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Levy pede demissão, após ataque de Bolsonaro

Por Fabio Graner, Claudia
Safatle e Carla Araújo | De Brasília

Joaquim Levy: sua atuação no
comando do BNDES já era alvo de
críticas da equipe econômica de
Paulo Guedes.

A "usina de crises" do governo
entrou em ação novamente neste fim
de semana. A bola da vez foi
Joaquim Levy, que ocupava a
presidência do BNDES. No
sábado, o presidente Jair Bolsonaro
fez um ataque direto a Levy,
cobrando que este revertesse a
nomeação de Marcos Barbosa Pinto
para a diretoria de mercado de
capitais do banco por este ter
servido no governo do PT. As falas
do presidente da República levaram
ao pedido de demissão dos dois
executivos do banco estatal.

Apesar de pelo menos parte da
equipe econômica já estar há
semanas demonstrando insatisfação
com a gestão de Levy, a ação de
Bolsonaro deve ser vista também
como mais uma ingerência direta dele
na política econômica, atropelando
o ministro Paulo Guedes.

Neste ano, o presidente da
República já interferiu na política de
preços da Petrobras, em propaganda
do Banco do Brasil (de quem cobrou
também redução de juros) e neste
fim de semana, em um gesto sem ter
sido provocado, derrubou um
indicado direto do ministro da
Economia, também egresso da
ultraliberal Universidade de Chicago.

Na portaria do Palácio da
Alvorada, pouco antes de embarcar
no sábado para o Rio Grande do
Sul, Bolsonaro disse que avisou Levy
de que este tinha que demitir
Barbosa Pinto, caso contrário
cairiam os dois. "Eu já estou por aqui
com o Levy, falei pra ele: 'Demita
esse cara na segunda-feira [hoje] ou
eu demito vocês, sem passar pelo
Paulo Guedes' [ministro da
Economia]", disse, acrescentando
que o presidente do banco não vinha
"sendo leal com aquilo que foi
combinado e aquilo que ele conhece
a meu respeito, ele está com a cabeça
a prêmio faz tempo."

A declaração foi surpreendente
pelo momento e pelo contexto
inusitado, mas Bolsonaro trouxe à
tona um sentimento que vinha sendo
apontado no bastidor: a gestão Levy
incomodava setores do governo.

Há algumas semanas, ele vinha
sendo atacado por integrantes do
governo, em especial da área
econômica. A principal reclamação
seria pela suposta lentidão dele em

devolver recursos do banco para o
Tesouro Nacional e em se desfazer
de ações na carteira do BNDESPar.

Mas neste fim de semana o ataque
saiu das sombras e veio com uma
embalagem ideológica, com base no
fato de Barbosa Pinto ter sido chefe
de gabinete de Demian Fiocca,
quando este presidiu o banco no
governo Lula. Uma fonte do governo
apontou que a irritação do presidente
era compartilhada por outros
bolsonaristas, que cobravam a
abertura de dados sigilosos, que vem
sendo chamada pela ala ideológica
de "caixa-preta do BNDES", como
financiamento para Cuba e
Venezuela.

Na noite de sábado, Barbosa
Pinto enviou carta pedindo a renúncia
e ontem de manhã foi a vez de Levy
formalizar seu pedido de demissão.
"Solicitei ao ministro da Economia,
Paulo Guedes, meu desligamento do
BNDES", disse, agradecendo ao
ministro e desejando sucesso ao
processo de reformas. "Agradeço
também, por oportuno, a lealdade,
dedicação e determinação da minha
diretoria. E, especialmente, agradeço
aos inúmeros funcionários do
BNDES que têm colaborado com
energia e seriedade para transformar
o banco", disse, sem fazer qualquer
menção a Jair Bolsonaro.

O ex-presidente do Banco
Central Arminio Fraga considerou
um "absurdo" o veto ideológico de
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Bolsonaro a Marcos Barbosa Pinto,
por este ter trabalhado no governo
do PT. Armínio destacou a qualidade
profissional dele, com quem já
trabalhou, considerando-o
"superqualificado" para o cargo.

Mesmo antes de Levy formalizar
a demissão, as declarações de
Bolsonaro já acionaram a bolsa de
apostas para o substituto. Até o
fechamento dessa edição, nenhum
nome havia sido anunciado.

Como possíveis substitutos eram
ventilados nomes como os dos
secretários do Ministério da
Economia Salim Mattar e Carlos da
Costa (que já foi diretor do banco),
do ex-presidente do BC Gustavo
Franco, que faz parte do conselho
do banco, e Solange Paiva Vieira,
superintendente da Susep.

Uma fonte explicou que um dos
critérios importantes para a definição
do novo presidente é ser alguém bem
qualificado para lidar com o
processo de privatizações
demandado por Guedes.

Após a oficialização da saída de
Levy, parlamentares começaram uma
movimentação para convocá-lo para
depor na CPI que apura supostas
irregularidades praticadas na
instituição entre os anos de 2003 e
2015. "Estou articulando com
parlamentares do PSL e do
Cidadania e amanhã [hoje] vou
apresentar um requerimento de
convocação. Levy tem que explicar
os motivos da sua demissão, se foi
algo político, se ele não quis abrir a
caixa-preta da instituição", afirmou o
líder do Podemos, José Nelto, que
é membro titular da CPI.
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Visão era idealista, diz conselheiro

Por Fabio Graner | De Brasília

O ex-diretor do BNDES e
membro do conselho de
administração do banco, Carlos
Thadeu de Freitas, disse ao Valor
que o próximo presidente da
instituição tem como principal
desafio de curto prazo ajustar o
tamanho do banco. Segundo ele, é
preciso reduzir o quadro de
funcionários, que está dimensionado
para uma situação que não mais
existe.

"O banco está muito inchado,
com 2,6 mil funcionários. O BNDES
emprestava entre R$ 150 bilhões e
R$ 180 bilhões, mas nos últimos três
anos isso caiu para em torno de R$
70 bilhões por ano. O banco precisa
de ajuste de curto prazo, de PDV
[Programa de Demissão
Voluntária]."

Para Freitas, o BNDES precisa
se concentrar em operações de
infraestrutura e financiar pequenas e
médias empresas, sem disputar o
mercado das grandes companhias.
"Tem dinheiro sobrando na
economia, os bancos privados
podem atender às grandes
empresas", disse.

Ele também defende um processo
de venda de ativos, que tem sido
cobrado por Guedes, mas ressalta
que é preciso cuidado por causa dos
órgãos de controle. Ele lembra que
os funcionários de carreira, que são
os que assinam essas operações,
temem problemas com o TCU.
"Vender ações do BNDESPar não
é fácil", disse.

O conselheiro também apoia um
processo mais acelerado de
devolução de recursos ao Tesouro,
embora explique que existe um temor
interno no banco de as operações
serem vistas como irregular
financiamento à União. "Mas o
banco tem caixa para pagar mais
rápido e precisa fazer um esforço
para atender o Tesouro."

Segundo Freitas, Levy tinha uma
visão idealista de longo prazo para o
BDNES, imaginando-o à
semelhança do Banco Mundial, mas
deveria ter sido mais rápido no
processo de enxugamento da
máquina da instituição, "como
fizeram Caixa e Petrobras ". Além
disso, avaliou, ele deveria ter
apresentado um programa de venda
de ativos para dois a três anos,
sinalizando na direção desejada por
Guedes.
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Levy já tem seus planos; BNDES, ainda não

Por Claudia Safatle | De Brasília

Ministro Paulo Guedes: demora
na devolução de R$ 126 bi pelo
BNDES era alvo de críticas da
equipe econômica.

Joaquim Levy, que pediu
demissão na manhã de ontem do
comando do BNDES, se recusa a
dar declarações sobre sua renúncia
para não criar constrangimentos.
"Esse assunto acabou", disse ao
Valor. Ele já sabe o que vai fazer nas
próximas semanas. Pretende se
dedicar a alguns cursos que já vinha
"namorando" desde o ano passado,
sobre inteligência artificial e
blockchain.

O governo, porém,
aparentemente não sabe ainda o que
fará com o BNDES. A demissão de
Levy não resolve os problemas do
banco no curto, médio e longo
prazos. É preciso decidir com que
"funding" o banco poderá contar e
que papel deverá desempenhar para
ajudar o desenvolvimento
econômico do país.

Dentro do governo, há quem
defenda a sua extinção, o que não

parece ser a melhor solução no
momento.

Nas duas últimas semanas, ficou
claro o desconforto de algumas
áreas da pasta da Economia com a
atuação de Levy. Fontes muito
próximas ao ministro Paulo Guedes
mencionaram a demora do banco de
fazer a devolução de R$ 126 bilhões
de empréstimos feitos pelo Tesouro
Nacional ao BNDES. Levy devolveu
R$ 30 bilhões em maio e argumentou,
várias vezes, que poderia ir
analisando, ao longo dos próximos
meses, o que estava realmente
sobrando por falta de demanda por
financiamentos para fazer a
devolução antecipada, conforme
determinação do Tribunal de Contas
da União (TCU). Não cabe ao
banco socorrer o Tesouro em caso
de rombo nas contas públicas nem
devolver recursos, que poderiam ser
emprestados, para assegurar o
cumprimento da "regra de ouro".
Essa postura foi vista como "corpo
mole" do presidente da instituição de
fomento.

Outro aspecto da atuação de
Levy que não agradava à pasta da
Economia era a demora em se
desfazer de boa parte dos mais de
R$ 120 bilhões da carteira de ações
da BNDESPar. Com mais de R$ 40
bilhões em ações da Petrobras, além
de deter ações de várias companhias
privadas como a Vale, a Suzano e a
JBS, Levy era alvo de reclamação
por parte de fontes da área

econômica, para quem ele não tinha
a mesma agilidade de Pedro
Guimarães, presidente da Caixa.
Levy devolveu R$ 30 bilhões de
forma silenciosa. Guimarães fez um
evento com a presença de Paulo
Guedes, cuja assessoria convocou
os jornalistas que fazem a cobertura
da Economia, quando devolveu R$
3 bilhões a título de "despedalagem"
de recursos colocados na Caixa,
pelo governo do PT, em instrumento
híbrido de capital e dívida.

Conforme o parecer do deputado
Samuel Moreira (PSDB-SP) sobre
a proposta de reforma da
Previdência, os recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT),
que hoje compõe o funding do
BNDES, serão integralmente
repassados para a Previdência
Social. O BNDES conta todos os
anos com 40% das receitas do
Programa de Integração Social
(PIS), que vão para o FAT. O PIS
deixa 30% da arrecadação total nos
cofres da União por causa da DRU
(Desvinculação de Receitas da
União). São cerca de R$ 18 bilhões
por ano, mais um estoque de
aproximadamente R$ 220 bilhões de
recursos do FAT nas mãos do banco
de fomento, que alimentam os
pequenos e médios bancos e as
cooperativas de crédito. Uma
preocupação adicional é, portanto,
como ficam essas instituições
financeiras sem os repasses do
BNDES e como se pretende
democratizar o crédito no país sem
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esses bancos que recebem, por ano,
algo entre R$ 30 bilhões e R$ 40
bilhões do BNDES para fazer o
crédito girar.

Do inchaço nos tempos do
governo do PT ao emagrecimento
forçado de 2015 para cá, o BNDES
é uma instituição integralmente
pública em busca de definições. É
quase impossível se pensar em
financiamentos para projetos de
saneamento básico, área em que o
país encontra-se na Idade Média, ou
em formatação de modelos de
privatização ou concessões, sem a
participação do banco de fomento.

Cabe ao governo de Jair
Bolsonaro dizer o que ele quer e
como quer seu banco de
desenvolvimento. Isso é muito mais
importante do que "fritar" seus
colaboradores em praça pública.
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Ex-presidente liderava discussão interna sobre
tamanho necessário da instituição

Por Francisco Góes e Rodrigo
Carro | Do Rio

Conselho do BNDES, comandado
por Gustavo Franco, deve se reunir
na quarta.

Até pedir demissão na manhã de
ontem, o agora ex-presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Joaquim Levy vinha trabalhando em
uma discussão interna para definir
qual seria o tamanho do banco,
informam fontes da instituição ouvidas
sob condição de anonimato. Essa
discussão se relaciona ao tamanho do
balanço financeiro do BNDES. E
considera, por um lado, a devolução
de recursos por parte do banco ao
Tesouro Nacional e, por outro, a
necessidade de que o BNDES
financie investimentos em
infraestrutura no país a longo prazo.

O objetivo de Levy, segundo
fontes do banco, era trazer o conselho
de administração da instituição para
essa discussão. Existe a perspectiva
de que o colegiado do banco se reúna
na quarta-feira já sob a presidência
do economista Gustavo Franco,
indicado, ainda na gestão de Levy,
para presidir o conselho de

administração do BNDES.

Fontes próximas a Levy também
disseram que ele vinha avançando na
implementação de uma reestruturação
interna segundo a qual se separou a
área que cuida de privatizações
daquela que administra e acompanha
os investimentos do banco em ações
e fundos de investimento. A divisão
entre as diretorias de investimento e
privatização já está implementada,
com as duas diretorias tendo sido
constituídas separadamente, explicou
uma fonte.

A separação das duas áreas
atende a um princípio de governança
corporativa e busca evitar possíveis
conflitos de interesse uma vez que o
banco é acionista de empresas e, ao
mesmo tempo, pode atuar como
consultor em privatizações.

Qualquer que seja o novo
presidente do BNDES, ele (ou ela) terá
de equacionar duas questões que não
foram endereçadas por Levy dentro
das expectativas do governo de Jair
Bolsonaro (PSL): a devolução de
recursos ao Tesouro Federal e o
desejo por mais transparência em
relação às operações da instituição,
acreditam as fontes. "Levy caiu pelo
pior dos motivos, que é a [questão]
da caixa-preta, quando na verdade
não há caixa-preta a ser aberta",
analisou uma delas.

A avaliação interna é de que todos
os esforços para dar transparência
aos empréstimos e aos critérios

utilizados para conceder
financiamentos já foram
suficientemente explicitados. "Levy
nunca topou endossar as questões que
Bolsonaro vinha repetindo desde a
campanha presidencial", afirma Arthur
Koblitz, vice-presidente da
Associação dos Funcionários do
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (AFBNDES). Os
valores e a velocidade na devolução
de recursos do BNDES ao Tesouro
são vistos por fontes da instituição
como outro ponto ao qual Levy "não
conseguiu dar resposta imediata".

Em entrevista no fim de abril, Levy
havia dito que trataria o assunto da
devolução como todas as outras coisas
em sua vida: "Vai ser resolvido
tecnicamente". Para repassar os
recursos ao Tesouro, é necessário
cumprir requisitos estabelecidos de
forma conjunta com o Tribunal de
Contas da União (TCU), explicou
fonte graduada do banco de fomento.
"As restrições que o Levy enfrentou
[como presidente do BNDES] não são
idiossincráticas. São problemas
concretos", acrescentou Koblitz.

Um ex-funcionário do banco que
pediu para não ser identificado
desconfia do motivo alegado pelo
presidente Jair Bolsonaro para
ameaçar Levy de demissão - a
nomeação de Marcos Barbosa Pinto
para a diretoria de mercado de
capitais do BNDES. "Todos generais
do governo foram promovidos a tal
nos governos Lula e Dilma. São
suspeitos?", questionou.
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Banco deve perder até R$ 20 bi com
envio do PIS/Pasep para Previdência

Por Estevão Taiar, Fernando
Torres e Francisco Góes | De São
Paulo e Rio

O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) deve perder
anualmente algo entre R$ 15 bilhões
a R$ 20 bilhões de funding, se for
confirmado o redirecionamento dos
recursos do PIS/Pasep para a
Previdência, segundo fonte da
instituição financeira que preferiu não
se identificar. Nos últimos oito anos,
os recursos da contribuição
repassados ao banco de fomento
variaram de R$ 15,3 bilhões a R$
19,7 bilhões. Só no ano passado
foram R$ 18 bilhões.

Atualmente, a Constituição
estabelece que o BNDES recebe
40% da arrecadação do PIS/Pasep,
por meio do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT). No entanto, o
relator da reforma na comissão
especial da Câmara, Samuel Moreira
(PSDB-SP), propôs na quinta-feira
o fim da vinculação constitucional de
28% dos recursos da contribuição.
Os outros 12% já não entram na
conta em função da Desvinculação
de Receitas da União (DRU).

Segundo o banco, o FAT e o
PIS/Pasep representaram 35,3%
das fontes de recursos do BNDES
no primeiro trimestre deste ano
(foram 36,4% em 2018 e 32% em
2017). Trata-se, portanto, de uma

fonte relevante de recursos para o
banco.

É nesse contexto que a proposta
de corte do PIS/Pasep foi mal
recebida dentro do BNDES. A fonte
ouvida destaca que, ao
redirecionamento, somam-se outros
fatores que dificultam "muito" a
capacidade do banco de fornecer
empréstimos. Entre eles, estão: a
devolução de recursos ao Tesouro;
a repactuação dessa dívida com o
Tesouro, com vencimentos finais em
2040 em vez de 2060; e a
diminuição na carteira de
participações.

"É um encolhimento sem
precedentes", diz. "A carteira de
ações e participações, por exemplo,
gera receita financeira. O Tesouro
vem aqui e drena. São muitos canais
de perda de recursos, tirando um
fluxo estável de funding. Isso gera
muita dificuldade para o banco",
afirma, com impactos também sobre
a retomada econômica. A última
devolução de recursos para o
Tesouro, de R$ 30 bilhões, foi
realizada no mês passado. Mesmo
assim, a União ainda tem R$ 240
bilhões a receber do banco.

Desde 2015, o BNDES liquidou
de forma antecipada R$ 340 bilhões
de dívidas com a União já
considerando o pagamento de R$ 30
bilhões feito em 31 de maio. Para
2019, ainda há pagamentos
contratualmente previstos superiores

a R$ 23 bilhões, mas o governo vem
pressionando o banco a atender um
pedido de devolução total de R$ 126
bilhões neste ano.

Pelos dados do balanço do
BNDES, fontes de recursos
governamentais, como os fundos
FAT e PIS-Pasep e o Tesouro,
responderam por 71,9% dos
recursos totais do banco em 31 de
março de 2019 (74,7% em 31 de
dezembro de 2018). O saldo de
recursos do FAT era de R$ 273,7
bilhões em 31 de março. Deste total,
R$ 264,4 bilhões constituíam o saldo
do FAT Constitucional, e R$ 9,3
bilhões, o saldo do FAT Depósitos
Especiais.

Dentro do dinheiro que a União
ainda tem a receber do BNDES,
estão R$ 36 bilhões em instrumentos
híbridos de capital e dívida. A fonte
diz que esses instrumentos são mais
importantes para o banco que para
o governo federal. Isso porque
possibilitam uma alavancagem maior
da instituição, mas são menos
relevantes para abater a dívida
pública. "Para abater a dívida, tanto
faz a origem dos recursos. Mas para
o BNDES os instrumentos híbridos
fazem muita diferença."

A intenção de redirecionar
arrecadação do PIS/Pasep para a
Previdência repercutiu mal também
fora do BNDES. A Associação
Brasileira da Infraestrutura e
Indústrias de Base (Abdib) classificou
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a proposta como "um erro
estratégico".

"Em uma eventual retomada
econômica, haverá dificuldades para
sustentar a demanda por
investimentos se as fontes de
financiamento estiverem escassas,
sobretudo para projetos de grande
envergadura ou que não apresentem
as condições de retorno atraentes",
disse em comunicado. "Têm sido
completamente equivocadas as
medidas adotadas nos últimos anos
que acabam restringindo a potência
do banco."

Outra fonte do banco foi na
mesma linha da Abdib. Disse que no
momento não falta dinheiro ao banco
pelo fato de a economia estar
virtualmente paralisada, mas que,
quando houver uma retomada, o
papel do BNDES como indutor do
investimento ficará comprometido.

Um ex-diretor do banco
discordou. Disse que o corte do PIS/
Pasep não será um "desastre".
Afirmou que com a TLP - a taxa de
referência para os empréstimos do

BNDES - convergindo para taxas de
mercado o banco poderá captar
também a custo de mercado tendo
como diferencial o fato de ter a União
como risco, o que lhe permite
emprestar a prazos mais longos.
"Grandes projetos privados não
precisam do BNDES, e o banco
pode ter outros papéis a cumprir no
futuro como o oferecimento de
fianças bancárias", afirmou.

Para Ernani Torres, ex-
funcionário do banco e professor do
Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), a proposta de corte
do PIS/Pasep representa, porém,
mais uma etapa no processo de
"desmonte" do banco. Na visão dele,
esse processo precisaria de
"compensações" como incentivos
tributários para que o BNDES não
pagasse Imposto de Renda e para
que o lucro gerado ficasse dentro da
instituição, sem o pagamento de
dividendos à União. Seria uma forma
de assegurar a competitividade
futura do BNDES em um cenário de
perda de fontes de receitas
governamentais.
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