação de risco de mercado
considerada relevante que pudesse gerar prejuízos materiais para a Sociedade.
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22. Gerenciamento de risco e análise de sensibilidade
Gerenciamento de risco

Um adequado gerenciamento de riscos e um eficaz sistema de controles
internos são essenciais para que a BNDESPAR possa cumprir sua missão
com eficiência, em conformidade com os normativos internos e externos e de
acordo com os objetivos estabelecidos pela Alta Administração.
Por constituir subsidiária integral, a gestão dos riscos da BNDESPAR é
realizada no âmbito do Sistema Consolidado BNDES, além da gestão
gerencial dos riscos da própria empresa.Sendo o Sistema Consolidado
BNDES uma Instituição Financeira, a gestão obedece aos critérios e
exigências do Banco Central do Brasil.
O monitoramento regulamentar do risco da BNDESPAR inclui: 1) o
acompanhamento valor de mercado de toda a sua carteira, para fins do
“Demonstrativo de Risco de Mercado” (DRM); 2) a constituição de parcela
de capital regulamentar para fazer frente aos riscos de crédito, mercado e
operacional, no “Demonstrativo de Limites Operacionais” (DLO); 3) o
monitoramento das exposições cambias e do risco de juros, presentes no
“Demonstrativo Diário de Acompanhamento das Parcelas de Requerimento
de Capital e dos Limites Operacionais” (DDR); e 4) a avaliação do Risco de
Liquidez, através do “Demonstrativo de Risco de Liquidez” (DRL). O
monitoramento do capital regulamentar do Sistema BNDES é feito em
unidade específica, segmentada de atividades operacionais, denominada Área
de Gestão de Riscos – AGR.
A AGR é composta pelos Departamentos de Controles Internos, Gestão de
Risco de Crédito, Gestão de Risco de Mercado, Gestão de Risco Operacional
e uma Gerência Executiva Jurídica que responde, em linhas gerais, pelas
seguintes atribuições:
• Definir e propor ao Conselho de Administração as diretrizes gerais de
gestão de riscos e controles internos para o BNDES e suas subsidiárias;
• Monitorar os níveis de exposição a riscos;
• Analisar e monitorar os requerimentos de capital regulatório;
• Analisar a evolução das provisões para devedores duvidosos e os seus
impactos no resultado do BNDES e de suas subsidiárias;
• Avaliar a qualidade dos controles internos existentes no Sistema BNDES, a
definição de responsabilidades, a segregação de funções, os riscos envolvidos
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e a conformidade dos processos aos normativos internos e externos,
propondo medidas para o seu aprimoramento; e
• Disseminar cultura de controles internos e de gestão de riscos no âmbito do
Sistema BNDES;
Adicionalmente, cabe destacar o papel exercido pelo Comitê de Gestão de
Riscos – CGR. Trata-se de um colegiado composto pelo Presidente, VicePresidente e Diretores do BNDES, que se reúne mensalmente e tem como
atribuição avaliar e se posicionar a respeito de questões que envolvam a
gestão de riscos e os controles internos.

Risco de mercado e liquidez
O risco de mercado é o risco de ocorrência de perdas financeiras resultantes
da alteração nos valores de mercado de posições ativas e passivas detidas
pela Instituição, dentre as quais se incluem os riscos das operações sujeitas à
variação da cotação de moeda estrangeira, das taxas de juros, dos preços das
ações e dos preços de mercadorias (commodities).
O risco de liquidez é a possibilidade de ocorrência de desequilíbrios entre
ativos negociáveis e passivos exigíveis – ‘descasamentos’ entre pagamentos e
recebimentos – que possam afetar a capacidade de pagamento da Sociedade,
levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de
seus direitos e obrigações.
A Política Corporativa de Gestão de Riscos de Mercado
BNDES e de suas subsidiárias define o conjunto de
procedimentos, limites, instrumentos e responsabilidades
controle permanente dos processos da instituição, a fim
adequado gerenciamento dos riscos.

e Liquidez do
metodologias,
aplicáveis no
de garantir o

A gestão de risco de mercado monitora a parcela de requerimento de capital
resultante da carteira de negociação e de não negociação, de modo a garantir
a adequação dos riscos inerentes a essas operações em níveis compatíveis
com o padrão de risco a ser assumido pela instituição.
A carteira de negociação consiste em todas as operações com instrumentos
financeiros, inclusive derivativos, detidas com a intenção de negociação ativa
e freqüente ou destinadas a hedge e que não estejam sujeitas à limitação da
sua negociabilidade. As operações detidas com intenção de negociação são
aquelas destinadas à (i) revenda; (ii) obtenção de benefício dos movimentos
de preços, efetivos ou esperados; ou (iii) realização de arbitragem.
84
555

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 2009

A carteira de negociação da BNDESPAR é formada por fundos de
investimentos geridos pela distribuidora de títulos e valores mobiliários do
Banco do Brasil (BBDTVM) e por recursos aplicados diretamente junto ao
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A carteirade negociação tem
como maior parte, em sua composição, títulos públicos, com rentabilidade
atrelada ao percentual do DI, o que se traduz em parcelas de risco de mercado
com valores relativamente baixos, quando comparado às demais parcelas que
compõe o Patrimônio de Referência Exigido da Sociedade.
A carteira não designada para negociação corresponde, basicamente, às
operações de financiamento realizadas pela Sociedade, suas captações, títulos
públicos e títulos privados. Essa carteira inclui riscos de taxa de juros e
câmbio. Além disso, existe risco de ações decorrentes dos investimentos do
Sistema BNDES em renda variável.
Técnicas de mensuração do risco de mercado
As técnicas de mensuração utilizadas para medir e controlar o risco de
mercado são descritas a seguir:
(a) Valor em Risco ("Value at Risk")
O VaR é uma métrica de risco baseada em estatística de perdas potenciais
para as carteiras de investimento, devido a mudanças adversas nas variáveis
do mercado. Ele expressa o valor máximo que a BNDESPAR pode perder,
levando em conta um nível de confiança de 99%. Existe, portanto, uma
probabilidade de 1% de que as perdas reais possam ser maiores do que a
estimativa baseada no VaR. Este modelo pressupõe um período de
manutenção das posições de 10 dias. Além disto, pressupõe também que a
movimentação ocorrida ao longo deste período seguirá um padrão similar ao
das movimentações que tenham ocorrido ao longo de períodos de 10 dias
anteriores. O VaR é utilizado para a mensuração de risco das operações
financeiras da carteira de negociação sujeitas à variação de taxas de juros
prefixadas denominadas em real.
(b)"Maturity Ladder"
A "Maturity Ladder" é uma métrica de mensuração de risco que consiste em
dividir os prazos dos fluxos financeiros em uma série de vértices, agrupadas
em zonas de maturidade. Esses vértices e zonas são assim selecionados para
que sejam apuradas diferenças de sensibilidade e volatilidade das taxas
perante as diferentes maturidades. A "Maturity Ladder" é utilizada para
mensurar o risco de mercado das operações financeiras da carteira de
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negociação sujeitas à variação das taxas dos cupons de moedas estrangeiras e
à variação das taxas dos cupons de índices de preços.
(c) "Net Interest Income"
A variação da "Net Interest Income" (NII) é uma medida de risco que
consiste na apuração da possibilidade de perdas esperadas na receita líquida
de juros da instituição. Para tanto, é utilizado um "GAP" para a carteira não
classificada para negociação,nos registros de operações da BNDESPAR. A
análise de GAP mensura a exposição a risco de taxa de juros aplicável
estritamente às operações com instrumentos de renda fixa. Esta metodologia
consiste na apuração das perdas esperadas na receita líquida de juros
utilizando-se análise de GAP e choques nos fatores de risco da carteira para
holding period de 1 ano.
(d)Testes de estresse
Os Testes de estresse proporcionam uma indicação do volume potencial de
perdas que poderia surgir em situações extremas de mercado. Para a carteira
de negociação, os testes de estresse são realizados pelo Gestor dos Fundos
(BB DTVM), em que a BNDESPAR tem participação e são monitorados
pelo Departamento de Risco de Mercado.Para a carteira não designada para
negociação, são realizados, mensalmente, testes de estresse para risco de taxa
de juros.
Análise de sensibilidade sobre instrumentos financeiros, conforme
Instrução Normativa da CVM n.º 475/08 e Deliberação CVM n.º 604/09.
Apresentamos, nesta nota, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade
dos instrumentos financeiros constantes nas operações da BNDESPAR,
incluindo os derivativos, que descreve os riscos inerentes a estas operações, e
que podem gerar perdas financeiras para a Companhia.
Os ativos constantes nos registros contábeis da BNDESPAR compreendem,
principalmente: as operações de renda fixa da carteira bancária cujo objetivo
é a manutençãoaté os respectivos vencimentos e as operações de renda
variável, que em sua maioria estão classificadas como disponíveis para
venda. As operações do passivo encontram-se na carteira bancária e se
resumem a captações em renda fixa cujo objetivo é a manutençãoaté os
respectivos vencimentos.
Na elaboração da análise de sensibilidade, a Companhia adotou as seguintes
premissas, definidas nas normas supracitadas:
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i) identificação dos riscos de mercado que podem gerar prejuízos materiais
para a Companhia;
ii) definição de um cenário provável, nos termos da Deliberação CVM n.º
604/09, do comportamento do risco que é referenciado por fonte externa
independente para o prazo de 1 ano;
iii) definição de dois cenários adicionais, nos termos da Instrução da CVM
n.º 475/08, com deteriorações de, pelo menos, 25% e 50% na variável de
risco considerada (cenários II e III);
iv) apresentação do impacto dos cenários definidos no valor justo dos
instrumentos financeiros operados pela Companhia e seus reflexos no
resultado e no patrimônio líquido; e
v) O cenário provável e os de estresse (I e II) foram comparados com o
cenário atual para cada tipo de instrumento financeiro.
Para o cálculo da análise de sensibilidade das operações em renda fixa e de
taxa de câmbio, o cenário provável, avaliado internamente, considera a
expectativa de comportamento das taxas nos próximos 12 meses, podendo
ocasionar ganhos ou perdas para a instituição. Os cenários II e III aplicam os
choques de 25 e de 50% (na direção da perda) sobre dados de mercado, com
posição em 31/12/2010.
O cenário provável para as operações de renda variável (ações) foi calculado
com base no beta da carteira e em avaliações internas para determinação
dataxa livre de risco de um ano e do prêmio de risco de mercado, utilizando
para tal o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). O valor da carteira
de ações em 31/12/2010 foi utilizado como base do cenário atual. Foram
excluídas da análise as ações que são avaliadas pelo Método de Equivalência
Patrimonial.
Vale ressaltar que, as metodologias adotadas para cumprimento da
Deliberação CVM n.º 604/09 e da Instrução da CVM n.º 475/08 são distintas
daqueles observados nas práticas de gestão de risco de mercado utilizadas
pela BNDESPAR.
A companhiapossui, ainda, em sua carteira de instrumentos financeiros
debêntures com derivativos embutidos que foram designadas ao valor justo.
Para estas debêntures com derivativos embutidos a administração entende
que as perdas potenciais indicadas nos exercícios de deterioração da variável
de risco considerada na análise de sensibilidade, em atendimento à Instrução
CVM n 475/2008, não refletem adequadamente a gestão dos riscos de
mercado adotada pela BNDESPAR, não correspondem a possíveis ônus
financeiros sobre o fluxo de caixa da Companhia, nem representam impactos
possíveis de ocorrer no resultado da companhia, tendo em vista que:
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Os cenários utilizados para elaboração do quadro de análise de sensibilidade
devem, necessariamente, utilizar situações de deterioração de, pelo menos,
25% e 50% por variável de risco considerada isoladamente, inviabilizando a
análise conjunta de resultados de choques simultâneos;
No que tange às debêntures conversíveis/permutáveis, no caso de não
exercício da opção de conversão/permuta, a BNDESPAR permanecerá com a
renda fixa das debêntures, recebendo a remuneração e/ou retorno do principal
advindo de tal título;
Os derivativos objeto da presente análise de sensibilidade, se considerados
isoladamente ao longo de todo período de sua existência, produzem impacto
nulo a longo prazo no resultado, uma vez que, no momento inicial, quando da
subscrição das debêntures ou das ações a eles vinculadas, possuem valor
justo igual a zero, sem qualquer desembolso correspondente a título de
prêmio (o valor desembolsado é totalmente atribuído na ocasião ao
instrumento principal adquirido) e, ao longo dos períodos que se sucedem,
geram uma ”receita”, à medida em que seu valor justo aumenta, e uma
“despesa”, à medida em que seu valor justo diminui, até tornar-se novamente
nulo, pelo seu eventual não exercício, ou ser baixado na íntegra, pelo seu
exercício, de maneira que a perda apurada em determinado período não
representa perda financeira, da mesma forma que o ganho não representa
ingresso de recursos;
No que se refere às opções de venda detidas e opções de compra de ações
cedidas pela BNDESPAR, os impactos das exposições financeiras não
representam potencial prejuízo para a Companhia, uma vez que, sob o ponto
de vista econômico, a deterioração do valor de tais opções é compensada pela
apreciação do valor de mercado das respectivas ações subjacentes já
presentes na carteira da BNDESPAR, constituindo uma espécie de “hedge
natural”;
Os derivativos existentes na carteira da BNDESPAR não representam risco
de mercado relevante para a Companhia, haja vista que essas posições são
originadas naturalmente no âmbito das operações de apoio financeiro do
Banco por intermédio de instrumentos de renda variável.
Os seguintes critérios foram definidos para a elaboração da presente análise,
para fins da divulgação do risco de mercado dos instrumentos supracitados,
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010.
Considerando que:
Dentre os riscos de mercado que podem impactar o valor justo das
debêntures designadas a valor justo via resultado e dos derivativos ligados a
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participações acionárias da BNDESPAR (como taxa livre de risco,
volatilidade, preço à vista), o risco de preço do ativo subjacente a tais
instrumentos financeiros pode ser considerado como o mais relevante, cuja
variação pode responder pela maior parcela de alteração do valor justo desses
instrumentos de renda variável em determinado período;
No caso das debêntures que possuem opção de conversão/permuta, pela
característica híbrida que apresentam, apenas o componente derivativo que
integra parte do valor justo global da debênture é passível de ser considerado
na análise de sensibilidade. Portanto, a análise de sensibilidade não é
aplicável à parcela de renda fixa da debênture, cujo principal risco associado
é o de crédito, e não de mercado;
A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros supracitados
procurou ilustrar a exposição dos resultados da companhia ao valor justo dos
mesmos, assumindo que tal exposição está predominantemente relacionada à
oscilação dos preços à vista dos respectivos ativos-subjacentes.
Para fins do CPC 40 e da Instrução CVM nº 475/08, na presente análise de
sensibilidade foi considerado como cenário provável o próprio valor justo já
registrado, uma vez que esse valor já reflete a expectativa da administração
correspondente à situação considerada provável e se baseia em fontes
externas de dados acerca dasvariáveis de risco que fazem parte dos modelos
de precificação adotados para o cálculo do valor justo. Esse cenário foi base
para os cenários de deterioração de 25% e 50% da principal variável de risco
considerada, que foi o preço à vista da ação objeto, conforme mencionado.
Para os cenários de deterioração, a análise de sensibilidade realizada
considerou os potenciais efeitos de aumentos e de reduções nos preços dos
ativos-subjacentes, conforme o caso, principalmente aqueles listados na
BM&F Bovespa. Para tanto, foram realizadas duas precificações separadas
daquela que produziu o valor justo que foi efetivamente registrado no
balanço, considerando, em relação a esta última, os efeitos de choques no
preço à vista do ativo subjacente à razão de 25% e de 50%, para fins da
instrução nº. 475/2008 da CVM.
Apresentamos, a seguir, o quadro demonstrativo de análise de sensibilidade
para as operações com instrumentos financeiros que geram impactos no
Resultado e no Patrimônio Líquido da Sociedade:
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Instrumento
Selic / DI
TJLP
IGPM
IPCA
TR
USD
Debêntures
conversíveis/
permutáveis
Opções de
venda detidas
Opções de
venda emitidas
Ações

Risco
Alta da Selic / DI
Alta da TJLP
Alta do IGPM
Alta do IPCA
Alta na TR
Queda do câmbio
BRL/USD
Queda no preço
das ações
Queda no preço
das ações
Alta no preço das
ações
Queda no preço
das ações

Impacto
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado

Cenário
provável
(11)
(11.789)
(3.801)
(898)
(275)

Cenário II
deterioração
de 25%
(736)
(44.846)
(6.002)
(2.784)
(1.237)

Cenário III
deterioração
de 50%
(1.226)
(89.691)
(12.004)
(5.568)
(2.475)

Resultado

1.032

(4.865)

(8.108)

Resultado

-

(752.055)

(1.486.335)

Resultado

-

(113.245)

(183.258)

Resultado

-

(223.836)

(466.272)

Patrimônio
Líquido

9.957.335

(14.342.676)

(28.685.352)

A análise de sensibilidade considerou o efeito tributário da alíquota de 34%
incidente sobre o lucro/prejuízo das operações de renda fixa ou variável.

Risco de câmbio e de taxa de juros
A BNDESPAR está exposta aos efeitos de flutuação nas taxas de câmbio
decorrentes de operações em moedas estrangeiras, para as quais o risco de
câmbio é monitorado diariamente através da apuração da exposição cambial.
Esta atividade é controlada para o Consolidado do BNDES, que integra as
posições da BNDESPAR, através da atuação nos mercados de derivativos
cambiais.
O risco de taxa de juros em fluxos de caixa decorre da potencial variação nas
taxas de juros do mercado. O Comitê de Gestão de Risco (CGR) estabelece
limites sobre o nível de descasamento de indexadores que pode ser assumido
no balanço daBNDESPAR, bem como no Consolidado.
Risco de ações
A área de Gestão de Riscos do BNDES acompanha os números relativos às
participações societárias da BNDESPAR em companhias abertas listadas na
Bovespa, empresas fechadas e nos fundos de investimentos em participações,
realizando a marcação a mercado da carteira de ações das companhias
abertas. A evolução do risco de ações é monitorada com o auxílio de
indicadores, dentre eles o VaR paramétrico que émensurado por empresa
e/ou por setor, com usode análise de VaR incremental para todo o portfólio.
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Risco Operacional
O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos,
pessoas e sistemas ou de eventos externos.
Para fins do gerenciamento regulamentar do risco operacional são
monitorados os seguintes eventos:
IIIIIIIVVVIVIIVIII-

Fraudes internas;
Fraudes externas;
Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho;
Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;
Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;
Eventos que acarretem a interrupção das atividades da instituição;
Falhas em sistemas de tecnologia da informação; e
Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das
atividades na instituição.

O risco legal também está incluído no risco operacional e está associado
àinadequação
ou
deficiência
em
contratosfirmadospela
instituição,bemcomoasanções emrazãodedescumprimentode dispositivos
legaiseaindenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades
desenvolvidas pela instituição.
Além desses, a gestão de continuidade de negócios também está incluída no
risco operacional e está associada a ações de prevenção e resposta efetiva a
interrupções nos negócios sob circunstâncias adversas com vistas a
salvaguardar os interesses das partes envolvidas, a reputação e a marca da
organização, bem como reduzir as possíveis perdas decorrentes da
concretização dessas ameaças.
O trabalho da unidade responsável pela Gestão do Risco Operacional segue
os preceitos constantes da Política Corporativa de Gestão de Risco
Operacional, que estabelece o conjunto de princípios, ações, papéis e
responsabilidades relativos ao tema, aplicáveis a BNDESPAR, BNDES e
Finame.
No que se refere ao capital regulamentar exigido pelo Banco Central, o
Balanço da BNDESPAR é incorporado nos documentos pertinentes ao
Sistema BNDES Consolidado. Para isso, utiliza atualmente a Abordagem do
Indicador Básico como a metodologia de cálculo da parcela do Patrimônio de
Referência Exigido (PRE) referente ao risco operacional (POPR). Essa
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parcela vem sendo apurada periodicamente e informada ao BACEN como
parte integrante do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO).
Tendo em vista o cronograma do Banco Central do Brasil (BACEN) para a
utilização de abordagens avançadas,baseadas em modelos internos de gestão
de risco para apuração de requerimento de capital, o BNDES iniciou, em
2009, um processo de captura de informações referentes às perdas
decorrentes de risco operacional. Além disso, a implantação de uma solução
de software para gestão de risco operacional está prevista como um módulo
do Sistema ERP, que está sendo adquirido pelo Banco.
Visando disseminar a cultura de riscos operacionais na instituição, consta do
programa de capacitação de novos funcionários, módulo específico sobre o
tema, que vem sendo regularmente ministrado aos novos empregados.
Também estão disponíveis informações sobre Riscos Operacionais para o
público interno, na intranet.

Risco de Crédito
Define-se o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas
associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas
respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de
contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do
tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas nas
renegociações e aos custos de recuperação.
O objetivo primordial da gestão de risco de crédito no BNDES é a
mensuração adequada do risco de perdas financeiras na carteira da
instituição. Atualmente é utilizada a metodologia padronizada para o cálculo
do Capital Regulamentar conforme normativos emitidos pelo Conselho
Monetário Nacional. De modo semelhante ao tratamento aplicado à carteira
de ativos do BNDES, também os ativos da BNDESPAR, incluindo
derivativos, provisionam capital regulamentar, respeitando as regras
definidas na Circular BACEN 3360/07.
A unidade responsável pela gestão do risco de crédito do Sistema BNDES já
realiza estimativas para os diferentes componentes do risco da carteira de
créditos com vistas a implementação futura do modelo avançado conforme
diretrizes de Basiléia. Desse modo, o risco da carteira de financiamentos
diretos e repasses é avaliado por meio da obtenção de estimativas para as
seguintes componentes: (i) a probabilidade de inadimplência do tomador ou
contraparte (PD); (ii) a exposição com o tomador ou contraparte no momento
da inadimplência (EAD);e (iii) as perdas decorrentes da inadimplência
(LGD).
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Entretanto, merece ser destacado que para a obtenção de estimativas em
conformidade com as diretrizes de Basiléia as mensurações devem refletir as
perspectivas de perdas (modelo de perdas esperadas), enquanto que as
estimativas com vistas ao atendimento do CPC 38 devem evidenciar perdas
incorridas. Por esta razão, a unidade responsável pela gestão do risco de
crédito trabalha atualmente com bancos de dados e análises segregadas para
Basiléia e CPC. Particularmente em relação às estimativas exigidas pelos
novos padrões contábeis, são efetuadas diversas segmentações e tratamentos
específicos, entre os quais se encontram o cálculo e a análise dos parâmetros
de risco verificados isoladamente para a carteira da BNDESPAR.

Risco de liquidez
A BNDESPAR, pela sua própria natureza de instituição voltada para o
fomento de capitais, possui baixo risco de liquidez. A gestão do risco de
liquidez da empresa é controlada através do Consolidado BNDES,
analisando-se quantitativamente os instrumentos financeiros constantes nos
ativos negociáveis ou passivos exigíveis, para os prazo de 30, 60 e 90 dias.

Controles Internos
Controles Internos são procedimentos presentes em todos os níveis da
Instituição que visam proporcionar adequada segurança quanto ao alcance
dos objetivos, contribuir para a exatidão das informações financeiras e
proteger os ativos, sempre em conformidade às normas externas e internas.
A BNDESPAR busca promover o contínuo aprimoramento dos controles
internos, com base nos fundamentos estabelecidos pela Resolução CMN nº
2554/98 e pela Política Corporativa de Controles Internos, que define os
princípios e responsabilidades necessários à manutenção de controles
internos adequados a Instituição. Neste intuito, são realizadas atividades de
avaliação dos riscos e controles internos existentes nos processos de trabalho,
bem como da conformidade aos normativos internos e externos. Os relatórios
contendo as conclusões dessas avaliações são submetidos ao Comitê de
Gestão de Riscos e à Alta Administração.
A atividade permanente de disseminação da cultura de controles internos é
baseada em um processo de comunicação, pautado pela ética e transparência.
Além da divulgação da Política Corporativa de Controles Internos e a
disponibilização de informações relacionadas ao tema na intranet, são
realizadas palestras para novos funcionários no processo corrente de
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renovação do quadro funcional, com o objetivo de destacar a importância do
tema controles internos.

23. Contragarantias prestadas
A Sociedade ofereceu em caução 7.744.038 ações preferenciais nominativas
de emissão da Petróleo Brasileiro S/A- PETROBRAS (posteriormente
desdobradas em 61.952.304 ações preferenciais) e 28.083.251.230 ações
ordinárias nominativas de emissão da Centrais Elétricas Brasileiras S/A –
ELETROBRAS (posteriormente grupadas em 56.166.502 ações ordinárias),
em contragarantia ao Tesouro Nacional, por conta de aval e empréstimos, no
montante de US$ 600 milhões, captados no exteriorpelo seu acionista único BNDES. Do montante dessas ações, 61.952.304 ações preferenciais de
emissão da Petrobras e 1.510.070 ações ordinárias de emissão da Eletrobrás
continuam bloqueadas nas entidades de custódia.

24. Informações por segmento
O relatório de Informações por Segmento de Negócios é apresentado de
modo consistente ao relatório interno fornecido ao “principal gestor das
decisões operacionais”, responsável pela busca e alocação de recursos, além
da avaliação de desempenho dos segmentos operacionais. O conceito de
“principal gestor das decisões operacionais”, contido no Pronunciamento
Contábil CPC 22, abrange o exercício da gestão por seus diretores, de forma
colegiada. representando assim a administração da companhia.
A BNDESPAR efetua a análise de seu negócio principalmente sob a ótica do
apoio financeiro através de instrumentos de renda fixa (segmento de renda
fixa) e instrumentos de renda variável (segmento de renda variável).É
considerado apoio financeiro através de instrumentos de renda fixa as
operações de aquisição de debêntures, mesmo as conversíveis ou
permutáveis, desde que não tenham cotação em mercado ativo e as de venda
a prazo de títulos e valores mobiliários. O apoio financeiro através de
instrumentos de renda variável engloba a aquisição de participações
societárias, sejam em coligadas (sobre as quais existe influência significativa)
ou em outras empresas mensuradas ao valor justo.Esse tipo de apoio tem seu
funding principal baseado em seu capital próprio, sendo eventual
insuficiência suprida por recursos do acionista único, através de contratos de
mútuo.
As políticas contábeis adotadas na apuração das informações por segmentos
operacionais são consistentes com as políticas contábeis adotadas na
94
565

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 2009

apuração das demonstrações contábeis.A BNDESPAR avalia o desempenho
desses segmentos com base no lucro operacional líquido. O imposto de renda
é monitorado de forma centralizada e, portanto, não foi alocado a qualquer
segmento.As receitas operacionais são totalmente oriundas de clientes
externos e dessa forma não há operações entre os segmentos operacionais.
As informações por segmento de negócios foram analisadas e são
demonstradas a seguir:
Informação referente ao período findo em 31 de dezembro de 2010:
R$ mil
2010

4.280
541.302
(687.962)
(702.261)
34.987
(20.688)
88
88
650.273

Renda
Variável
6.775.598
2.892.819
2.228.659
351.346
1.240.776
61.998
(1.966.313)
(990.696)
(801.427)
(144.395)
(29.795)
159.625
159.625
4.968.910

Outros
Segmentos
125.403
125.403
125.403

Renda Fixa
RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas de juros
Resultado com alienação de títulos renda variável
Dividendos e Juros sobre o capital próprio
Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Receita de Equivalência patrimonial
Ajuste a valor de mercado de títulos e valores mobiliários
Resultado com alienações de títulos de renda fixa
Outras Receitas
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesa de juros
Despesa de Equivalência Patrimonial
Perda pela redução ao valor recuperável
Outras Despesas
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Atualização monetária líquida de ativos e passivos
Reversão (constituição) para contingências trabalhistas e cíveis
Despesas com Pessoal
Depreciação e amortização
Outras Receitas/Despesas Operacionais
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
Tributos sobre o Lucro
Participações nos Lucros
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

1.338.147
792.565
-

650.273

4.968.910

ATIVOS
Investimentos em coligadas (MEP)

3.534.105
-

119.677.009
13.641.374
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Não alocado

Totais

125.403

(539.935)
(13.299)
1.685
(281.471)
(6.358)
(240.492)
(539.935)
(1.489.417)
(46.199)
(2.075.551)

8.239.148
917.968
2.892.819
2.228.659
351.346
1.240.776
61.998
4.280
541.302
(2.654.275)
(1.692.957)
(801.427)
(109.408)
(50.483)
(380.222)
146.326
1.685
(281.471)
(6.358)
(240.404)
5.204.651
(1.489.417)
(46.199)
3.669.035

1.126.479
-

1.485.825
-

125.823.422
13.641.374
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Informação referente ao período findo em 31 de dezembro de 2009:
R$ mil
2009

4.569
(802.856)
(812.080)
4.179
5.045
(82.189)

Renda
Variável
7.034.102
1.495.655
1.922.590
2.424.132
(103.821)
1.293.566
1.980
(2.950.536)
(1.025.078)
(811.918)
(372.540)
3.218.093
2.038.042
1.180.051
8.042.569

Outros
Segmentos
55.784
55.784
55.784

(82.189)

7.252.196

12.242.374
-

93.064.100
14.231.339

Renda Fixa
RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas de juros
Resultado com alienação de títulos renda variável
Deságio/Ganho por compra vantajosa
Dividendos e Juros sobre o capital próprio
Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Receita de equivalência patrimonial
Outras Receitas
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesa de juros
Despesa de Equivalência Patrimonial
Perda pela redução ao valor recuperável
Outras Despesas
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Atualização monetária líquida de ativos e passivos
Despesas com aquisições de participações societárias
Reversão (constituição) para contingências trabalhistas e cíveis
Despesas com Pessoal
Depreciação e amortização
Outras Receitas/Despesas Operacionais
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
Tributos sobre o Lucro
Participações nos Lucros
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
ATIVOS
Investimentos em coligadas (MEP)

720.667
716.098
-

Não alocado

Totais

55.784

(391.772)
(15.812)
(60.161)
(186.005)
(3.972)
(125.822)
(391.772)
(1.831.196)
(17.260)
(2.240.228)

7.810.553
771.882
1.495.655
1.922.590
2.424.132
(103.821)
1.293.566
6.549
(3.012.392)
(1.837.158)
(811.918)
(368.361)
5.045
2.826.321
2.022.230
1.180.051
(60.161)
(186.005)
(3.972)
(125.822)
7.624.482
(1.831.196)
(17.260)
5.776.026

1.944.891
-

1.501.851
-

108.753.216
14.231.339

O formato de apresentação das informações por segmentos demonstradas
acima já inclui a reconciliação dos valores de itens (receitas, despesas,
resultados, ativos, etc.) dos segmentos operacionais divulgados com os
valores respectivos totais divulgados nas demonstrações financeiras, sendo
apresentado na coluna "não alocado".
25. Transações não envolvendo caixa
Durante o exercício de 2010 e 2009, a BNDESPAR realizou atividades de
financiamentos não envolvendo caixa, conforme abaixo; portanto não está
refletida na demonstração dos fluxos de caixa.
Conforme Nota 15, a diretoria do BNDES aprovou o aumento de capital no
valor de R$ 15.600.000 mil e R$ 20.300.000 mil por meio da conversão em
capital de créditos detidos pelo BNDES, para os anos de 2010 e 2009,
respectivamente.
Aquisição financiada de títulos por meio de mútuo com o BNDES no valor
de R$ 22.408.490 mil em 2010.
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