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RESUMO 

 

Por todas as características e riscos envolvidos que apresenta o modelo brasileiro 

de financiamento de longo prazo à economia nacional, o BNDES através da sua atuação 

histórica de apoio à indústria e agente estabilizador de crédito, nos mais diferentes 

períodos, cenários e ciclos econômicos pelo qual passou a economia brasileira, com sua 

elevada capacidade de liquidez e tamanho de projetos de investimento e apoio à geração 

de empregos, o colocam como banco de desenvolvimento de referência mundial e o 

credenciam como o mais relevante agente de apoio ao financiamento de longo prazo no 

desenvolvimento da indústria nacional e agente anticíclico da economia. Este trabalho 

tem o objetivo de mostrar este caminho pelo qual passou e se desenvolveu o BNDES, 

iniciado na década de 1950 até o primeiro decênio dos anos 2000. 

Palavras-chave: Estado, indústria, financiamento de longo prazo e agente anticíclico. 
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ABSTRACT 

 

By all characteristics and risks involved which features the Brazilian model of 

long-term financing national economy, BNDES through historical practice support for 

industry and credit stabilizing agent in more different period of time, economic 

scenarios and cycles passing through the Brazilian economy, with its high level of 

liquidity and size of investment projects and support for jobs generation, it´s getting as 

the world's reference development bank and the most relevant agent support and long 

term financing for development of industry national and countercyclical agent of the 

Brazilian economy . This work aims to show this path has gone through and developed 

BNDES, started in the 1950s to the first decade of the 2000s.  

Key-words: State, industry, long-term financing and countercyclical agent. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O processo de industrialização baseado na substituição de importações, iniciado 

no Brasil nos anos de 1930, foi intensificado a partir da década de 1950, devido às 

dificuldades experimentadas pelo modelo agrícola exportador e aos novos objetivos 

governamentais voltados para priorizar o setor industrial como eixo fundamental do 

desenvolvimento econômico brasileiro. A estruturação do Estado nacional que permitiu 

esse maior desenvolvimento aconteceu com Getúlio Vargas, principalmente no seu 

segundo governo durante os anos de 1951 a 1954. 

 

 O modelo agroexportador  brasileiro passa  gradativamente a ser substituído por 

um modelo que buscaria completar os elos da cadeia industrial brasileira. As ideias de 

cunho cepalino e a dependência das importações determinaram uma atuação mais ativa 

por parte do Estado, que assumiu o papel de coordenador e ator do desenvolvimento 

industrial ao lado do capital externo. 

 

Ao longo dos anos 1940 e 1950, o sistema financeiro brasileiro apresentava-se 

de maneira ainda embrionária e em plena lei da usura. Seu principal participante, o 

Banco do Brasil (BB), exercia de forma gradual maior controle sobre a oferta de crédito 

total da economia através da carteira de redescontos, atuando sobre um setor bancário 

constituído por alguns poucos bancos comerciais, mas se expandindo, juntamente com 

um mercado bursátil ainda muito tímido. Conforme o país avançava na industrialização, 

o caráter multifuncional do BB tornava-se cada vez mais proeminente. À medida que 

este se consolidava como o principal banco comercial do país, crescia sua atuação como 

agente financeiro do governo e a necessidade de novas estruturas de financiamento para 

o setor industrial brasileiro. É nesse contexto que foi criado o BNDES em1952, através 

da comissão mista Brasil e Estados Unidos – CBMEU. 

 

E com o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960, marca-se a 

consolidação do processo de internacionalização da economia brasileira, pois fica 

permitida a participação do capital multinacional na estrutura produtiva nacional em 

novo patamar. E de forma complementar ao Plano de Metas, ocorre o II PND de 

Ernesto Geisel (1974 a 1979), um plano que ampliou o parque industrial brasileiro, com 
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enormes investimentos estatais nos setores da indústria de bens de capital, intermediária 

e infraestrutura, que tinha como diretriz conquistar a autonomia da indústria brasileira. 

 

O Estado foi fundamental para o avanço da indústria nos setores produtores de 

bens de capital e insumos intermediários até o final da década de 1970, quando as crises 

externas provocadas pelo aumento dos preços do petróleo e das taxas de juros 

internacionais afetaram em muito a economia brasileira, com enorme endividamento 

externo e quadro inflacionário preocupante, determinando o fim do modelo de 

industrialização por substituição de importações e cedendo o lugar a um modelo mais 

liberal a partir da década de 1990. 

Os anos conturbados da década de 1980, conhecida como a década perdida, com 

a moratória mexicana (1982), e as crises de balanço de pagamentos que se sucederam 

nas economias latino-americanas, em particular no Brasil, contribuíram para o enorme 

endividamento externo e o quadro de inflação alarmante da economia brasileira. Isso 

acabou propiciando uma sucessão de planos heterodoxos ao longo de toda a década, que 

abordavam a questão da inflação inercial, pregando o congelamento de preços e ajustes 

fiscais que fracassaram de forma evidente. Posto isto, o Plano Real no início de 1994 foi 

apresentado com uma cartilha que pregava uma política com juros elevados e taxa de 

câmbio valorizada que estabilizaria a inflação, porém, segundo Belluzo e Batista  (1994, 

p.1): 

A persistência da valorização cambial e a abertura comercial rápida 

têm efeitos positivos em termos de controle da inflação, pelo menos no curto 

prazo. Não é possível, porém, ignorar as sequelas do Balanço de Pagamentos. 

A erosão da posição no balanço de transações correntes decorrerá não apenas 

do câmbio e da abertura comercial, mas também do crescimento da demanda 

interna - deflagrada pelo próprio Plano Real - e da tendência de alta das taxas 

de juros internacionais. Isso significará a acumulação líquida de passivos 

externos, com efeitos cumulativos sobre o próprio déficit em conta corrente 

nos períodos subsequentes. 

 

Essa dinâmica prejudicou a competividade da indústria brasileira. O Plano Real 

acabou por consolidar um quadro de crescentes déficits comercias a partir do final de 

1994, juntamente com uma situação fiscal que se deteriorava. Segundo Cardoso (1995, 

p.160), entre 1994 e 1996 a dívida liquida do setor público em relação ao PIB aumentou 

de 28,5% para 35%, por conta das altas taxas de juros reais, que contribuíram para o 

enfraquecimento da posição fiscal até atingir 44% em 1998. Esse quadro em 
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deterioração das contas nacionais brasileiras expôs a fragilidade e a perda de confiança 

por parte dos investidores que se acentuou depois da crise mexicana (1994) e com a 

sucessão das crises asiática (1997) e russa (1998) levaram ao acordo com o FMI em 

1999. Esta última crise, ainda segundo Cardoso (2001, p.161), “foi o verdadeiro 

solavanco”, que levou as reservas brasileiras a um abalo de US$ 30 bilhões enquanto o 

governo lutava para defender a moeda. Em fevereiro de 1999, o Plano Real abandonava 

a âncora cambial e migrava para o regime de câmbio flutuante. 

A desvalorização do real aumentou a pressão sobre a Argentina, nosso parceiro 

comercial, que mantinha seu cambio fixo, a balança comercial argentina tornou-se 

deficitária, agravando a situação das contas externas daquele país. Assim, juntamente 

com a crise econômica global de 2000-2001, marcada pela crise na bolsa de valores 

Nasdaq nos EUA e pela falência da Enron (dezembro de 2001), ocorre o agravamento 

da situação da Argentina, que foi obrigada a desvalorizar o câmbio em dezembro de 

2001. 

 Esses acontencimentos abalaram as ideias liberais no início dos anos 2000 

juntamente com o fraco crescimento do PIB mundial dos últimos anos, trazendo a 

necessidade de um novo modelo de desenvolvimento, apoiado em novos investimentos 

e financiamentos de longo prazo nas economias, com mais solidez e mitigação dos 

riscos para a iniciativa privada. Portanto, inevitável a necessidade do retorno do papel 

do Estado como indutor dos investimentos e políticas de financiamento nos setores 

industriais. 

É nesse contexto histórico apontado acima que a participação do BNDES no 

financiamento da economia brasileira está inserida. Inicialmente, dos anos de 1950 a 

1970, segundo Prates, Cintra e Freitas (2000, p.85-116), foi atuar como o principal 

financiador da indústria brasileira, inserido nos planos de desenvolvimento dos 

governos. Nos anos de 1950 seu foco foi na infraestrutura, em 1960 na indústria de 

base, bens de consumo, pequenas e médias empresas e desenvolvimento tecnológico. 

Em 1970 nos setores voltados para insumos básicos e bens de capital. Em 1980 o banco 

perdeu sua “identidade” com as ideias neoliberais e a retração da economia, 

inviabilizando as políticas de desenvolvimento e diminuindo a participação nos 

financiamentos. 
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A maior abertura comercial a partir da década de 1990, com o governo Collor, e 

depois com os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, impôs um 

processo de reestruturação industrial na economia brasileira através das privatizações, 

na sua modernização e, nesse sentido, a participação governamental nos investimentos 

nos setores mais importantes da economia, via crédito público de longo prazo, foi 

capitaneada em grande parte pelo BNDES, exercendo papel fundamental para o 

desenvolvimento e crescimento da economia brasileira. Segundo Couto e Trintim 

(2012, p.5), o BNDES passou a adotar nos anos de 1990 uma nova estratégia de 

desenvolvimento, tornando-se agente financeiro dos programas de privatização, atuando 

na aquisição e saneamento financeiro das empresas que seriam privatizadas. Com o 

início do Plano Real e com as privatizaçoes do setor elétrico, acontece uma grande 

reação dos desembolsos em 1997. 

Esta participação mais atuante do BNDES como agente indutor da economia, a 

partir da segunda metade da década de 1990, insere-se perfeitamente no novo contexto 

do debate contemporâneo do novo milênio, marcado por uma nova estratégia de 

desenvolvimento. As ideias relacionadas ao denominado “neodesenvolvimentismo” que 

teriam sido implementadas pelo governo de Luís Inácio Lula da Silva de 2003 a 2010, 

seriam um dos motivos dos resultados positivos alcançados pela economia brasileira 

neste novo momento. 

No âmbito internacional, a melhora nos termos de troca dos países exportadores 

de commodities, como o Brasil, diante do crescimento do PIB das economias asiáticas, 

em particular da China, fortaleceu o balanço de pagamentos da economia brasileira,  

que mesmo com a crise subprime de 2008 dos Estados Unidos, que  abalou o 

crescimento econômico dos países ao redor do mundo, o governo brasileiro mais 

fortalecido, foi capaz de  estimular a ampliação do crédito interno , através da adoção de 

uma política contracíclica de aumento do consumo interno e dos investimentos, via 

liberação do crédito dos bancos públicos e, neste sentido, através da expressiva 

participação do BNDES, fizeram a economia brasileira reagir e apresentar  positivos 

indicadores econômicos. 

Nos oito anos do governo Luís Inácio Lula da Silva (2003/2010), o PIB cresceu 

4% ao ano em média, as grandes empresas estatais e privadas se fortaleceram, houve 
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mais distribuição de renda e redução da pobreza e aumento de investimentos na 

economia com maior presença do setor público estatal. 

O objetivo deste trabalho é analisar o papel do BNDES, principal responsável 

pela oferta de crédito de longo prazo no Brasil, nesse novo ciclo de crescimento 

econômico que se seguiu nestes oito anos analisados. Nesse contexto, a principal 

indagação refere-se a entender de que forma o BNDES tornou-se tão relevante nas 

questões de financiamento à indústria e como se transformou em agente indutor de 

políticas de desenvolvimento em ciclos desfavoráveis ao crescimento econômico do 

país. 

A escolha desse tema deve-se à grande importância desse Banco como agente 

apoiador dos setores produtivos estratégicos da economia brasileira (infraestrutura, bens 

de consumo, agropecuário e o setor de serviços) desde 1950 até os dias atuais, incluindo 

também, nos anos 2000, um novo papel: o de agente anticíclico, nos anos de 2002 a 

2003, durante a eleição de Lula, e de 2008 a 2009, durante a crise subprime americana. 

De acordo com Couto e Trintim (2012, p. 14, citando dados de Torres Filho, 2006), 

devido ao aumento do risco Brasil e da crise de confiança político-eleitoral que afetou o 

país em 2002, os bancos estrangeiros suspenderam suas linhas de crédito para o 

financiamento das exportações, e o Bacen juntamente com o BNDES, supriram essa 

deficiência de recursos necessários às empresas minimizando os efeitos de liquidez e 

impedindo o agravamento da crise no mercado de crédito, e mantendo uma série de 

projetos e investimentos que estavam em curso. E também, na crise subprime, o mesmo 

papel aconteceu, entre setembro de 2008 e dezembro de 2008, o BNDES isoladamente, 

foi responsável por 32% do volume total de crédito na economia, portanto amortizando, 

o recuo do crédito dos bancos privados que se retraiu. 

Assim, o BNDES teve um papel essencial para reduzir os efeitos da retração do 

crédito privado na economia brasileira nos períodos de turbulência. Segundo Puga e 

Borça Jr. (2011, p.2) “Um dos grandes diferenciais da economia brasileira frente a 

outros países no processo de enfrentamento da crise financeira internacional foi 

justamente essa atuação anticíclica do sistema público de crédito”. 

Visando atingir nossos objetivos, inicialmente, apresentaremos no capítulo 1 a 

análise teórica do papel do crédito público de longo prazo no desenvolvimento 

econômico, abordando algumas das contribuições das escolas relacionadas aos 
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pensamentos desenvolvimentistas e liberais ao longo da história. Como foco central, no 

capitulo 2, analisaremos o papel histórico do BNDES e sua atuação nos principais ciclos 

econômicos da economia brasileira desde os anos de 1950 até o início dos anos de 1990, 

abordando inclusive o contexto internacional da economia nesse período.  

Em seguida, no capítulo 3, analisaremos os fatores condicionantes que alteraram 

as doutrinas econômicas dos anos de 1990 para os anos 2000 e o papel do BNDES nas 

privatizações, na inserção externa das empresas brasileiras e o de agente anticíclico a 

partir do novo milênio. 

No capítulo 4, analisaremos os impactos econômicos que as políticas de governo 

exercidas por meio do BNDES exerceram nas taxas de investimento, através da 

Formação Bruta de Capital Fixo, do comportamento do PIB brasileiro e dos resultados 

no nível de emprego, iniciado nos anos 2000 até os dias de hoje.  Por fim, nas 

Considerações Finais, apresentaremos um resumo das principais conclusões. 
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CAPÍTULO 1: 

O PAPEL DO CRÉDITO DE LONGO PRAZO NO     

CRESCIMENTO ECONÔMICO 
 

 

1.1 INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO EM ECONOMIAS EM 

DESENVOLVIMENTO 

 

A questão do financiamento de longo prazo é identificada por muitos, como um 

dos principais obstáculos ao desenvolvimento da capacidade produtiva do país. Os 

bancos no Brasil revelaram-se, tradicionalmente, incapazes de fornecer esses 

empréstimos para investimentos, com a exceção dos bancos estatais, em particular o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O financiamento é um 

importante instrumento de política industrial, uma vez que afeta a alocação de recursos 

entre os setores. 

 

 Estudos recentes indicam que o padrão de financiamento pode modificar a 

estrutura produtiva de uma economia, uma vez que alguns setores dependem mais de 

recursos externos do que outros. Em um contexto de financiamento adverso, o 

crescimento dos setores com alta dependência financeira tende a ser prejudicado. Como 

os setores inovadores e intensivos em capital se enquadram geralmente nesta categoria, 

condições adversas de financiamento podem afetar o lado real da economia e prejudicar 

seu desenvolvimento. 

 

Para Schumpeter (1934/2010, p.106) o crédito, o financiamento bancário, é um 

dos elementos básicos do processo de desenvolvimento econômico e é visto como um 

complemento monetário importante da inovação. Em particular, o crédito torna-se um 

fator necessário para o desenvolvimento quando as inovações são feitas por novos 

empresários que não tem seus próprios recursos. Assim, através da criação de moeda 

bancária, os bancos concedem aos empresários-inovadores o poder de compra 

necessário para desviar os recursos de seus usos tradicionais, permitindo que as 

inovações ocorram. 
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Voltando na história, em ensaio clássico de Hicks 1967, segundo Torres Filho 

(2012, p.977) “A Teoria Monetária e a História: Tentativa de Perspectiva”, o laureado 

John Hicks pergunta-se: o que sucedeu com as duas correntes de pensamento, a 

ortodoxa e a heterodoxa, no período clássico e neoclássico, ou seja, pré-keynesiano? A 

primeira era representada, grosso modo, por David Ricardo e seus seguidores da 

Currency School. Ela defendia que tudo funcionaria bem se encontrasse a forma pela 

qual o mercado de crédito atuasse como fosse dinheiro neutro, isto é, a moeda e o 

crédito não teriam existência própria no sentido de motivar decisões, seja antecipando 

ou adiando gastos. As instituições financeiras seriam consideradas, basicamente, atores 

passivos, ou seja, meros intermediários financeiros. A outra corrente, representada por 

Henry Thornton e defensores da Banking School, defendia o oposto, que o mercado de 

crédito deveria ser administrado, ainda que fosse difícil regulá-lo. O que se sucedeu a 

Hicks parece ser fundamentalmente, o seguinte: 

 

A doutrina ricardiana se tornou a doutrina oficial, ou talvez se possa dizer que 

muitas coisas, que só tinham sentido nos termos de Ricardo, constituíram a 

doutrina oficial. Esta doutrina teve hegemonia durante tempo suficiente para 

que fosse apresentada por Keynes como a doutrina clássica que devia ser 

atacada. Os banqueiros falavam em ‘ricardiano’ em seus discursos. Nos 

Manuais, o sistema monetário, inclusive com crédito muito desenvolvido, era 

analisado em termos ricardianos. Entretanto, isto era a teoria; na prática, 

vigorou mais a Escola Thornton-Mill (Hicks, 1975, p. 197). 

 

De acordo com princípios abstratos do livre-mercado clássico, não haveria 

necessidade de desenvolver bancos públicos, nem mesmo Bancos Centrais. Na prática, 

sempre houve certa ambiguidade por parte dos agentes econômicos a respeito, pois não 

só esses emprestadores em última instância se desenvolveram, mas também outras 

instituições financeiras estatais. Até mesmo, o Banco da Inglaterra estabeleceu, de 

maneira produtiva que todos os Bancos Centrais possuíssem um departamento de 

controle monetário, semelhante ao “mercado aberto” (open-market) e outro 

departamento de supervisão bancária, que controlasse as operações de crédito. Isso não 

estaria de acordo com a doutrina oficial, mas predominou historicamente. Hicks 

acreditava que: 

aos banqueiros parecia muito bom seus bancos aparecerem como (ou eles 

mesmos pensarem que eram) apenas um agente passivo que se ajustava a 

algumas ‘regras’. Isto porque se suspeitassem que eles tinham ampla influência 

e controle, os cidadãos se teriam questionado: por que direito tinham eles esse 

controle? Suas ações afetavam a todo o mundo, às vezes afetavam muitíssimo a 
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todo o mundo. Que direito podiam deter, quando esse poder não lhes era 

concedido por eleições regulares em regime democrático? Portanto, era muito 

conveniente manter um véu que lhes protegia (Hicks, 1975, p. 198). 

 

 

Dessa forma, para superar essa dissimulação intelectual, a prática do uso da 

moeda bancária e a necessidade de regulação por parte dos Bancos Centrais fizeram 

evoluir o modelo ortodoxo original. Passou-se a admitir que o sistema monetário 

apoiado em bancos comerciais era capaz de, em determinadas circunstâncias, expandir 

ou contrair a quantidade de moeda-crédito para além das condições de equilíbrio 

idealizado entre oferta e demanda agregada, gerando problemas de inflação/deflação de 

preços. Observou-se que o sistema de crédito poderia de fato incentivar a aceleração do 

investimento. A abordagem abstrata da teoria econômica ricardiana, no entanto, nos 

discursos dos banqueiros e dos economistas estava, por sua vez, em dissonância com a 

imposição da realidade de atraso econômico que atingia os países de capitalismo tardio. 

Segundo, Torres Filho e Nogueira (2012, p.978) em 1894, John Hobson apontava, no 

capítulo X de seu livro A Evolução do Capitalismo Moderno – Um Estudo da Produção 

Mecanizada, para a importância de “O Financiador” na formação das grandes 

corporações norte-americanas.  

 

Posteriormente, Alexander Gerschenkron (1962, p.74-75) no livro O Atraso 

Econômico em sua Perspectiva Histórica, registrou que no caso de alguns países da 

Europa continental, ao longo do século XIX, a ação dos bancos e do Estado foi decisiva 

para que a industrialização prosperasse rapidamente. A partir do segundo império de 

Napoleão III (1851), as empresas francesas ficaram livres das amarras governamentais e 

de grupos de interesse, o que juntamente com a abertura da economia e a ampliação do 

setor bancário, ensejaram o forte impulso ao desenvolvimento da indústria francesa e 

serviram de modelo para outras nações como Alemanha, Bélgica, Itália e Áustria. 

 

 Em grau diferente, o modelo inglês pela questão histórica de protagonista no 

comércio, agricultura e de forte acumulação de riqueza, definiu uma forma mais 

gradativa à industrialização, portanto, os bancos ingleses foram desenvolvidos com uma 

característica mais voltada para operações comerciais de curto prazo no apoio à 

indústria local, diferente do modelo (francês) do Crédit Mobilier – banco de 
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desenvolvimento destinado a financiamentos de longo prazo, direcionados à 

infraestrutura, à industrialização em geral e à modernização da economia e das cidades.  

 

Posteriormente, em algumas nações como Alemanha, Áustria e Itália, a fusão 

desses dois modelos: o banco comercial (inglês) e o banco de desenvolvimento (francês) 

deu lugar à formação do banco universal. Um modelo de atuação mais ampla e muito 

mais perto das indústrias.  Finalmente, ainda segundo Gerschenkron (1962, p.79-84), 

um aspecto a ser ressaltado foi o modelo russo de industrialização a partir de 1880, um 

modelo de industrialização mais tardio, implementado algumas décadas depois do 

modelo alemão, obstaculizado pelas dificuldades internas e institucionais russas, 

relacionadas às guerras, ao latifúndio, à manutenção da servidão dos camponeses até um 

período tardio, o que levou à necessidade de uma postura bem mais intervencionista por 

parte do Estado Czarista.  

 

O resultado desse contexto histórico russo para o modelo inicial de 

industrialização foi uma forte influência das questões militares e uma forte presença 

estatal, substituindo os bancos, que por questões de alto risco e imprevisibilidade nos 

projetos da economia ficaram à margem desse processo. Os bancos russos somente 

apareceram inseridos no contexto da industrialização, quando a desconfiança em relação 

à honestidade dos empresários diminuiu e o crescimento da indústria se concretizou no 

início do século XX (1907 a 1914).  

 

 Portanto, segundo Gerschenkron  (1962, p.94), as credenciais históricas de cada 

nação ou país, seus recursos naturais e suas características internas e institucionais, 

compõem relativa importância para o desenvolvimento do ambiente propício à 

industrialização, bem como a presença e o desenvolvimento bancário e ou estatal nesse 

processo, servindo de apoio ao financiamento de projetos de longo prazo, ampliando a 

solidez do sistema financeiro e aumentando a velocidade dos modelos de ampliação das 

indústrias e dos negócios. Segundo o autor, ficou evidenciado, que em economias 

atrasadas, as questões de liquidez e presença bancária nos financiamentos eram bem 

mais desfavoráveis quando comparadas às economias mais evoluídas. 

 

Ao longo do século XX, as duras condições econômicas impostas no pós- 

primeira-guerra mundial e pela Grande Depressão de 1929 incentivaram que várias 
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nações abandonassem, na prática seus modelos de desenvolvimento voltado para as 

doutrinas econômicas liberais até então propagadas nos países ocidentais. Diante da 

contração abrupta de mais de 30% do PIB americano e 12% no PIB mundial, o governo 

Hoover – anteriormente, portanto, ao New Deal de Roosevelt – montou instituições 

financeiras públicas com o objetivo explícito de sustentar o investimento privado em 

longo prazo. Em 1932, foi criada a Reconstruction Finance Corporation (RFC), com o 

objetivo de realizar empréstimos para bancos, ferrovias e companhias de seguro. Neste 

contexto, o governo americano foi ampliando sua atuação financeira para as áreas de 

agricultura, exportação e habitação. Casos semelhantes também aconteceram no cenário 

europeu. 

 

Vale ressaltar, que esteve claramente presente na montagem do novo sistema 

monetário internacional em Bretton Woods, em 1944, essa visão intervencionista do 

setor público no financiamento em longo prazo do investimento privado no período pós-

guerra. Os acordos previam a necessidade de recuperação dos mercados financeiros 

internacionais como meio de se retomar o comércio multilateral. Tal renascimento, 

entretanto, deveria evitar os males que haviam dado origem à crise de 1929 e suas 

consequências deletérias sobre o nível de atividade. 

 

Dessa forma, a retomada do financiamento ao setor privado deveria, então, 

preservar a autonomia da política econômica dos governos nacionais. A instabilidade e 

o caráter especulativo intrínseco ao mercado financeiro privado não poderia, de forma 

alguma, comprometer a reconstrução dos países afetados pela guerra nem a aceleração 

do desenvolvimento econômico nos países mais pobres.  Foi  com base em tal 

concepção de organização do sistema financeiro que se deu a criação de instituições 

públicas – no caso, as multilaterais, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial – 

para comandar as relações financeiras internacionais. Não se deveria objetivar a volta ao 

mundo financeiro pré 1930, comandado por bancos privados. A partir dessa perspectiva, 

promoveu-se a criação de bancos nacionais de desenvolvimento (BD) em diferentes 

regiões do mundo entre os quais se destaca o caso brasileiro do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico – BNDE, criado em 1952.  

 

Portanto, as referidas instituições deveriam direcionar recursos internacionais e 

nacionais, em longo prazo, para promover a expansão da infraestrutura e da indústria 
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moderna. Os bancos nacionais de desenvolvimento seriam, assim, agentes relevantes 

nos mecanismos de direcionamento de crédito a partir dos Estados Nacionais 

comandariam o financiamento em longo prazo de seus programas nacionais de 

desenvolvimento. Nesse ambiente de inovações financeiras, outros mecanismos de 

direcionamento de crédito foram ganhando importância e volumes maiores, como por  

exemplo, a garantia pública para créditos privados de longo prazo. Essa garantia tinha a 

vantagem de substituir a mobilização prévia de recursos fiscais. A agenda 

desenvolvimentista conseguiu também impor como necessária a intermediação, via 

bancos públicos, de fundos para fiscais para regiões subdesenvolvidas ou atividades mal 

administradas por bancos privados. Torres Filho e Nogueira (2012, p.980) 

 

Posto isto, juntamos as análises básicas de Stiglitz, tendo como ponto de partida 

os anos 1960, cujas discussões sobre finanças tinham como pressuposto o teorema de 

Modigliani e Miller de 1958. Na base desse teorema defende-se que decisões reais e 

financeiras estão separadas, mas são dependentes das expectativas sobre os retornos 

futuros de novos bens de capital. Isso, como resultado, reforça a importância do papel 

das instituições na oferta adequada de crédito para o desenvolvimento. 

 

1.2   SISTEMAS FINANCEIROS EFICIENTES 

 

O grau de eficiência dos mercados e instituições financeiras é avaliado através 

de duas distintas dimensões: eficiência alocativa e eficiência produtiva. Na eficiência 

alocativa um sistema financeiro é considerado eficiente se ele for capaz de mobilizar e 

alocar recursos para empreendimentos que prometam maior retorno social, 

especialmente tratando-se de objetivos de longo prazo. Isso corresponde ao que, 

segundo Tobin (1971, p. 334-335), denominou de “eficiência funcional”. Considerando 

que funcionem livremente, a não ser em razão de intervenção governamental, a visão 

convencional assume que é sempre possível conseguir otimizar a alocação de recursos, 

que consiste na equalização de taxas de retorno do investimento nos mais diferentes 

setores da economia. 

 

De modo complementar, o conceito de eficiência alocativa está estreitamente 

relacionado com a capacidade dos preços dos ativos financeiros, transmitirem sinais que 

auxiliem a tomada de decisão no processo de alocação de recursos, impactando assim, a 
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eficiência produtiva, que se traduz no grau de eficiência com que as firmas geram 

produtos e serviços, dados os preços dos insumos no sistema financeiro, tais como:  o 

custo de intermediação ou a magnitude dos spreads com que operam as instituições 

financeiras, os quais incluem custos operacionais, prêmios de risco, reservas legais, 

impostos e margens de lucro. 

 

 Dessa forma, quanto menos regulado e mais livre maior será o grau de 

competitividade do sistema financeiro, o que certamente contribuiria, segundo a visão 

convencional, para a redução do custo de intermediação em geral e dos custos de capital 

em particular. Essas definições contribuíram para desenvolver as bases teóricas que 

deram origem à chamada “teoria dos mercados de capital eficientes”, as quais são 

contemporâneas e muito próximas à teoria das expectativas racionais. 

 

Na sua essência, a teoria dos mercados financeiros eficientes parte da hipótese 

de que os preços dos títulos dos mercados de dívida têm a capacidade de revelar toda a 

informação disponível. Nesse contexto, a teoria dos mercados eficientes considera 

também que as expectativas de preços futuros são equivalentes às previsões ótimas 

feitas através da utilização de todas as informações disponíveis. Isto implica dizer que, 

sob expectativas racionais, o retorno esperado do ativo será igual ao retorno dado pela 

previsão ótima.  

 

Dessa forma, através da análise de oferta e demanda de títulos de dívida, cuja 

abordagem do retorno esperado de um ativo tende a convergir para o retorno de 

equilíbrio, no qual a quantidade ofertada e demandada se equaciona.  Conclui-se que em 

mercados financeiros eficientes, não há possibilidade de permanência de oportunidades 

extraordinárias de lucro, visto que a própria lógica do comportamento racional que 

governa as decisões dos investidores conduz a sua automática eliminação. 

 

Vale ressaltar, que pelo distanciamento e pouca aderência de suas conclusões 

aos resultados práticos do comportamento dos agentes econômicos, inclusive 

apresentando pouca relevância com relação ao papel dos agentes indutores da economia, 

como os bancos públicos, e adicionalmente, pregarem a não regulamentação dos 

mercados, essas teorias de mercados financeiros eficientes, têm sido questionadas em 

muito por diversas correntes teóricas. 
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1.3   A TEORIA DA REPRESSÃO FINANCEIRA 
 

De acordo com Shaw (1973, p.73), a repressão financeira consiste numa 

estratégia equivocada de política econômica, utilizada pelos países pouco desenvolvidos 

economicamente com o objetivo de se construir um cenário de aumento de atividade 

econômica, de crescimento rápido. Essa estratégia é essencialmente caracterizada pela 

sobrevalorização da moeda doméstica frente às moedas-fortes estrangeiras e pela 

manutenção de taxas reais de juros negativas. Isso induz uma crescente pressão de 

gastos do setor privado provocado pelo baixo custo de capital e queda de poupança da 

sociedade. 

 

Outro aspecto que vale ser ressaltado dessa teoria resulta na dualidade do 

mercado de trabalho. Uma parcela relativamente pequena e especializada da força de 

trabalho, realmente é beneficiada, pois é direcionada para a indústria de capital 

intensivo, que está no centro do processo produtivo, que se beneficia dos baixos preços 

praticados no mercado interno (juros, câmbio, insumos físicos e vantagens salariais), 

enquanto que a maior parte dos trabalhadores pouco especializados: permanece 

subutilizada, tanto nas cidades como no campo, em atividades de baixa ou nenhuma 

produtividade.  

 

Adicionalmente, às razões que justificam a manutenção de tal estratégia de 

crescimento acelerado, que no primeiro momento e com o passar do tempo, levam a 

uma redução do nível de poupança da sociedade e, no segundo momento, a uma 

depreciação cambial ocasionada pela persistente queda nos termos de troca (balança 

comercial deficitária e câmbio valorizado), trazem à obrigação de buscar uma nova 

correlação de forças, uma reação econômica nos setores estratégicos da economia, 

adotando assim, a intervenção estatal. É neste contexto, que as politicas públicas têm 

sua relevância, através dos bancos públicos e programas de incentivo, isenções e 

regulação das políticas de crédito, consumo e investimento, que no curto prazo tendem a 

ser positivas, mas que se mal calibradas na sua implementação podem gerar efeitos 

negativos à confiança dos negócios, dos empregos e do produto. 

 

Em suma, a repressão financeira nas economias pouco desenvolvidas, se 

apresenta com baixas taxas de juros, escassez de poupança, sobrevalorização cambial, e 
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uma grande variedade de mecanismos governamentais de isenção ou redução de 

impostos e de proteção tarifária que no longo prazo não se apresentam saudáveis à 

economia. O objetivo principal dessa política financeira consiste em criar condições 

para o crescimento rápido a ponto de reduzir o gap em relação às econômicas 

desenvolvidas, mas que no longo prazo os objetivos se revelam inconsistentes, 

sugerindo o autor, que as ações devem ser norteadas na imediata ou progressiva 

liberalização financeira. 

 

 

1.3.1  A Análise Liberal de McKinnon 

 

Segundo Mckinnon (1973, p. 9), o problema da repressão financeira dos países 

pouco desenvolvidos está na regulamentação financeira e nas crises inflacionárias. 

Adicionalmente, o autor que sofreu influências de Shaw, afirma que “a moeda e a 

acumulação de capital se unem formando um processo essencial no desenvolvimento 

econômico das nações, isso seria fundamental para auxiliar as sociedades atrasadas”. O 

detalhamento dessa afirmação será tratado na próxima seção deste capítulo.  

 

Voltando às questões de regulamentação e crises inflacionárias, aponta o autor 

que as taxas de juros são altamente arbitradas pelas politicas governamentais, gerando 

distorções em toda economia tais como: pressões inflacionárias, proteção tarifária, 

licenças de importação, concessões tributárias e o financiamento bancário com taxas 

subsidiadas, que privilegiam grupos sociais e provocam desigualdades de renda na 

sociedade. Para que estas distorções sejam eliminadas seria necessária uma política de 

abertura comercial e financeira e a desregulamentação de mercados, pois assim, através 

de uma maior competição entre os agentes econômicos, melhores condições de 

financiamento com taxas mais justas e não arbitradas, seriam a base para o 

desenvolvimento da capacidade empresarial e da economia como um todo. 

 

Para o autor, o mercado de capitais regulamentado é distorcido, portanto,   

existem falhas nas alocações de recursos com oportunidades limitadas de crédito e 

financiamento.  Essa reorganização (do mercado de capitais) deve tentar eliminar o grau 

de dispersão das taxas de retorno social dos investimentos. O objetivo seria alcançar o 

padrão de desenvolvimento econômico no qual a eficiência do mercado de capitais 
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permita a igualdade entre retornos sobre ativos físicos e financeiros, induzindo, desse 

modo, altas taxas de poupança e investimento.  

 

1.3.2  Acumulação de Capital na Visão de Mckinnon 

 

McKinnon (1973, p.31-32) parte de uma análise na qual a demanda de moeda 

faz parte do processo de acumulação de capital. Neste processo, o preço é estabelecido 

pela oferta e procura de moeda, ou seja, pela taxa de juros da economia. Sendo assim, a 

expectativa do comportamento futuro dos juros exerce influência na decisão dos 

indivíduos quanto à capacidade de poupar e investir. 

 

Ainda segundo o autor, a demanda de moeda, e os retornos sobre a mesma 

devem crescer com o aumento da produtividade do capital, do retorno sobre 

investimento na medida em que as taxas de juros não mais reguladas e as novas 

tecnologias desloquem as atividades empresariais para setores mais produtivos e mais 

intensivos de capital.  

 

Adicionalmente, cresce também a demanda de moeda, quando às políticas 

desinflacionárias e de manutenção de taxas de juros elevadas realizam o controle da 

inflação. Tudo isso leva ao aumento do retorno real dos investimentos e da acumulação 

de capital, o que conduz a uma maior propensão a poupar e a investir.  

 

Por outro lado, o autor defende também que os bancos devem praticar spreads 

ampliados, ou seja, retornos maiores entre ativos e passivos do produto bancário que 

possibilitem retornos reais maiores e aumento da eficiência dos empréstimos para os 

bancos, remunerando melhor seus depositantes e gerando um efeito positivo no 

aumento da oferta de moeda e nos financiamentos em toda economia, eliminando os 

índices de repressão financeira.  

 

  Como apontado pelo autor, na economia regulamentada os mercados de crédito 

e de capitais são desorganizados, aspecto presente nas economias subdesenvolvidas, por 

isso as pequenas e médias empresas apresentam dificuldades de financiamento e ou 

dependem somente do autofinanciamento, aumentando seu custo de capital na 

produção, uma vez que grande parte do crédito bancário vai para aqueles clientes 
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privilegiados do sistema financeiro, tanto privados como oficiais, e ainda com taxas de 

juros subsidiadas. Os bancos por sua vez, preferem atender aos agentes de 

reconhecimento público, as grandes empresas tradicionais com maiores escalas de 

demanda de crédito e financiamento. Seria esta a explicação do crédito escasso às 

pequenas e médias empresas.  

 

Finalmente, governos que se preocupam com os efeitos da repressão financeira 

aos setores mais prejudicados da economia, devem adotar políticas flexíveis e 

subsidiadas de facilitação do ambiente de negócios, como seguros agrícolas, 

financiamento de estoques reguladores e programas de comercialização direcionados, 

juntamente com o controle inflacionário, que aumentariam a acumulação de capital, 

elevando a capacidade de investimento produtivo e diminuindo as disparidades em 

relação aos grupos privilegiados da economia. Em suma a solução dos problemas de 

crescimento dos países de economias atrasadas constitui-se da adoção de reformas que 

possibilitem estratégias de liberalização financeira.  

 

Posto isto, os principais desafios ao modelo original de Shaw e McKinnon foram 

às crises bancárias e cambiais que surgiram após a onda de liberalização financeira da 

década de 1990. A ‘versão moderna’ do modelo de liberalização incorporou diversas 

críticas (em geral, keynesianas) à teoria e à política financeira do modelo Shaw-

McKinnon, sendo obrigada a aceitar que em algum grau o governo, através do 

investimento público, dos bancos e empresas públicas, deveria intervir na liberdade de 

escolha dos agentes, auxiliando e contribuindo nas decisões e expectativas de consumo, 

poupança e investimento dos mesmos. Hermann (1992, p.158) 

   

1.4   PROPOSIÇÕES DE MODIGLIANI E MILLER  

 

Na evolução da teoria do investimento, com a introdução do conceito de 

eficiência marginal do capital (EMC), que representava a taxa de rendimento do ativo 

fixo em relação ao custo de produção, Keynes (1936, p.11-19) formalizou sua oposição 

à postura conservadora liberalizante das teorias econômicas anteriores e deu especial 

ênfase a aspectos monetários, destacando na avaliação econômica a relevância da 

acumulação de capital através dos conceitos de preferência de liquidez.  
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Depois Durand (1952, p. 215-262), representando uma corrente tradicionalista 

da época, sugeriu que a forma como a estrutura de capital da empresa era constituída 

influenciaria nas decisões de investimento da mesma, pois o custo de capital poderia 

limitar a capacidade de investimento impactando a demanda agregada da economia e o 

valor das empresas inseridas neste contexto. 

 

Porém, Modigliani e Miller, propondo novos paradigmas em finanças, se 

opuseram à ideia da existência dessa estrutura ótima de capital, mostrando que as 

decisões de investimento e financiamento eram independentes, uma vez que para o nível 

de consumo dos clientes, não importava a forma como a empresa financiava seus 

investimentos, defendiam que o caminho para o crescimento da empresa, dependeria da 

diferença entre produtividade marginal do capital frente ao custo do capital.  

 

Para eliminar qualquer relação que prejudicasse o modelo proposto, de liberdade 

dos financiamentos diante dos investimentos algumas condições foram adotadas: a 

perfeição do mercado de capitais, ou seja, a perfeição da relação, dos objetivos e das 

informações entre acionistas e administradores de empresas, ou seja, simetria das 

informações e expectativas racionais na relação risco e retorno, e a isenção fiscal nos 

negócios e inadimplência zero. Além da sua elegância formal, o modelo de Modigliani-

Miller não tinha complexidade de modelagem financeira. Faltavam as implicações das 

vantagens das deduções da carga fiscal, um maior detalhamento e considerações sobre o 

custo efetivo da taxa de juros, cujo peso atribuído, poderia comportar uma deterioração 

da situação financeira da empresa e, portanto, limitar sua política de investimento. 

 

Ainda sobre a questão do custo de capital das empresas, sendo que até então não 

existiam critérios estruturados para sua operacionalização, e considerando que esse 

custo seria influenciado pela taxa de juros básica da economia, pelo risco dos acionistas 

em aportar capital nos investimentos, com alavancagem e retorno financeiro incerto, 

Modigliani-Miller proporcionaram importantes contribuições para a análise do risco ao 

custo dos investimentos. Tavares Araújo e Camargos (2011, p.3) 

 

Com os estudos considerados neoclássicos de Modigliani e Miller de 1958, 1961 

e 1963, a teoria do investimento passou por um grande salto de desenvolvimento, 

através da sua análise microeconômica do comportamento das vendas como 
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determinante do retorno do investimento fixo, passando pelo reconhecimento da 

influência do custo de capital e sua dependência da taxa de juros, riscos operacionais e 

impostos, servindo de base de complementação para o lado macroeconômico, 

desenvolvido mais adiante, através do peso dos mercados financeiros, do 

comportamento dos agentes econômicos, das intervenções institucionais 

governamentais e da regulamentação na economia. É neste contexto que as políticas 

públicas, através das empresas e bancos públicos, têm a sua relevância no apoio ao 

investimento do setor privado através das politicas de desenvolvimento aos setores 

estratégicos da economia. 

 

Por fim, ao demonstrar um diferencial na compreensão do estudo das decisões 

financeiras, a proposição da assimetria informativa, que veremos no próximo tópico, 

mesmo que não apresentando uma teoria rigorosa, mudará radicalmente as expectativas 

das conclusões de Modigliani-Miller. 

 

 1.5   A INTERPRETAÇÃO DE STIGLITZ 

 

Stiglitz (1969, p.784-793) baseado na análise de equilíbrio parcial e assimetria 

das informações,  considera que somente em determinadas condições, o custo do capital 

independem da razão dívida/capital, ou da razão financiamento e investimento. Posto 

isto, desenvolve uma análise de equilíbrio geral para provar sua crítica ao Teorema de 

Modigliani e Miller, através de distribuições de probabilidades e classes de risco para os 

agentes e na presença de mercados de capitais competitivos. Supõe apenas, que o nível 

de endividamento é suficientemente baixo para eliminar expectativas de falência das 

empresas. 

 

Sob essas condições Stiglitz conclui que, não havendo risco de falência, a 

política financeira não afeta a capacidade de investimento da mesma, nem o seu valor 

de mercado e, portanto, não há uma razão dívida/capital ótima. Mas na prática se existe 

um mercado de capitais com cada empresa tendo uma razão dívida/capital particular e 

um valor de mercado, também particular, de acordo com seu risco de falência, então o 

equilíbrio desse mercado considera em muito o risco de falência como fator relevante na 

economia. E neste sentido, aponta o erro da análise convencional de Modigliani-Miller, 

de ignorar a falência, o risco de default, como por exemplo, em um título financeiro de 
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empresa, um bond que torna-se um ativo de risco, quando há chance natural particular 

de falência,  razão pela qual bonds de empresas distintas não são idênticos e um bond 

emitido por uma empresa quando seu grau de endividamento é baixo é diferente daquele 

que emite quando seu grau de endividamento é alto. Portanto, Stiglitz mostra que sendo 

positiva a probabilidade de falência da empresa os resultados de Modigliani e Miller só 

seriam válidos sob condições bastante restritivas. 

 

Acrescenta na sua análise de falência sobre a política de investimentos da 

empresa a influência de takeovers e de expectativas divergentes. Retomando Keynes e 

Knight, assinala que a suposição de um ambiente com expectativas racionais idênticas, 

segundo a literatura da época, é irrealista, pois na prática algumas de suas implicações e 

resultados são insustentáveis, como por exemplo, os fenômenos que podem distorcer os 

preços do mercado de capitais como os takeovers. Estes seriam representados pelo 

comportamento de investidores que adquirem objetivamente uma posição no controle 

acionário da empresa via compra de ações.  

 

Ademais, os takeovers podem elevar a dispersão nas expectativas dos preços 

(ações) e retornos das empresas, pois ao influenciarem os preços das ações, aumentam 

as dificuldades de precificação dos fluxos de caixa da empresa por parte dos 

compradores de títulos, porque há incerteza no longo prazo de cenários e projeções, 

associada não apenas ao risco de falência da empresa sob a gestão da atual diretoria, que 

decidiu pela emissão de bonds, mas também sob a gestão de outras possíveis diretorias 

compostas a partir de eventuais takeovers, o resultado seria um impacto negativo sobre 

a taxa de juros paga pela empresa ou seu custo de financiamento ou de captação dos 

recursos para investimentos junto ao sistema financeiro prejudicando a política de 

investimentos. 

 

Adicionalmente, Stiglitz mostra que, havendo uma probabilidade positiva de 

falência das empresas, a regra de controle dos passivos cria um conflito de interesse 

entre acionistas e bondholders, detentores de títulos de financiamento da empresa dado 

que os acionistas visam o lucro objetivamente e os bondholders ou credores receberem 

o retorno dos seus investimentos apostando em políticas saudáveis das empresas. 

Stiglitz demonstra, portanto, que a probabilidade de falência, ao gerar conflitos de 

interesses entre acionistas e credores, torna o valor de mercado da empresa dependente 
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de sua política financeira, e cria uma interdependência entre alocação real de recursos e 

decisões financeiras.  

 

A interpretação intuitiva apontada por Stiglitz sobre a dinâmica entre o 

comportamento dos investimentos das empresas, seus acionistas e credores, nos 

mercados financeiros remete à ideia de que os indivíduos podem “desfazer” qualquer 

política financeira adotada pela empresa através das vendas das posições de ações ou 

bonds da mesma. Por exemplo, expectativas, racionais ou não, de que a política 

financeira afete o valor da empresa podem de fato torná-la relevante: uma empresa 

emitindo novas ações pode transmitir o sinal de que suas perspectivas não são boas, 

uma vez que o mercado poderia interpretar essa emissão como resultado da recusa dos 

bancos, supostamente com vantagens informacionais, de lhe conceder empréstimos. 

 

Stiglitz é reconhecido no meio acadêmico como sendo um dos expoentes da 

corrente novo-keynesiana. Na sua análise assume basicamente que os mercados 

financeiros são rígidos e imperfeitos. A assimetria de informações está presente nas 

relações entre emprestadores e tomadores de crédito. Assim, os contratos são 

incompletos e a realização deles submete-se a riscos e incentivos adversos, o que reflete 

no mercado de crédito e de capitais (títulos e ações). Sua opinião é contraria a teoria 

clássica dos mercados financeiros eficientes, pois não considera que os mercados que se 

determinam livremente consigam agir de acordo com leis de oferta e demanda. 

 

Nessas condições há uma oferta de crédito que não é ótima. Isso coloca a 

necessidade de correção de falhas de mercado no setor financeiro e das políticas 

públicas. Principalmente, nos investimentos em setores mais intensivos em tecnologia 

que apresentam maior risco, porque existem menos informações sobre como esses 

mercados funcionam e as externalidades negativas que eles podem geram. Paula (2007, 

p.40-45) 

 

Nesse contexto, o principal problema do crédito bancário reside no fato de que 

eles não sabem como o dinheiro que emprestam está sendo investido. Stiglitz e Weiss, 

(1981, p. 195). Apesar de utilizarem sofisticadas ferramentas de análise de risco e 

exigirem garantias dos empréstimos, os bancos não conseguem identificar e selecionar, 

no conjunto de seus clientes, os “riscos bons” e os “riscos ruins”. Mesmo sabedores dos 
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potenciais riscos de inadimplência de seus clientes, se tornam avessos ao risco, 

principalmente, em períodos de incerteza econômica, de graves recessões, em que 

ocorrem muitas falências, e o seu capital informacional é destruído parcial ou 

totalmente.  

 

Segundo Machado (2009, p.16) na análise de Stiglitz o crédito é a variável-

chave para que a moeda cumpra a sua finalidade de fomento da produção e do 

investimento. É o crédito e não a taxa de juros, que consegue exercer o papel 

fundamental de coordenação da economia, de equilibrar a oferta e demanda de moeda, 

principalmente, em circunstâncias em que o crédito precise ser racionado. É por esse 

canal, e não via taxa de juros, como defendia Keynes, que ocorreria a transmissão de 

choques monetários ao setor real da economia: por exemplo, “quanto menor as reservas 

dos bancos, menor seria sua propensão a emprestar“, afirma Aldrighi (2004, p.12). 

 

 Por sua vez, o alcance limitado da política monetária na reativação da economia 

em períodos recessivos resultaria principalmente do agravamento dos impactos adversos 

gerados pelas imperfeições de informação nos mercados de crédito, e não do aumento 

na demanda especulativa por moeda, juntamente com os bancos resistindo a ceder 

crédito e as empresas a tomar emprestado, causando externalidades negativas e efeitos 

multiplicadores recessivos na economia.  Stiglitz enfatiza que o crédito não pode ser 

alocado à maneira de “um leilão”, mecanismo em que os beneficiários de empréstimo 

estão dispostos, dependendo do momento econômico, a pagar qualquer preço, qualquer 

taxa de juros, e isso levaria certamente ao risco de alta inadimplência por parte dos 

mesmos.  

 

Adicionalmente, analisando a pressão de demanda de crédito no modelo 

neoclássico, o equilíbrio somente poderia ser conseguido, com elevação das taxas de 

juros, as quais, certamente, passariam a inibir a atividade de investimento. Entretanto, 

os bancos evitam aumentar a taxa de juros, receosos dos efeitos de seleção adversa e 

incentivo adverso. No primeiro caso, haveria o perigo de se afastar os potenciais 

tomadores, detentores de fichas cadastrais positivas, considerados, portanto, como 

“riscos bons”. No segundo, haveria o estímulo para que potenciais tomadores 

empreendessem projetos com alta variância de retornos, e, portanto, associados a 

elevados riscos em termos de inadimplência, considerados como “riscos ruins”. 



23 
 

Para Paula (2007, p.41-43) essas considerações sobre o comportamento 

neoclássico sugerem que tanto a incerteza (endógena ou exógena) como os riscos a ela 

associados induzem os bancos e as empresas a serem avessos ao risco, em face do 

problema da seleção adversa e do moral hazard. Esse comportamento decorre do fato de 

os mercados serem assimétricos em informações o que, na visão de Stiglitz é uma 

característica fundamental da economia capitalista.  

 

Finalmente, Stiglitz (1989, p. 402-404) defende que o governo pode contribuir 

para reduzir as restrições ao financiamento da produção e dos investimentos 

participando e aperfeiçoando os mercados; incentivando o surgimento de instituições 

extra-mercado que atenuem os efeitos das falhas de mercado; regulamentando o setor 

financeiro, assegurando que seus participantes tenham os incentivos adequados, usem a 

informação de modo eficiente e tomem decisões prudentes; fortalecendo as estruturas 

legais que garantam a observância dos contratos; e lidando com certas externalidades de 

informação por meio de subsídios ou impostos. 

 

Portanto, em função dos riscos e incertezas incorporados aos cenários 

macroeconômicos, a questão do financiamento de longo prazo ao setor produtivo, 

apresenta-se como uma questão bastante difícil de ser resolvida.  

 

1.6  A ABORDAGEM DE JOHN ZYSMAN: GOVERNOS, MERCADOS E 

CRESCIMENTO  

 

Partindo da teoria dos sistemas eficientes, passando pela teoria liberal da 

repressão financeira, da estrutura de capital das empresas com peso relevante na 

eficiência marginal de capital, da teoria da informação assimétrica dos mercados, como 

também, da perspectiva keynesiana da incerteza, assunto que veremos com mais 

detalhes na próxima subseção, não há uma solução ótima de mercado para a oferta de 

financiamento de longo prazo ao setor empresarial. Principalmente, em economias em 

desenvolvimento, onde esses problemas tornam-se evidentes e crônicos, quando 

comparados às economias desenvolvidas.  A discussão dos mecanismos e ações 

institucionais de geração e direcionamento do crédito,  são a chave para entendermos a 

problemática do financiamento de longo prazo nos sistemas financeiros. 
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Zysman (1983, p.111-112) aborda essa discussão institucional, com base nas 

relações entre empresas e sistema bancário, no fornecimento de funding para as 

atividades empresariais durante a instabilidade econômica da década de 1970 e início 

dos anos 80. O autor aponta três tipos de sistemas financeiros: o sistema financeiro que 

tem por base o mercado de capitais; o sistema financeiro que tem por base o mercado de 

crédito com presença estatal e aquele que se apoia no crédito das instituições financeiras 

privadas. Afirma ainda, que cada um foi primordial para o desenvolvimento econômico 

dos seus países. 

 

 A análise de Zysman estende-se também aos países periféricos, como México e 

Brasil e outros países do Cone Sul, antes da tentativa de liberalização financeira no 

início da década de 1980. Nesses países, os bancos de fomento e de crédito dirigido a 

setores prioritários, intermediavam a ação do Estado, até o momento de começar a 

liberalização financeira, inspirada na teoria da repressão financeira através da regulação 

dos sistemas financeiros que comprometeu às formas públicas de financiamento do 

investimento, não colocando em seu lugar mercados de capitais eficientes. Freitas e 

Prates (2001, p. 2) 

 

Zysman (1983, p.71-72) ressalta o primeiro modelo, o sistema financeiro 

baseado em mercado de capitais com preços competitivos, como principal alternativa de 

financiamento de longo prazo, cuja função seria alocar recursos através de preços pela 

concorrência e regras de mercado. Nesse sistema, as relações entre governo e indústria 

se reforçam ao longo do tempo, mas embora as políticas públicas possam produzir certa 

influência, as estratégias e decisões de desenvolvimento da produção e investimento são 

determinadas pelo setor empresarial. Este modelo company-led growth seria 

considerado mais compatível com os arranjos institucionais destinados a garantir a 

predominância das visões e dos interesses das corporações no processo de ajustamento 

industrial.  Este modelo é representando pelos Estados Unidos e Reino Unido. 

 

O segundo modelo state-led growth aponta o sistema financeiro fortemente 

marcado pela presença estatal nas politicas de crédito, taxas de juros e preços dos 

setores estratégicos da economia, definindo uma forma de intervenção econômica 

representado pelos países Japão e França. Pela dinâmica deste modelo, os mercados de 

capitais são pouco desenvolvidos e de difícil acesso aos tomadores privados, o crédito 
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às empresas é satisfeito pelas instituições financeiras: bancos e instituições 

especializadas.  Vale ressaltar, que a intervenção governamental cria um desequilíbrio 

entre oferta e demanda de recursos do mercado de crédito, por conta do crédito 

subsidiado aos grandes investidores, efeito este, que somente pode ser corrigido 

mediante a adoção de regras que favoreçam os grupos menos privilegiados. Assim, a 

questão fundamental não se restringe somente na participação e alocação de recursos do 

governo aos setores estratégicos da economia, mas sim, de que maneira são escolhidos 

esses setores beneficiados.  

 

No terceiro modelo denominado negociated é mais forte o financiamento 

bancário privado, com ausência de intervenção estatal direta, onde os bancos chamados 

de “universais” dominam o mercado financeiro e controlam a indústria por meio da 

participação acionária, aspecto definido pelo autor de “style of modern capitalism”. É o 

caso da Alemanha, que apesar da forte semelhança (deste modelo) com o sistema 

baseado em crédito (segundo modelo), há um restrito número de instituições financeiras 

dominantes e parceiras indiretas do Estado, cujas decisões de investimento dependem de 

um processo de negociação, envolvendo os bancos e as próprias instituições industriais. 

Com relação ao primeiro modelo, a semelhança está na determinação dos preços pelo 

mercado.  

 

O autor ressalta que as instituições trabalham para criar caminhos de 

crescimento de acordo com o ambiente em que se situam e o Estado, os governos, 

procuram intervir direta ou indiretamente na dinâmica da política industrial, criando ou 

regulamentando mecanismos financeiros de financiamento de médio e longo prazo nos 

seus sistemas financeiros.  

 

As mudanças ocorridas durante a década de 1970, com as crises globais no 

modelo de desenvolvimento e com o inicio nos anos 80, do movimento ortodoxo liberal, 

modificaram a relação dos governos e empresas e suas políticas de desenvolvimento. 

Do ponto de vista institucional, podemos concluir que o período analisado pelo foi 

marcado pela ausência de um sistema financeiro dominante, com estrutura bem 

definida, fosse baseado em crédito ou em mercado de capitais, que pudesse dar suporte 

a uma estratégia autônoma de industrialização. 
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1.7  A ANÁLISE KEYNESIANA DO INVESTIMENTO  

 

Keynes demonstrou que a poupança decorre da renda e esta depende do 

investimento. Ou seja, o investimento gera a renda, que, por sua vez, cresce como um 

múltiplo do investimento (multiplicador dos gastos), e, após este processo, uma parcela 

da renda é poupada. Portanto, a poupança é igual ao investimento ex-post. 

 

A posição de Keynes de que na demanda efetiva, o investimento antecede a 

poupança pode ser complementado pela análise do papel dos fluxos de poupança, ou 

seja, da parte do retorno dos investimentos, que serve para amortizar o financiamento do 

investimento, numa economia monetária de produção, na qual os agentes decidem com 

base em um ambiente de incerteza keynesiana. Paula (2007, p. 91).  

 

Nesta economia monetária, bancos e empresários são agentes que determinam a 

demanda agregada efetiva, disso derivando o nível de emprego e o produto, como 

aponta Studart (1995, p.275). Assim, suas decisões que estão ligadas aos investimentos, 

são extremamente relevantes, pois determinam o fluxo de gastos em bens de capital e 

consequentemente, a trajetória de crescimento do produto e do emprego. 

 

É importante ressaltar, que mesmo com a disponibilidade dos recursos próprios 

desses investidores, a tomada de decisão positiva ao investimento, com a aquisição de 

bens de capital, geralmente é complementada com o aporte adequado de financiamento 

de terceiros (bancário) ao caixa das empresas. Esse processo é chamado de finance, o 

que caracteriza-se no momento inicial dos projetos de investimento. Portanto, caberá 

aos bancos à realização do seu papel fundamental nos ciclos da economia, oferecer o 

financiamento empresarial. Machado (2009, p.21). 

 

Analisando essa questão do financiamento do investimento que se realiza num 

ambiente de incertezas com a participação dos bancos e que tem como característica um 

processo microeconômico, no qual em diferentes momentos o finance cede lugar ao 

funding, ou seja, o risco de liquidez dos emprestadores de curto prazo é trocado por 

prazos mais longos e condições de crédito mais estruturadas (funding). E, por outro 

lado, um aspecto macroeconômico, onde a existência de amplos e organizados 

mercados financeiros se tornam fatores determinantes, pois representam o lugar no qual 



27 
 

os riscos de fragilização financeira, decorrentes do crescimento monetário da economia, 

podem ser mitigados devido à sua regulação e liquidez. Keynes (1936, p. 167-172) 

 

Para Keynes em sistemas financeiros organizados, o funding em geral acontece 

no mercado de capitais, quando as empresas emitem ações ou títulos de dívida, visando 

o aporte de recursos destinados à liquidação de compromissos de finance de curto prazo, 

assumidos junto aos bancos. Em suma, o problema de base do investimento de longo 

prazo está na existência de mercados financeiros organizados, especialmente do ponto 

de vista do funding. 

 

Portanto, a questão do financiamento para os investimentos não tem solução 

somente diante do aumento da poupança, ou seja, da relação direta de causalidade entre 

poupança e investimento como afirma a teoria neoclássica. Para Keynes a relação 

existe, mas de modo inverso, onde o investimento torna-se a variável responsável pelo 

incremento na renda e, assim, o fator determinante do incremento da poupança. 

Ressaltando que, os bons resultados dos projetos de investimentos dependem também 

da normalidade do funcionamento desse circuito finance/funding inseridos em mercados 

financeiros organizados, que possam funcionar de acordo com os parâmetros de 

eficiência e dos princípios da demanda efetiva de Keynes. 

 

1.7.1  Visões Neoclássicas e Keynesianas da Teoria do Investimento 

 

Discutiremos neste tópico as diferentes visões da escola neoclássica e 

keynesiana no que se refere à teoria do investimento, a partir das relações entre 

poupança, funding e investimento, e o papel dos sistemas financeiros no 

desenvolvimento econômico. 

 

Na análise (neo)clássica da teoria dos fundos emprestáveis, conforme Chick 

(1993, p.196) a poupança é fonte primordial de financiamento, que se realiza antes do 

investimento, facilitando o processo de aumento da capacidade produtiva da economia, 

não importando se a economia é agrícola ou industrial. E no momento em que as 

economias iniciaram o processo de industrialização por meio de pequenas unidades 

produtivas, também precisaram constituir previamente fundos externos de terceiros para 

o investimento.  
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Esses fundos externos em conjunto com os fundos próprios dos agentes 

compõem as poupanças que se convertem em títulos de dívida dos bancos, esperando 

com isso uma renda futura advinda da taxa de juros. Chick (1993, p. 202). Assim, os 

fundos para investimentos tornam-se disponíveis por meio dos bancos e quanto mais 

alta é a taxa de juros, maior será o desejo de adquirir estes títulos, de poupar dos 

agentes, e consequentemente, maiores serão os recursos oferecidos pelos bancos. 

 

Não visão neoclássica, o investimento cresce quando ocorre o aumento da 

produtividade marginal do capital, com uma baixa na taxa de juros e elevação no preço 

dos ativos rentáveis, determinando maior disposição dos empresários demandarem 

financiamentos à produção. O equilíbrio entre os níveis de poupança e investimento são 

determinados pela taxa de juros natural, que é o “preço” dos recursos disponibilizados 

para financiar o investimento dos projetos. E caso exista uma variação na produtividade 

marginal do capital, o equilíbrio se reajusta, recompondo a relação poupança e 

investimento e definindo a nova taxa de juros (natural). 

 

Porém, como foi comentado na primeira subseção desse capítulo, na prática, a 

economia neoclássica era de moeda mista, na qual os bancos já exerciam o papel 

importante de criar moeda-crédito. Dessa forma, na concepção wickselliana neoclássica, 

os bancos poderiam apresentar boa mobilidade neste ambiente de “taxa natural”, através 

do crédito. O desvio da taxa de mercado (crédito) com relação à “taxa natural” daria 

origem a um desequilíbrio entre poupança e investimento no sentido ex-ante, sendo que, 

esse hiato entre as taxas natural e de mercado levaria a um processo cumulativo, na qual 

o excesso ou escassez de moeda determinaria o comportamento da inflação, da 

poupança e do investimento evoluindo até que as duas taxas se igualassem.  

 

 A determinação da taxa de juros por Keynes difere do argumento (neo)clássico 

apontado, pois o autor afirma que as oscilações das taxas  não dependem das decisões 

do lado real da economia que se originam no mercado de crédito; pelo contrário, 

dependem dos fatores que estabelecem a oferta e a demanda da moeda. Defende que 

uma variação nas taxas de juros pode ser provocada por uma mudança da preferência 

pela liquidez, devido aos impactos da demanda efetiva sobre a renda e o emprego ou na 

mudança de expectativas dos agentes no mercado de títulos e também, em função dos 
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objetivos da política monetária. Portanto, para Keynes a taxa de juros é fenômeno 

monetário, não real, inverso a concepção (neo)clássica. 

 

Com relação ao comportamento do investimento, Keynes afirma que o mesmo é 

determinado pela eficiência marginal do capital, que depende das expectativas e da 

confiança com que se constituem os retornos referentes aos projetos de negócios num 

ambiente de incerteza. O investimento tem a possibilidade de ser atrativo, enquanto a 

eficiência se iguala à taxa de juros de mercado, ou seja, o investimento acaba sendo 

influenciado pelas taxas de juros. 

 

Além da taxa de juros, as expectativas num ambiente de incertezas são 

fundamentais na decisão de investimento. Neste sentido, discute-se o conceito pós-

keynesiano de sistemas financeiros eficientes (ou funcionais) como instrumento de 

segurança e apoio ao ambiente de negócios. Este conceito de eficiência dos sistemas 

financeiros abrangem duas distinções, segundo Studart (1995, p.275). A primeira de 

natureza econômica, diz respeito ao desempenho de gerar mecanismos de crédito, 

liquidez e taxa de juros que aumentem a chance de retornos positivos dos projetos e 

alongamento dos prazos de financiamento. A segunda, de natureza regulatória, indica a 

capacidade de os sistemas financeiros apresentarem solidez na sua trajetória de 

crescimento de longo prazo, sem causar desequilíbrios nas atividades de financiamento, 

que tendem ao processo de fragilização financeira, através de uma regulação pró-

ambiente de negócios.  

 

Além do mais, um sistema financeiro eficiente deve estar preparado para 

oferecer alternativas de financiamento com flexibilidade de prazos e de produtos 

financeiros em conjunto com o mercado de capitais, com a participação de instituições 

financeiras e bancos de desenvolvimento, operando tanto no lado micro, como 

macroeconômico da economia, semelhante ao sistema de banco universal alemão, onde 

os bancos são parceiros e sócios das empresas desde a sua fase inicial dos projetos. 

Deve apresentar também, a participação ativa das autoridades monetárias e regulatórias 

controlando e orientando os riscos e a alavancagem das operações financeiras. Paula 

(2007, p.65) 
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Finalmente, sistemas financeiros eficientes precisam mostrar a capacidade e 

garantia de que a oferta de financiamento seja elástica às necessidades dos 

investimentos, sem deixar de criar mecanismos pelos quais se torne possível mudar 

dívidas contraídas na fase inicial dos projetos de investimentos para compromissos de 

longo prazo. Neste sentido as instituições financeiras que tendem a obter melhores 

resultados são aquelas que apresentam flexibilidade e inovação nos seus produtos 

oferecidos e estruturados ao financiamento empresarial como os bancos de 

investimento. 

 

1.8   CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DO CAPÍTULO  

 

Neste capítulo tentou-se mostrar que nas mais diferentes escolas de pensamento 

econômico, há importantes considerações sobre a capacidade do setor financeiro de 

efetivamente disponibilizar os recursos financeiros de longo prazo em ambientes de 

incerteza, necessários para promover o desenvolvimento das economias. Seja por 

imperfeições dos mercados de capitais e de crédito (notadamente assimetrias de 

informação), por razões institucionais, ou pela forte incerteza que cerca as decisões de 

investimento, diante de fatores adversos, que ocasionam períodos de contração de 

atividade econômica e crises financeiras globais, que se faz necessária à intervenção 

pública-governamental, através da regulação, participação e fortalecimento da demanda 

agregada como instrumento indutor do desenvolvimento. 

 

A existência de bancos nacionais de desenvolvimento parece assim 

perfeitamente justificada à luz da teoria e da experiência histórica dos países em 

desenvolvimento. Temos a figura em nosso país, do BNDES, único agente do sistema 

financeiro nacional provedor de funding adequado para a execução de projetos de longo 

prazo. Como foi mostrado neste capítulo, o investimento produtivo apresenta forte 

correlação com o crédito em geral, e que, em momentos de expansão da atividade 

financeira e de crises, grandes discussões se dão em torno da importância dos bancos de 

desenvolvimento para a economia e sobre os impactos que o direcionamento do crédito 

de longo prazo para determinadas ações econômicas e setores estratégicos é dirigido. 
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No próximo capítulo, discutiremos a criação do BNDES, em que medida e 

importância este banco desempenhou no papel de coordenação e de canalização do 

crédito para o desenvolvimento no Brasil. 
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CAPÍTULO 2:  

A HISTÓRIA DO BNDES E SEU PAPELNOS CICLOS DE 

CRESCIMENTO BRASILEIRO: 1952-1990 
 

2.1  INTRODUÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Os bancos de desenvolvimento constituem um mecanismo específico de 

direcionamento de crédito. Suas características dominantes são: o controle público de 

suas decisões; o foco no financiamento de investimentos de longo prazo na indústria e 

na infraestrutura; a disponibilidade de alta liquidez em moeda nacional; e a capacidade 

de ofertar crédito diretamente junto ao público. 

 

São instituições que, em sua maioria, foram criadas nos anos que se seguiram à 

Segunda Guerra Mundial, com o intuito de promover a reconstrução das economias 

destruídas pelo conflito ou a industrialização dos países subdesenvolvidos. Sua 

concepção levou em conta a experiência dos bancos de longo prazo europeus da 

segunda metade do século XIX e o princípio norte-americano de segmentação das 

operações bancárias de curto e de longo prazo. 

 

O BNDES é uma experiência que se destaca entre os grandes bancos de 

desenvolvimento existentes no mundo. Uma diferença marcante é o volume dos 

desembolsos anuais da instituição frente aos seus pares: BID e o Banco Mundial. Essa 

especificidade está diretamente relacionada ao fato de o BNDES responder no mercado 

brasileiro pelos recursos do crédito aos setores estratégicos da economia brasileira. No 

Brasil, o BNDES foi pensado como uma forma de não só estimular o investimento 

doméstico, mas também dar suporte a uma indústria de bens de capital ainda incipiente. 

O desenvolvimento de importantes segmentos do setor de infraestrutura, desde a 

aquisição de máquinas e equipamentos – até a etapa final dos projetos – é consequência 

do sucesso e da dimensão alcançada por esse mecanismo de direcionamento de crédito. 

Segundo Couto e Trintim (2012, p.2): 

 

Em uma economia moderna, as instituições financeiras têm um importante 

papel na oferta de crédito. Mas quando se trata do financiamento ao 

investimento produtivo de longo prazo, são grandes as dificuldades 

encontradas pelos empresários. Em geral, as instituições financeiras privadas 

não atuam na concessão desse tipo de crédito devido aos riscos e incertezas, 

baixos retornos, grande volume de recursos e maiores prazos de 
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financiamento. Além disso, em muitos países, o mercado de capitais é 

insuficiente para atender o volume da demanda de recursos das empresas. Daí 

o papel relevante exercido pelos bancos de desenvolvimento, os quais atuam 

visando atender as demandas não supridas pelo setor financeiro privado. 

 

Foi através da Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952, que foi criado o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), que tinha como objetivo formular e 

executar a política nacional de desenvolvimento econômico. O banco é uma empresa 

pública de propriedade integral da União, cujo objetivo é financiar projetos de 

investimento de longo prazo da economia brasileira em diversos segmentos, tais como 

agricultura, indústria, infraestrutura, comércio e serviços. O banco também fornece 

financiamentos especiais para as micro, pequenas e médias empresas, além de linhas de 

investimentos sociais voltadas a educação e saúde, agricultura familiar, saneamento 

básico e transporte urbano. Sua missão é: 

“Promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia 

brasileira, com geração de emprego e redução das desigualdades sociais e 

regionais” e sua visão é “Ser o Banco do desenvolvimento do Brasil, 

instituição de excelência, inovadora e pró-ativa ante os desafios da nossa 

sociedade”(www.bndes.gov.br/empresa/história/missãoevalores) junho/2015. 

 

E, de acordo com seu estatuto atual, o BNDES é o principal instrumento de 

execução da política de investimento do Governo Federal e tem por objetivo primordial 

apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento 

econômico e social do país. É, portanto, a principal instituição provedora de crédito de 

longo prazo do Brasil, atuando em todas as áreas da economia através de uma política 

que possui três dimensões: social, regional e ambiental. O Banco nasceu da convicção 

de que o país não podia depender somente de recursos externos para avançar seu projeto 

de renovação da infraestrutura e assim melhor competir no mercado internacional 

BNDES (2002, p2). 

 Inicialmente, o banco teve forte participação nos investimentos do Governo 

Federal, mas à medida que as empresas estatais foram surgindo, o banco passou a atuar 

mais nos empréstimos para o setor privado, principalmente aqueles voltados para a 

industrialização do país, nos anos de 1960. Segundo Davidoff (1993, p.70) “Na verdade, 

nos dez anos que se seguiram à sua fundação, o BNDES operou principalmente como 

um banco do setor público, financiando os projetos de transportes, energia elétrica e 

siderurgia desenvolvidos pelas empresas estatais e autarquias”. 

http://www.bndes.gov.br/empresa/história/missãoevalores
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 O BNDES foi fruto da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU), 

criada em 1950, visando melhores condições do financiamento de projetos no país. 

Entre os anos de 1950 e 1970, o banco atuou como o principal financiador da indústria 

brasileira. Suas metas eram definidas de acordo com os planos de desenvolvimento do 

país. Na década de 1950, seu foco foi no setor de infraestrutura;  na década de 1960, foi 

privilegiada a indústria de base, de bens de consumo, as pequenas e médias empresas e 

o desenvolvimento tecnológico. Já na década de 1970, o banco atuou nos setores 

voltados para insumos básicos e bens de capital. Durante a década de 1980, o BNDES 

passou  por uma “crise de identidade”.  

De um lado, devido às crises fiscal e externa e de aceleração inflacionária 

associadas ao fim do modelo de desenvolvimento da economia brasileira. De outro lado, 

por conta das ideias neoliberais mundiais lideradas pelo Consenso de Washington de 

1989, que começaram a surgir no fim da década, representadas pela redução da 

participação do Estado na economia, através dos processos de privatização, e que 

tiveram repercussões dentro do Banco. Neste período, as políticas de desenvolvimento 

foram inviabilizadas e a participação do BNDES foi reduzida devido à forte retração da 

atividade econômica. Nos anos 1990, no Governo de Fernando Collor de Mello, a 

atuação do BNDES foi redefinida em razão da cartilha neoliberal que se propagava no 

Brasil, porém esta análise, juntamente com o novo papel no Banco nos anos 2000, será 

tratada no capítulo três deste trabalho. 

 

2.2 O BNDES E O CICLO INDUSTRIAL BRASILEIRO 

 

O período que compreende o segundo governo de Getúlio Vargas e o de 

Juscelino Kubitschek é marcado por um processo de industrialização intensa no país. O 

processo de industrialização ocorre sustentado no seguinte tripé: I) Estado com 

participação na indústria de base, infraestrutura; II) Empresa Multinacional, produzindo 

bens de capital e bens de consumo duráveis; e III) Empresa Nacional, voltada para 

produção de bens de consumo não duráveis, serviços, comércio, agricultura e 

construção civil. 



35 
 

Dentro desse tripé, é importante ressaltar, que as filiais de grandes empresas 

internacionais dominaram, desde o início, os setores industriais mais dinâmicos da 

economia, a contar com grande peso, sobre os setores da indústria de transformação. 

Além de estarem presentes, em 50% da produção nos setores de bens de capital e em 

segmentos indústrias intermediárias como química pesada, metalurgia, papel e celulose 

e minerais não metálicos. Às empresas estatais sobrou apenas o papel complementar de 

atender os serviços de infraestrutura e de produzir bens intermediários de uso 

generalizado.  

Numa clara divisão de atribuições, as entidades públicas concentraram suas 

atividades em setores de elevadas necessidades de capital por unidade de produto e/ou 

de longos períodos de maturação dos investimentos, tais como hidrelétricas, usinas 

siderúrgicas, produção e refino de petróleo. Já as empresas privadas de capital nacional 

desempenharam um papel nitidamente secundário nessa fase da industrialização pesada. 

Na verdade, o capital nacional, além de buscar formas de convivência com o grande 

capital internacional no interior da indústria de transformação, tratou de reservar 

espaços exclusivos de valorização em outras órbitas, tais como: setor bancário, 

engenharia de projetos, construção civil, etc. (Lessa e Dain, 1982; Cardoso, 1982; apud 

Davidoff, 1993, p.67) 

Estas características, relativas às estruturas de mercado, ao tripé mencionado no 

início desta seção, e às fontes e propriedade do capital, são decisivas, para a 

compreendermos as formas de financiamento do investimento na longa fase expansiva 

que vai dos anos cinquenta ao final dos anos setenta. 

Nos anos 1950 e 1960, a economia mundial encontrava-se em fase de 

expansão, neste contexto, o país pode ter acesso a investimentos externos produtivos, 

que seriam fundamentais para o processo de industrialização. É neste período também, 

que o processo de industrialização entra em uma etapa mais avançada, consolidando a 

indústria como força motriz da economia brasileira. Nesta corrente seguem-se os 

projetos dos governos futuros, que buscaram a industrialização e trataram esta como um 

sinônimo de desenvolvimento econômico. Bielschowsky (1982, p. 289-302). 

O impacto real do modelo industrializante na estrutura da economia brasileira, 

enquanto participação setorial no produto interno bruto pode ser observada no gráfico 1, 
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na qual se evidencia que o valor adicionado da indústria é crescente até o final da 

década de 1970 e acima de 25% a partir de 1959. 

 

Gráfico 1 - Produto interno bruto (PIB) - indústria: valor adicionado a 

preços básicos: 1950-1979, % PIB.

 
Fonte: Dados do IBGE obtidos em www.ipeadata.gov.br. 

 

É neste contexto cuja ideologia desenvolvimentista-industrializante é dominante 

que o BNDES foi criado. Segundo Batista (2002, p.4) o BNDES é um marco na 

estrutura institucional brasileira, destacando novamente a característica de centro 

qualificado para a elaboração e execução de projetos nacionais. Além disso, sua 

formação como Banco, e não como autarquia, privilegia a consolidação de critérios 

econômicos e financeiros. Tal formação reflete em um corpo técnico qualificado e 

capacitado para análises técnicas. 

Monteiro Filha (1995, p.156) destaca que havia um critério de seleção, por parte 

do Banco, baseado em setores e favorecendo empresas nacionais. Ainda, afirma que os 

projetos deveriam ser viáveis econômica e financeiramente. A intenção da seleção,  

Era o rompimento de pontos de estrangulamento na construção de cadeias de 

ligações interindustriais. A seleção de setores financiados era estabelecida em 

planos de desenvolvimento traçados nos diferentes governos. (MONTEIRO 

FILHA, 1995, p.156) 

 

De forma geral, pode-se perceber uma similaridade entre a atuação do BNDES e 

das ações do Estado, em relação ao financiamento e investimento. Segundo Monteiro 

Filha (1995, p.156), “A história do BNDES, como aparelho de Estado, esteve sempre 
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atrelada às mudanças políticos-institucionais pelas quais a economia do país passou”. 

Destaca ainda a presença ativa do Banco no Plano de Metas e II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND).  

Relembrando que o sistema financeiro brasileiro, antes dos anos 1950, 

apresentava as seguintes características: predominavam bancos comerciais que 

emprestavam somente no curto prazo, os mercados de títulos e bolsa de valores 

possuíam dimensões irrelevantes, juntamente com o contexto de inflação crônica, sem 

mecanismos de indexação de contratos, que transferia recursos para a especulação 

imobiliária, afastando os investimentos das atividades produtivas.  

Porém, nesse período ocorreu um duplo movimento: o Banco do Brasil (BB) 

passou a exercer, de forma gradual, maior controle sobre o setor bancário, atendendo 

aos bancos em dificuldades através da Carteira de Redescontos e da Caixa de 

Mobilização Bancária, ao mesmo tempo em que o sistema bancário se expandia. 

Conforme o país avançava na industrialização, o BB aumentava sua importância como 

agente indutor do Governo, consolidando-se como o principal banco comercial do país. 

Mesmo com a assistência aos bancos comerciais, a falta de controles na regulação no 

caixa mínimo dos mesmos dificultava a atuação do BB como agente regulador e ao 

mesmo tempo como agente indutor, ocasionando problemas na política de crédito e na 

política monetária do Governo,  

Era evidente a necessidade de uma estrutura de apoio maior ao ambiente de 

negócios do país. Com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura para solucionar 

os identificados “gargalos estruturais”, que inviabilizavam o crescimento econômico, e 

afirmando que a passagem de uma economia de base agrícola para uma economia de 

base industrial e urbana trazia novas e maiores necessidades de financiamento (e sem 

um mercado de capitais desenvolvido), era criado, no Brasil, o BNDE, em 1952. 

Dessa forma, o Estado brasileiro, em 1952, passa a adotar o padrão de 

financiamento através de um Banco de Desenvolvimento. Dentro das especificidades da 

economia brasileira é de grande importância um órgão com a capacidade de financiar 

projetos que sejam essenciais para o desenvolvimento econômico do país. “O BNDES 

colocou-se, ao longo de sua história, na posição de principal agente financeiro do 

governo federal para a materialização das metas contidas nos planos e programas 

governamentais.” Monteiro Filha, (1995, p.156). 
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 Isto muito em função da falta de capacidade do sistema financeiro brasileiro em 

promover financiamentos de longo prazo a custos razoáveis para as empresas presentes 

no país. Fato este comprovado de maneira mais forte na estrutura de financiamento das 

empresas de capital nacional quando comparado às condições imperativas das empresas 

de capital estrangeiro.  

Segundo Davidoff (1993, p.76-77), as grandes empresas privadas industriais, 

notadamente as de capital estrangeiro, presentes fortemente nos setores mais 

importantes e que lideraram o crescimento, gozaram de estabilidade em suas bases de 

financiamento e de autonomia em relação ao mercado interno de capitais. Seus recursos 

originaram-se, primordialmente, dos lucros retidos proporcionados pelo poder sobre os 

preços dos produtos em virtude dos mercados oligopolizados. Secundariamente, as 

empresas estrangeiras contaram com o acesso sob diferentes formas, a recursos do 

exterior. Já as grandes empresas de capital nacional, com acesso restrito a essa segunda 

fonte, contaram, por sua vez, com recursos públicos subsidiados, pois o verdadeiro nó 

górdio do financiamento de longo prazo na economia brasileira esteve associado, 

historicamente, aos investimentos públicos, particularmente aos das empresas estatais. 

Neste sentido a atuação do BNDES e as tentativas de desenvolver novas linhas de 

financiamento de longo prazo, assim como o mercado de capitais, afirma Monteiro 

Filha (1994, p.419) que “O BNDES continuou então a ser a principal instituição 

financeira especializada no financiamento do investimento industrial”. Vale ressaltar, 

que o Banco do Brasil ficaria mais focado no setor agrícola e a Caixa Econômica 

Federal no setor imobiliário.  

Vale sublinhar ainda, em Davidoff (1993, p.77), que a autonomia financeira das 

grandes empresas industriais privadas foi uma das principais responsáveis pela inibição 

do desenvolvimento do mercado acionário e de linhas privadas de crédito de longo 

prazo. Na verdade, esse elevado poder de mobilização de recursos, por parte do grande 

capital industrial estrangeiro presente da indústria, esteve no centro da fracassada 

tentativa da construção de um sistema financeiro nacional voltado para atender aos 

anseios da industrialização ensaiada na década de 1960. 
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2.3  O PERÍODO GETÚLIO VARGAS E O PLANO DE METAS: 1952 a 1960 

 

Segundo Herman (2010, p. 13), “todas as fases de avanço no processo de 

industrialização no Brasil apoiaram-se em uma combinação de autofinanciamento, 

capital externo (crédito bancário e investimentos diretos) e crédito público federal”. 

Neste último caso, a importância do BNDES, a partir da década de 1950 é 

inquestionável. No entanto, as operações realizadas pelo BNDES nas fases iniciais 

foram limitadas em função da dificuldade de obter fontes para os recursos necessários. 

Os de origem externa, que deveriam entrar através do BIRD e Eximbank, não se 

concretizaram em função de questões políticas, notadamente o caráter nacionalista do 

governo Vargas. “Com isso, o BNDES iniciou suas atividades contando exclusivamente 

com recursos em moeda nacional, arrecadados junto à sociedade brasileira.” BNDES 

(1992a, p.12). 

Dessa forma, passa-se a definir um conjunto de recolhimentos compulsórios que 

constituíram o funding do Banco. Como exemplo:  há o adicional sobre o Imposto de 

Renda:  

À falta de mecanismos tributários ágeis para assegurar uma captação 

suficiente de recursos internos, o Governo decidiu lançar um empréstimo 

compulsório, cobrado através de parcela adicionada ao pagamento do 

Imposto de Renda. (BNDES, 1992a, p.10).  

 

Os dados da tabela 1 de Redivo e Cario (2012, p.6) confirmam a dificuldade 

inicial de captação do BNDES. Pode se observar uma grande diferença entre os 

períodos 1952 a 1955 e 1956 a 1960 no total de recursos obtidos e, também, do aumento 

de fontes. No primeiro período apresentado, há uma grande participação dos fundos 

obtidos em dotações e empréstimos no País, tendo como principal fonte de recursos o 

adicional sobre Imposto de Renda, justamente criado com tal fim, com uma participação 

média de 74,83% do total. Além desta fonte também existem recursos obtidos sobre 

adicional de capital das Companhias de Seguro, com 10,71%; outros, 7,73%; 

Incorporações ao Capital e Reservas, 5,19% e Retorno, fechando em 1,54%. Destaca-se, 

portanto, que o ingresso de recursos está majoritariamente associado aos aportes de 

recursos originários de Leis com propósito de fornecer o funding inicial ao Banco. Com 
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relação ao próximo período, 1956 a 1960, há um melhor remanejamento das fontes de 

recursos em relação ao período anterior.  

Além disto, é expressivo o aumento dos recursos recebidos pelo BNDES, quando 

saem de R$ 593,58 milhões e alcançam R$ 3.662,52 milhões, ambos em termos médios 

e preços de 2011, representando um aumento superior a cinco vezes. Passam a ter maior 

representatividade os recursos vinculados, com 43,26%, frente aos 7,73% anteriores, em 

termos médios. Assim sendo, há queda expressiva no total de recursos obtidos por 

dotações e empréstimos no País, que atinge 30,48%.  

A geração interna de recursos também aumenta sua participação, quando atinge 

11,41% do total das fontes de recursos. Destaca-se, também, a entrada de recursos 

externos, atingindo 14,86% da entrada total; associados a acordos agrícolas e comerciais 

entre Brasil e EUA. A maior participação de recursos vinculados não significa que o 

adicional deixe de ser a principal fonte de recursos do Banco, uma vez que constitui 

uma única fonte, enquanto nos vinculados (particularmente outros) existem ingressos de 

diferentes fontes criadas para fins específicos dessa política de recursos. 
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Tabela 1 - Fonte de Recursos BNDES: 1952/1955 e 1956/1960 – Valores anuais 

médios R$ milhões de 2011
1
 e %. 

Fontes 1952/1955 % 1956/1960 % 

1 Geração Interna 39,94 6,73 417,76 11,41 

1.1 Retorno 9,16 1,54 71,93 1,96 

1.2 Incorp. ao Capital e Reservas 30,78 5,19 325,26 8,88 

1.3 Res. Tesouro DL 1.452/76 - - - - 

1.4 Outros - - 20,58 0,56 

2 Dotações e Empréstimos no País 507,74 85,54 1.116,33 30,48 

2.1 Cias. de Seguro 63,58 10,71 73,38 2,00 

2.2 Adicional Imposto de Renda 444,16 74,83 1.042,95 28,48 

2.3 Funai - - - - 

2.4 Dotação Orçamentária - - - - 

2.5 Reserva Monetária - - - - 

2.6 PIS/PASEP/FAT - - - - 

2.7 Finsocial - - - - 

2.8 Recursos Não-Operacionais - - - - 

2.9 Outros - - - - 

3 Vinculados 45,90 7,73 1.584,36 43,26 

3.1 à FINAME - - - - 

3.2 FMM - - - - 

3.3 Outros 45,90 7,73 1.584,36 43,26 

4 Recursos Externos - - 544,08 14,86 

4.1 Rec. de Mercado (Moeda e Títulos) - - - - 

4.2 Rec. Oficiais (AID e Financ.) - - 544,08 14,86 

5 Outros - - - - 

Total 593,58 100 3.662,52 100 

Fonte: Adaptado de Prochnik (1995, p.156). 
Apud Redivo e Cario (2012, p.6) 
 

Entre 1952 e 1966, etapa na qual se destaca a orientação para a geração de 

funding, devido à recente criação do Banco. Como principal item das fontes de recursos, 

merece destaque o adicional sobre Imposto de Renda, destinado a um fundo especial de 

promoção do crescimento econômico denominado Fundo de Reaparelhamento 

Econômico (FRE), que durante 12 anos foi a principal origem dos recursos, até ser 

extinto em 1964. Além disso, uma análise total do período permite observar que há um 

grau crescente de vinculação dos recursos obtidos pelo Banco. Isto, na prática, significa 

que os recursos chegam à instituição com destinação certa. Estes vínculos estão 

associados a programas e projetos, principalmente os de transporte e energia elétrica. 

Por meio do relatório final apresentado pela Comissão Mista Brasil – Estados 

Unidos (CMBEU), em 1953, concluiu-se que as maiores deficiências para o 

                                                           
1
 Os valores aqui disponibilizados foram convertidos para reais (R$) utilizando a tabela de conversão 

disponibilizada pelo ipeadata.gov.br (Dicas/Histórico das alterações da moeda nacional), com o histórico 

das moedas nacionais e o seu respectivo valor em R$. Além de converter da moeda corrente originária da 

variável para Real (R$), também foi corrigido o efeito inflacionário. Para este fim foi utilizado o IGP-DI 

por ser o índice mais antigo disponível e de ampla utilização, sendo divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas. 
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desenvolvimento estavam na deficiência de transporte e energia elétrica. Ambos de alta 

importância no processo de industrialização. BNDES (2002). Diante desta conclusão, os 

principais desembolsos do BNDES durante a década de 1950 concentraram-se na 

ampliação do sistema de transporte, com destaque ao setor ferroviário, e também em 

projetos de eletrificação. Monteiro Filha (1994, p.419).  

A discriminação dos recursos aprovados pelo BNDES pode ser encontrada na 

tabela 2 de Redivo e Cario (2012, p.7). No primeiro período, 1952 a 1956, evidencia-se 

a estratégia de investimentos em transportes – em grande parte ferroviário - e energia 

elétrica, como os principais projetos a terem recursos aprovados pelo Banco, com 

66,81% e 22,90% respectivamente. Somando-se ambos, ocorre a destinação de 88% dos 

recursos aprovados para infraestrutura.  

O período a seguir, refere-se às aprovações realizadas (tabela 2), e compreende o 

Plano de Metas, implantado por Juscelino Kubitschek a partir de 1956. Este foi um 

período de consolidação do BNDES, e sua atuação baseou-se em critérios definidos no 

Plano, tendo inclusive participado de sua coordenação. Monteiro Filha (1994, p.419). O 

mesmo era constituído por um conjunto de 30 metas, distribuídas em cinco setores da 

economia e que seriam implantados em cinco anos, o famoso “50 anos em 5”. Dentro 

do Plano de Metas, os setores a serem estimulados foram: energia, transportes, 

indústrias de base, alimentação e educação.  
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Tabela 2 – Aprovações BNDES segundo Ramos e Gêneros de Atividade: 1952/1955 

e 1956/1960 – Valores anuais médios, R$ milhões de 2011 e %. 
Setor 1952/1955 % 1956/1960 % 

Insumos Básicos 143,18 5,80 2.179,20 37,47 

Mineração - - - - 

Siderurgia  32,22 1,30 1.420,35 24,42 

Metalurgia 14,32 0,58 114,54 1,97 

Química e Fertilizante 82,33 3,33 552,68 9,50 

Celulose e Papel 14,32 0,58 88,77 1,53 

Produtos de Minerais Não-Metálicos - - 2,86 0,05 

Equipamentos 53,69 2,17 409,50 7,04 

Mecânicos Elétricos 7,16 0,29 91,64 1,58 

Material de Transporte 46,53 1,88 317,86 5,47 

Outras Indústrias - - 2,86 0,05 

Têxtil e Calçados - - - - 

Produtos Alimentares - - - - 

Outras - - 2,86 0,05 

Infraestrutura - exclusive transportes 565,56 22,90 1.858,48 31,95 

Energia Elétrica 565,56 22,90 1.858,48 31,95 

Outros Setores - - - - 

Infraestrutura - Transportes 1.650,15 66,81 1.222,76 21,02 

Ferroviário 1.610,78 65,22 1.182,67 20,33 

Rodoviário - - - - 

Hidroviário 39,37 1,59 40,09 0,69 

Outras Atividades 57,27 2,32 143,18 2,46 

Ensino, Pesq. e Des. Tec. - - - - 

Distribuição 35,80 1,45 143,18 2,46 

Outras 21,48 0,87 - - 

Total 2.469,86 100,00 5.815,98 100,00 

Fonte: Adaptado de BNDES (1992a). 

Apud Redivo e Cario (2012, p.7) 

 

 

Observa-se que as aprovações realizadas pelo BNDES, na tabela 2, já apresentam 

um viés para a política econômica do Plano de Metas. Ganham destaque as aprovações 

para insumos básicos (Indústria de Base), com total de 37,27% e destaque para 

siderurgia (24,42%) e química e fertilizante (9,50%). Não há mais concentração apenas 

em infraestrutura, sendo que energia elétrica e transportes recebem 31,50% e 21,02% 

das aprovações respectivamente. Mesmo assim, o total da infraestrutura continua sendo 

o principal setor a receber aprovações. Também crescem os recursos aprovados para o 

setor de equipamentos, passando de 2,17% para 7,04% no período seguinte. 

Portanto, podemos concluir que durante a década de 1950, as operações 

financiadas pelo BNDES estão divididas em dois períodos: I) entre 1952 a 1955 foco 

em infraestrutura (transportes e energia elétrica); e II) entre 1956 a 1960 crescem 

substancialmente os recursos destinados a insumos básicos e equipamentos. Além disto, 

nota-se o aumento do volume de recursos aprovados pelo Banco, estes mais do que 
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duplicam, saindo de R$ 2.469,86 milhões para R$ 5.815,98 milhões, em termos médios 

e preços de 2011. 

Nos dados do gráfico 2, é apresentado o destino dos desembolsos por regiões. 

Percebe-se uma concentração elevada na região Sudeste, notadamente maior centro 

econômico do país. Tavares (2010, p.46) confirma tal característica, principalmente para 

o período 1956 a 1960, pois “os investimentos do Plano de Metas estavam concentrados 

no eixo Rio de Janeiro-São Paulo-Minas Gerais”. A segunda região que mais recebeu 

recursos durante o período analisado foi a Sul, seguida da Nordeste.  

Gráfico 2 - Desembolsos do Sistema BNDES: Regiões - 1952/1960, em %. 

 
Fonte: Adaptado de Tavares (2010, p. 242-243). 

 

Najberg (2002, p. 353) afirma que ao longo dos anos 50, frente ao processo de 

industrialização brasileiro, as aprovações eram destinadas majoritariamente para o setor 

público, com participação máxima de 100% das aprovações em 1952 e mínima de 70% 

em 1959, como ressaltado no gráfico 3. Isto, somado a divisão das aprovações em 

termos de setores de atividade, confirma a afirmação de que o Estado era responsável 

pela Infraestrutura e Indústria de Base, diante do tripé Estado, Empresa Privada 

Nacional e Empresa Estrangeira, quando comparado com os principais setores a serem 

aprovados. 
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Gráfico 3 - Aprovações de financiamento do sistema BNDES por setor-1952/59. 

 
Fonte: Najberg, 2002, p.353. 

 

2.4  REESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA: 1961 a 1967 

 

Nos anos de 1952 a 1960 o país havia dado início à formação da estrutura 

necessária ao desenvolvimento industrial pesado, ou seja, as condições de transporte e 

energia elétrica apresentaram relativo avanço durante a década anterior. Estas, contando 

com financiamentos do BNDES. Entretanto, ocorre um ínterim no avanço 

desenvolvimentista entre 1961 e 1967.  

Os governos Jânio Quadros, João Goulart e o início do governo militar estão 

inseridos nesse período. Os dois primeiros enfrentam um quadro de deterioração da 

capacidade de financiamento e também elevada inflação. Tentativas de correção foram 

realizadas com o Plano Trienal. O mesmo foi elaborado por Celso Furtado, que 

apostava na necessidade de reformas estruturais que conduzissem o país a uma rota de 

crescimento sustentado. Como a história mostra não houve sucesso, prejudicado pelo 

ambiente político conturbado do período que eliminou a possibilidade de realizar 

mudanças que dependessem do legislativo.  

O conturbado ambiente econômico somado a instabilidade política resultaram na 

queda do regime democrático com o Golpe de 1964. O início do governo militar  foi 

marcado por um conjunto de reformas econômicas, através do Plano de Ação 

Econômica do Governo (PAEG). O plano envolveu medidas no campo fiscal, como a 

criação do IPI e ICM; no monetário, com a criação do BACEN; trabalhista, com a 

criação do FGTS; previdenciário, criando o INSS; habitacional, com o BNH; além de 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Pública 100 89 90 77 95 79 87 70 92

Privada - 11 10 23 5 21 13 30 8

 -

 25

 50

 75

 100



46 
 

uma reforma administrativa do Estado. Estas reformas viabilizaram a retomada da 

capacidade de financiamento do governo, e também superar problemas econômicos 

como inflação e déficit público. Este período de ajuste no governo militar teve o 

objetivo de criar condições de crescimento para a economia brasileira. Resende (1990, 

p.213-232). 

Posto isso, o BNDES pós-1964 enfrenta mudanças, como a troca de controle que 

até então era realizado pelo Ministério da Fazenda, passando para o Ministério do 

Planejamento. Além disso, o Banco deixa de exercer maior influência sobre um 

conjunto de setores importantes nos quais atuava, devido à criação de novas empresas 

estatais e regimes de autarquias públicas, principalmente na área de transportes e 

energia. Com a diversificação dos setores que o Banco agora atendia, era preciso 

critérios para melhor atender estes setores, então os fundos começaram a ser criados 

para atender esta demanda. É na década de 1960 que são criados fundos destinados a 

atender segmentos específicos, tais como: o fundo de financiamento para a aquisição de 

Máquinas e Equipamentos – Finame (1964), Programa de Financiamento de às 

Pequenas e Médias Empresas - Fipeme (1965), Fundo Agroindustrial de Reconversão – 

Funar (1965), Fundo de Desenvolvimento Técnico e Científico - Funtec (1966) e Fundo 

de Desenvolvimento da Produtividade - Fundepro (1967). (BNDES, 2002). 

A tabela 3, relativa às fontes de recursos, apresenta uma distribuição mais 

uniforme para este período. Entre 1961 e 1964 percebe-se que o ítem dotações e 

empréstimos no País, volta a ser a maior fonte de recursos, com 43,29% devido 

principalmente ao incremento dos recursos originários do adicional sobre imposto de 

renda, além da adição de uma nova fonte, os recursos do Fundo Nacional de 

Investimentos (Funai). O segundo item mais expressivo é o de recursos vinculados, com 

26,77%. Este item perde participação quando comparado com o período anterior, 

principalmente em virtude da pequena queda sofrida pelos recursos disponibilizados aos 

itens que se somam em outros, nos recursos vinculados. Além disso, chama atenção ao 

incremento dos recursos de geração interna, principalmente dos ganhos obtidos com 

rendimentos e ajustes monetários de títulos do Tesouro, presentes em incorporação ao 

capital e reservas. Ao todo, os recursos que foram gerados pelo Banco atingem 19,89% 

do total da média do período. Por fim, tem-se uma redução da participação dos recursos 

de origem externa, tendo alcançado 6,51% do total. As demais fontes sob o título de 

outros, originam 3,55% dos recursos do BNDES. (tabela3). 
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Tabela 3 - Fonte de Recursos BNDES: 1961/1964 e 1965/1967 – Valores anuais 

médios R$ milhões de 2011 e %. 
Fontes 1961/1964 % 1965/1967 % 

1 Geração Interna 916,03 19,89 1.215,16 22,04 

1.1 Retorno 140,90 3,06 261,27 4,74 

1.2 Incorp. ao Capital e Reservas 747,45 16,23 855,28 15,51 

1.3 Res. Tesouro DL 1.452/76 - - - - 

1.4 Outros 27,68 0,60 98,61 1,79 

2 Dotações e Empréstimos no País 1.994,03 43,29 1.274,28 23,11 

2.1 Cias. de Seguro 59,30 1,29 27,60 0,50 

2.2 Imposto de Renda 1.545,21 33,54 951,52 17,26 

2.3 Funai 389,51 8,46 49,26 0,89 

2.4 Dotação Orçamentária - - - - 

2.5 Reserva Monetária - - 245,90 4,46 

2.6 PIS/PASEP/FAT - - - - 

2.7 Finsocial - - - - 

2.8 Recursos Não-Operacionais - - - - 

2.9 Outros - - - - 

3 Vinculados 1.233,15 26,77 2.512,93 45,58 

3.1 à FINAME - - 602,30 10,92 

3.2 FMM - - - - 

3.3 Outros 1.233,15 26,77 1.910,63 34,66 

4 Recursos Externos 300,12 6,51 175,74 3,19 

4.1 Rec. de Mercado (Moeda e Títulos) 96,14 2,09 - - 

4.2 Rec. Oficiais (AID e Financiamentos) 203,98 4,43 175,74 3,19 

5 Outros 163,33 3,55 335,01 6,08 

Total 4.606,65 100,00 5.513,12 100,00 

Fonte: Adaptado de Prochnik (1995, p.157). 

  Apud Redivo e Cario (2012, p.10) 

 

O período seguinte de 1965 a 1967 (tabela 3) tem novamente o item recursos 

vinculados como principal fonte de recursos, totalizando 45,58%, principalmente pelo 

incremento do subitem outros e início das operações do Finame. O segundo item de 

maior representatividade passa a ser dotações e empréstimos no País, 23,11%, com 

destaques para a queda da participação do adicional sobre Imposto de Renda e aportes 

sob título de reserva monetária, que conta com recursos vindos do imposto sobre 

operações financeiras (IOF), criado em 1966. Além disso, deve ser destacado o 

crescimento dos recursos oriundos de geração interna, que atinge 22,04%, 

demonstrando que os recursos desembolsados pelo Banco retornam sob a forma de 

pagamentos dos créditos de financiamento negociados.  

 

Ainda na tabela 3, o menor crescimento dos recursos recebidos entre os períodos 

deve ser observado. No primeiro 1961 a 1964, os volumes médios das fontes de 

recursos ao ano são de R$ 4.606,65 milhões; e entre 1965 a 1967 atingem R$ 5.513,12 

milhões, em termos médios e preços de 2011. Porém, é importante destacar o fim do 

adicional sobre o Imposto de Renda, substituído por um percentual fixo de 20% do total 
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arrecadado do mesmo. Sobre a vinculação dos recursos, é destacado que este acontecia 

“nas duas pontas”, pois acontecia tanto na fonte de recolhimento, quanto na destinação 

dos recursos.  Este aspecto reforça o caráter de política de Estado, ao criar a fonte de 

recursos e previamente determinar sua destinação. 

As aprovações de financiamento do BNDES do período 1961 a 1967 estão 

descritas na tabela 4. Para o período 1961 a 1964 é interessante notar o ganho de 

participação no total de aprovações do setor de insumos básicos, alcançando 62,14% do 

total, com grande participação (55,79%) do setor de siderurgia. Também é significativa 

a participação da infraestrutura, sendo 31% das aprovações destinadas ao setor de 

energia elétrica. Em relação à infraestrutura deve ser destacada a queda no total de 

recursos orientados ao setor de transportes, tanto em termos relativos, pois perde 

participação no total das aprovações, como no volume de recursos entre os períodos 

1956/1960 e 1961/1964. Uma explicação possível é a criação das empresas públicas 

responsáveis pelo setor de transportes, a rede ferroviária federal em 1957 (BNDES, 

2002 e 1992a). 

 Vale ressaltar, o desgaste econômico ocorrido no período, em virtude das 

tensões inflacionárias e também do conturbado ambiente político dos anos de 1961 a 

1964. Assim, os dois setores acima podem ser destacados como os mais beneficiados 

pelas aprovações do Banco, em sintonia com a necessidade de avanço no processo de 

industrialização brasileiro. Em valores, o período 1961 a 1964 apresenta um decréscimo 

no volume de recursos aprovados, atingindo R$ 5.011,31 milhões ante os R$ 5.815,98 

milhões do período anterior (1956/1960). 
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Tabela 4 - Aprovações BNDES segundo Ramos e Gêneros de Atividade: 1961/1964 

e 1965/1967 – Valores anuais médios, R$ milhões de 2011 e %. 
Setor 1961/1964 % 1965/1967 % 

Insumos Básicos 3.114,17 62,14 7.431,05 61,54 

Mineração - - - - 

Siderurgia  2.795,59 55,79 6.099,48 50,51 

Metalurgia 60,85 1,21 200,45 1,66 

Química e Fertilizantes 246,99 4,93 854,31 7,08 

Celulose e Papel 3,58 0,07 186,13 1,54 

Produtos de Minerais Não-Metálicos 7,16 0,14 90,68 0,75 

Equipamentos 175,40 3,50 1.293,39 10,71 

Mecânicos Elétricos 25,06 0,50 711,13 5,89 

Material de Transporte 150,34 3,00 582,27 4,82 

Outras Indústrias 39,37 0,79 1.269,53 10,51 

Têxtil e Calçados - - 291,13 2,41 

Produtos Alimentares 25,06 0,50 377,04 3,12 

Outras 14,32 0,29 601,36 4,98 

Infraestrutura - exclusive transportes 1.553,50 31,00 1.641,80 13,60 

Energia Elétrica 1.553,50 31,00 1.641,80 13,60 

Outros Setores - - - - 

Infraestrutura Transportes 28,64 0,57 9,55 0,08 

Ferroviário 28,64 0,57 - - 

Rodoviário - - - - 

Hidroviário - - 9,55 0,08 

Outras Atividades 100,23 2,00 429,54 3,56 

Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico 
- - 415,22 3,44 

Distribuição 100,23 2,00 14,32 0,12 

Outras - - - - 

Total 5.011,31 100,00 12.074,86 100,00 

Fonte: Adaptado de BNDES (1992a). 

Apud Redivo e Cario (2012, p.11) 

 

  

Com relação à dinâmica regional dos desembolsos constata-se a manutenção da 

região Sudeste como sendo a majoritária, porém de forma decrescente, como 

apresentado no Gráfico 4. Destaca-se também que a região Nordeste passa a receber 

mais recursos do que a região Sul, principalmente no ano de 1963. A preocupação do 

Governo em integrar as regiões brasileiras era evidente. Em 1959 é criado a SUDENE, 

o que pode relacionar o incremento do volume de recursos destinados ao Nordeste. 

Tavares (2010, p.13) destaca que, no Plano Trienal, havia o diagnóstico de existir 

transferência de renda do Nordeste para o Centro-Sul, gerando o entendimento que o 

BNDES também deveria atuar de modo a minimizar tal transferência de recursos. 
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Gráfico 4 - Desembolsos do Sistema BNDES: Regiões - 1961/1967, em %. 

Fonte: Relatório de atividades/(1965, p.215, 1970 p.69)  

Nota: Os valores dos anos de 1967 e 1966 referem-se a aprovações. 

 

Vale ressaltar, a divisão das aprovações entre o setor público e privado sofre uma 

inflexão entre os dois subperíodos apresentados aqui, como observado no gráfico 5. 

Entre 1961 e 1964, a tendência anterior de serem majoritárias as aprovações ao setor 

público é mantida. Porém, no período seguinte, entre 1965 e 1967, há um aumento 

significativo da participação do setor privado nas aprovações do BNDES.  

 

Gráfico 5 - Aprovações de financiamento do sistema BNDES por setor-

1961/67. 

 
  Fonte: Najberg, 2002, p.353. 

 

Sobre isso, Najberg (2002, p.353) afirma que os governos militares passaram a 

“ter uma conduta eminentemente privatista”, refletida no crescimento dos recursos 

disponibilizados ao setor privado. Esta mudança de ótica estimulou o financiamento de 

pequenas e médias empresas, através de rede de bancos de desenvolvimentos locais, 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Pública 91 96 91 94 67 58 66

Privada 10 4 9 6 33 42 35

 -

 25

 50

 75

 100
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além da comercialização de máquinas e equipamentos. É neste contexto que está 

envolvido a criação da Finame, e dos outros fundos setoriais, e também a maior 

participação da indústria de transformação no total de recursos aprovados pelo Banco. 

 

2.5 O MILAGRE ECONÔMICO E O II PND: 1968 a 1979  

 

O final da década de 1960 e início dos anos de 1970 compreende um período 

que foi chamado de “milagre econômico” brasileiro. Neste período, o país cresceu com 

taxas de dois dígitos, em média 11,1% ao ano. Contudo, assim como no período JK, o 

período de crescimento elevado carregou consigo os elementos constituintes da crise 

posterior: alto endividamento e déficits em conta corrente. A elevada participação de 

capitais financeiros internacionais, com taxas de juros flutuantes, conjuntamente com os 

choques do petróleo e a mudança de orientação da política dos EUA com a elevação das 

taxas de juros, afetou de forma considerável a economia brasileira.  

 No período 1968 a 1973 a cadeia industrial apresenta desproporcionalidades: o 

setor de bens de consumo duráveis avançou de forma mais rápida quando comparado a 

outros setores estratégicos, tais como a construção civil e agricultura. O crescimento da 

indústria de material de transporte, por exemplo, ultrapassou a média de 20% a. a. nesse 

período. A indústria de material elétrico cresceu 28% a. a. no período 1970 a 1973. Já a 

indústria da construção civil após um crescimento negativo de 2,8% a. a. entre 1962 a 

1967, apresentou um crescimento de 10,9% a. a. entre 1967 a 1973. 

 No período 1974 a 1977 os vários setores industriais serão atingidos 

desigualmente pela redução no ritmo de crescimento. A indústria de transformação após 

ter atingido um crescimento médio anual de 14% no período 1970 a 1973, crescerá 

somente 6,6% a.a.  no período 1974 a 1977. O setor de bens duráveis que cresceu à taxa 

anual de 25,5% no período 1970 a 1973, apresentará um crescimento médio anual de 

4,5% no período 1974 a 1977, enquanto o setor de bens de produção tem o seu 

crescimento médio de 15,7% a.a. no período 1970 a 1973 reduzido para 8,6% a.a. no 

período 1974 a 1977 e o setor de bens de capital, que atingiu um crescimento de 22,5% 

a.a. no período 1970 a 1973, terá o seu crescimento reduzido a 8,4% a.a. no período 

seguinte. Posto isto, ocorrem os dois choques do petróleo, em 1973 e 1979. O primeiro 
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choque do petróleo, conforme Batista (2002, p.10) “...encontrou a economia brasileira 

operando a plena capacidade e já revelando sinais de superaquecimento em vários 

setores”. Uma alternativa ao momento crítico que se avistava na economia brasileira foi 

o II PND (1975 a 1979).  O objetivo do plano era manter o volume de investimentos na 

economia e, assim, preservar as taxas de crescimento. Conforme Batista (2002, p.10-

13), o plano implicava em aumentar os já existentes déficits, principalmente os de conta 

corrente, dado a expectativa de um quadro internacional “ainda“ favorável em termos de 

financiamento do nosso balanço de pagamentos. Era claro o intuito de completar a 

matriz industrial brasileira e diminuir a dependência externa em setores fundamentais. 

Nesse período, a participação dos bancos públicos, principalmente  o Banco do 

Brasil e BNDES como agentes de financiamento foi determinante. O objetivo era 

claramente atender aos requisitos de financiamento das empresas multinacionais e 

também nacionais. É neste momento, que o país apresenta os maiores avanços no que 

diz respeito ao processo de industrialização e a complementariedade da matriz produtiva 

brasileira. Para atender aos objetivos do II PND, que se concentravam em substituir 

importações, aumentar as exportações e ampliar o mercado interno consumidor, o 

governo contava com o apoio do BNDES. Assim, o BNDES passa novamente a apoiar 

setores de insumos básicos e bens de capital. Neste sentido, é nítida a adequação das 

aprovações dos desembolsos do Banco no objetivo de manter o ritmo de crescimento, 

quando também passa a contar com recursos do PIS/PASEP. Há, portanto, uma atuação 

como financiador de longo prazo na economia, por parte do BNDES.  

De maneira paralela ao financiamento através da concessão de empréstimos, o 

BNDES também passa a incentivar o mercado de capitais. Em 1972 o Banco substitui a 

Fipeme, fundo voltado para micro e pequenas empresas pelo Programa de Operações 

Conjuntas (POC), que repassava para outros agentes regionais de desenvolvimento a 

cooperação financeira das empresas desse porte. Também no mesmo período, em 1976 

é criado o Fundo de Estímulo ao Desenvolvimento do Mercado de Capitais (Procap). O 

objetivo era a oferta de financiamentos para subscrições de ações, desta forma o banco 

poderia incentivar setores estratégicos aos objetivos de crescimento. BNDES (2002). 

Foram criadas três subsidiárias no ano de 1974, com o intuito de capitalizar as 

empresas nacionais através de participação minoritária nestas empresas. As subsidiárias 

eram: Mecânica Brasileira S.A (Embrasa), Insumos Básicos S.A Financiamentos e 
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Participações (Fibase) e Investimentos Brasileiros S.A (Ibrasa). (BNDES, 1992a). Outro 

programa executado ao final da década de 1970 foi o de desestatização de empresas que 

estavam sob o controle acionário do banco. Este processo de desestatização se resume a 

venda das ações em posse do Banco, provenientes da participação minoritária do 

BNDES em empresas nacionais. No total, foram desestatizadas sete empresas que 

contavam com participação acionária do BNDES. 

A seguir, é demonstrada a distribuição das fontes de recursos para o período 1968-

1979 na tabela 5. O período que compreende o “milagre” tem como característica a 

maior participação de recursos de dotações e empréstimos no País, com 34,28% do 

total, observando que não há mais participação do adicional sobre Imposto de Renda, 

que foi uma fonte relevante nos períodos anteriores. Em substituição, passam a ser 

importante a dotação orçamentária (21,79%), basicamente formada por recursos do 

Tesouro Nacional e presentes no orçamento da União, além das reservas monetárias 

(11,93%). Outro destaque deve ser dado aos recursos de geração interna, que atingem 

30,82% do total das fontes do BNDES, no período
2
. Há, portanto, um crescimento tanto 

dos retornos sobre os créditos financeiros do banco, quanto das remunerações dos 

títulos do tesouro sob a posse do Banco. Mesmo não sendo a maior fonte de recursos 

durante o período, os recursos vinculados (29,27%) continuam sendo significativos, 

principalmente quando observado o item Finame e sua vinculação com apoio a compra 

de máquinas e equipamentos. Quanto aos valores, todas as contas apresentaram 

incrementos em relação ao período anterior, à exceção de outros.  

Também na tabela 5, constam dados do II PND (1974 a 1979), observa-se um 

expressivo crescimento no total das fontes de recursos, quando se atinge R$ 40.656,52 

milhões médios ao ano, em preços de 2011. Isto representa um incremento de mais de 

três vezes. Sobre a divisão entre as fontes, há uma concentração dos recursos em 

dotações e empréstimos no exterior, principalmente pela nova fonte de recursos do 

PIS/PASEP
3
 (41,37%), criados em 1970, alcançando 61,87% do total. Em 

contraposição, há uma queda expressiva na participação das fontes de recursos 

vinculados, tanto em volume de recursos, quanto em participação, atingindo apenas 

                                                           
2
 Há uma diferença entre o total da categoria Geração Interna e a soma dos itens que a compõem. Tal 

diferença se explica pelo fato de os dados para o período 1972-1978 não estarem disponíveis em formato 

desagregado, conforme afirma o trabalho referência para os dados aqui utilizados, Prochnik (1995). 
3
 Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PASEP) criados em 1970, são tributos recolhidos pelas pessoas jurídicas e financiam as políticas de 

proteção ao trabalhador. 
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0,39% do total. Outro item que merece ser destacado é o incremento no total de recursos 

de geração interna (26,73%) oriundos do retorno (7,88%) dos créditos concedidos pelo 

Banco. Também é crescente o volume de recursos externos (11%), principalmente na 

conta de recursos de mercado (10,26%).  

 

Tabela 5 - Fonte de Recursos BNDES: 1968/1973 e 1974/1979 – Valores anuais 

médios R$ milhões de 2011 e %. 
Fontes 1968/1973 % 1974/1979 % 

1 Geração Interna 3.880,18 30,82 10.868,23 26,73 

1.1 Retorno 540,42 4,29 3.202,94 7,88 

1.2 Incorp. ao Capital e Reservas 1.945,92 15,46 - - 

1.3 Res. Tesouro DL 1.452/76 - - 326,97 0,80 

1.4 Outros 36,61 0,29 585,18 1,44 

2 Dotações e Empréstimos no País 4.315,47 34,28 25.154,79 61,87 

2.1 Cias. de Seguro - - - - 

2.2 Imposto de Renda 15,39 0,12 - - 

2.3 Funai 12,10 0,10 - - 

2.4 Dotação Orçamentária 1.502,19 11,93 1.204,60 2,96 

2.5 Reserva Monetária 2.743,64 21,79 5.859,99 14,41 

2.6 PIS/PASEP/FAT - - 16.821,40 41,37 

2.7 Finsocial - - - - 

2.8 Recursos Não-Operacionais - - - - 

2.9 Outros 42,15 0,33 1.268,80 3,12 

3 Vinculados 3.684,85 29,27 160,15 0,39 

3.1 à FINAME 1.906,43 15,14 - - 

3.2 FMM - - - - 

3.3 Outros 1.749,11 13,89 160,15 0,39 

4 Recursos Externos 710,04 5,64 4.473,36 11,00 

4.1 Rec. de Mercado (Moeda e Títulos) 583,90 4,64 4.170,39 10,26 

4.2 Rec. Oficiais (AID e Financiamentos) 126,14 1,00 302,97 0,75 

5 Outros - - - - 

Total 12.590,53 100,00 40.656,52 100,00 

Fonte: Adaptado de Prochnik (1995, p.158 e 159). 

Apud Redivo e Cario (2012, p.15) 

 

Com relação às aprovações do BNDES por ramo e gênero de atividade para os 

subperíodos 1970 a 1973 e 1974 a 1979, descritos na tabela 6. Assim como na fonte de 

recursos, acontece um grande salto no volume de recursos aprovados pelo Banco. Entre 

1968 e 1973, o total médio ao ano de recursos aprovados é R$ 26.168,56 milhões, a 

preços de 2011, mais do que o dobro em relação ao período anterior. Mas o grande 

“salto” acontece no segundo período, 1974 a 1979, quando os recursos chegam a R$ 

136.811,04 milhões, em preços de 2011. Sobre o período anterior, há um incremento 

superior a cinco vezes, conforme exposto na tabela 6.  

Ainda na tabela 6, as maiores aprovações de recursos com 35,73%, foram para o 

setor de insumos básicos entre 1967 a 1973. Já o segundo setor com maior volume de 
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aprovações, está a infraestrutura, com 24,22%, sendo a maior parte para transportes. 

Após um período de pequenas participações no total de aprovações ao setor, este volta a 

receber volumes significativos de aprovações, com 16,94%. Porém há uma 

característica nova para tal setor: a melhor distribuição entre as categorias de transportes 

e com maior participação do rodoviário (8,02%) e depois, o Ferroviário (6,55%). Em 

seguida o setor a receber maior volume de aprovações foi o de outras indústrias, com 

23,15%. É uma característica deste período a distribuição mais desconcentrada entre os 

setores, um dos objetivos da política governamental. 

Para o próximo subperíodo de 1974 a 1979, tabela 6, observa-se crescimento no 

valor aprovado para todos os setores. Mantém-se como principal destino das aprovações 

o setor de insumos básicos, com um aumento em relação ao período anterior, passando 

a ser 47,72%, com destaque para siderurgia (21,35%), depois, química e fertilizantes 

(10,46%). Como segundo maior receptor de aprovações está a infraestrutura, com 

18,52%, e destaque para energia elétrica (14,47%). Em proporções similares recebem 

aprovações os setores de transportes (11,63%) e outras indústrias (11,17%). 
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Tabela 6 - Aprovações BNDES segundo Ramos e Gêneros de Atividade: 1968/1973 

e 1974/1979 – Valores anuais médios, R$ milhões de 2011 e %. 
Setor 1968/1973 % 1974/1979 % 

Insumos Básicos 9.349,67 35,73 65.287,77 47,72 

Mineração 241,02 0,92 2.398,27 1,75 

Siderurgia  2.352,93 8,99 29.206,37 21,35 

Metalurgia 1.639,41 6,26 6.617,31 4,84 

Química e Fertilizantes 2.453,15 9,37 14.303,70 10,46 

Celulose e Papel 1.434,19 5,48 7.366,62 5,38 

Produtos de Minerais Não-Metálicos 1.228,96 4,70 5.395,51 3,94 

Equipamentos 2.264,63 8,65 9.111,03 6,66 

Mecânicos Elétricos 1.059,53 4,05 6.896,51 5,04 

Material de Transporte 1.205,10 4,61 2.214,52 1,62 

Outras Indústrias 6.058,91 23,15 15.286,87 11,17 

Têxtil e Calçados 1.355,44 5,18 3.345,64 2,45 

Produtos Alimentares 1.503,39 5,75 4.889,60 3,57 

Outras 3.200,08 12,23 7.051,62 5,15 

Infraestrutura - exclusive transporte  1.904,30 7,28 25.342,89 18,52 

Energia Elétrica 937,83 3,58 19.801,82 14,47 

Outros Setores 966,47 3,69 5.541,07 4,05 

Infraestrutura - Transportes 4.433,81 16,94 15.912,09 11,63 

Ferroviário 1.713,39 6,55 11.492,60 8,40 

Rodoviário 2.099,98 8,02 2.892,24 2,11 

Hidroviário 620,45 2,37 1.527,26 1,12 

Outras Atividades 2.157,25 8,24 5.870,39 4,29 

Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico 
813,74 3,11 381,81 0,28 

Distribuição 978,40 3,74 2.302,81 1,68 

Outras 365,11 1,40 3.185,76 2,33 

Total 26.168,56 100,00 136.811,04 100,00 

Fonte: Adaptado de BNDES (1992a). 

Apud Redivo e Cario (2012, p.17) 

 

 Com relação à dinâmica regional, a região Sudeste segue recebendo a maior 

parte dos desembolsos dos recursos do BNDES, como se vê no gráfico 6. A região Sul 

volta a ser a segunda com maior participação no total das liberações de recursos do 

Banco dentro do período do “milagre”. Já para o período seguinte, a partir de 1973 a 

região Nordeste passa a receber mais recursos do que a região Sul. O Governo Federal 

objetivava diminuir as desigualdades regionais aumentando os investimentos nas 

regiões menos desenvolvidas. As regiões Norte e Centro-Oeste, continuam a apresentar 

participação marginal no total de desembolsos realizados.  
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Gráfico 6 - Aprovações do Sistema BNDES: Regiões - 1968/1979, em %.

Fonte: Relatório de Atividades/Bndes (1973, 1975, 1977, 1979). Elaboração do Autor. 

 

 Najberg (1989, p.349) afirma a postura privatista do BNDES. Em sua visão, “a 

elevada capacidade ociosa existente na economia não sugeria uma necessidade clara de 

implantação de grandes novos projetos, sobretudo nos setores tradicionalmente 

apoiados” [ver BNDES (1989, p. 13)]. O Banco optou, então, por diversificar o leque de 

setores financiados e passou a atuar: no desenvolvimento tecnológico; no financiamento 

de pequenas e médias empresas, através de uma rede de bancos de desenvolvimento e 

investimento, considerando que o uso de instituições locais propiciaria maior poder de 

penetração, elevando o número potencial de mutuários; e apoiando a comercialização de 

máquinas e equipamentos, de forma a fortalecer o parque produtor desses bens através 

de um aumento na demanda por seus produtos. 

 

Com a súbita elevação nos preços do petróleo e de uma série de matérias-primas, 

em fins de 1973, a importância do BNDES foi aumentando gradativamente. A indústria 

de transformação passou a ser mais privilegiada, aumentando a participação do Banco 

nos setores de insumos básicos e de bens de capital – itens que vinham 

progressivamente onerando a pauta de importações.  

 

A partir de 1974, o Governo Federal, no sentido de aumentar a capacidade de 

financiamento e crescimento das empresas privadas nacionais, passou a atuar no 

mercado acionário, via BNDES, começando a participar diretamente no capital dos 

projetos. Essa politica de subsídios, já comentada na parte inicial desta sessão, culminou 
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na criação do BNDESPAR em 1982, uma subsidiária que investe em participações no 

controle de empresas consideradas de interesse nacional. 

Posto isso, a década de 1970 consolida uma tendência iniciada em finais da 

década anterior: a maior participação do setor privado no total de aprovações de 

financiamento do BNDES, como se vê no gráfico 7. Em 1970, 65% das aprovações já 

eram concedidas ao setor privado. Ao fim da década este percentual já chega a 83%. 

Portanto uma inversão total, quando comparado às aprovações concedidas inicialmente 

quando da sua criação. 

 Segundo Najberg (1989, p.352), 

A consolidação do “modelo brasileiro de capitalismo industrial”, cuja 

viabilização dependia do setor privado, exigiu que o Banco modificasse seus 

critérios usuais de apoio e adotasse uma posição pouco ortodoxa. Algumas   

empresas receberam, simultaneamente, financiamento direto do BNDES,   

participação acionária da BNDESPAR em 50% do capital, crédito da Finame   

para aquisição de equipamento nacional, aval para importação de 

equipamentos e financiamento a acionistas. 

 

Gráfico 7- Aprovações de financiamento do sistema BNDES por setor-1968/79. 

 
Fonte: Najberg, 1989, p. 353. 

 

2.6  O PAPEL DO BNDES NA DÉCADA DE 1980 

Durante a década de 1980, o BNDES passou por uma “crise de identidade”. De 

um lado, devido às crises fiscal e externa e à aceleração inflacionária associadas ao fim 

do padrão de desenvolvimento da economia brasileira. De outro lado, por conta das 

ideias neoliberais que começaram a surgir no fim da década anterior, dentre as quais a 

redução da participação do Estado na economia, através dos processos de privatização, e 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Pública 46 40 35 34 22 24 34 23 19 21 13 17

Privada 54 60 65 66 78 76 67 77 81 79 87 83

 -

 25

 50

 75

 100
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que tiveram repercussões dentro do próprio BNDES. Neste período, as políticas de 

desenvolvimento foram inviabilizadas e a participação do BNDES foi reduzida devido à 

forte retração da atividade econômica. O gráfico 8 aponta a estabilidade dos 

desembolsos do Banco que somente iria apresentar evolução a partir de meados dos 

anos de 1990. 

 

 

 

Segundo Torres Filho (2012, p.984), a perda de dinamismo do modelo vigente, 

em um contexto de fortes pressões representadas pelos choques de petróleo e elevação 

das taxas de juros internacionais, impuseram às políticas macroeconômicas a adoção de 

ajustes internos e externos, sem a redefinição de um determinado modelo econômico a 

ser seguido. Considerou-se o início dos anos 1990, o marco da implementação de novo 

modelo econômico, classificado como neoliberal, cujas características principais foram 

à redefinição do papel do Estado e a ampliação das funções da iniciativa privada. Ao 

longo dessa nova fase, o BNDES foi de forma gradativa, perdendo sua funcionalidade 

do “padrão anterior” e afastando-se do perfil de atuação e de instituição financeira de 

desenvolvimento de padrão mundial. 

 

A partir de meados dos anos de 1980, as novas necessidades de ajustamento 

macroeconômico do modelo desenvolvimentista foram deixadas para segundo plano, e 

o BNDES voltou-se à finalização de projetos em andamento e no socorro financeiro às 

empresas em crise. Aas prioridades setoriais, que norteavam as políticas de crédito 
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desapareceram e o Banco procurou novos objetivos para redirecionar sua atuação, nem 

que fosse apenas à maximização de sua rentabilidade financeira. 

 

Durante a década de 1990, sob o novo modelo neoliberal, o BNDES destacou-se 

como o condutor do Programa Nacional de Desestatização (PND). Após 1994, houve 

certo resgate do BNDES como fonte de crédito para empresas, porém, sem qualquer 

vinculação maior com alguma estratégia de desenvolvimento dirigida pelo Estado 

brasileiro. Torres Filho (2012, p.984). 

 

Dessa forma, a atuação do BNDES que analisamos ao longo deste capitulo 2, 

desde os anos de 1950 até o final da década de 1980, esteve associada às políticas 

econômicas elaboradas pelo Estado brasileiro, sendo elas uma expressão do que 

convencionou ser chamado de desenvolvimentismo. É um marco característico do 

momento histórico a intervenção governamental no desenvolvimento e financiamento 

das cadeias produtivas da indústria nacional. Neste sentido, é estabelecido um ambiente 

propício, através do conjunto de empresas e instituições, sendo as primeiras orientadas a 

produção de insumos necessários aos setores industriais mais complexos e as últimas 

associadas à coordenação e elaboração dos projetos estruturantes. O BNDES esteve 

associado à ampliação da capacidade de financiamento de longo prazo na economia 

brasileira, para os setores público e privado. Além disso, estabelece um marco na 

criação de instituições que marcariam o processo de desenvolvimento industrial no 

Brasil. 

 Ao longo do período analisado, a observação dos principais projetos e objetivos 

traçados pelo Estado permite visualizar a importância do BNDES como agente 

financiador ao longo do tempo. Neste sentido, o Banco passa a orientar suas atividades 

de acordo com as estratégias estabelecidas pelos sucessivos planos de governo. 

Portanto, a atuação da instituição esteve orientada pela atuação do Estado. Tal fato 

também é observado no período de crise do modelo de desenvolvimento marcado pela 

expansão da capacidade produtiva industrial.  

Com relação à fonte de recursos do Banco ao longo do período analisado. É 

marcante a presença de três principais fontes de recursos, dotações e empréstimos no 

País, vinculados (Fundo de Reaparelhamento Econômico) e geração interna. Ressalta-se 

a participação de recursos externos, contudo nota-se um comportamento volátil 
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influenciado pelo alinhamento ideológico do Estado nacional, em relação aos interesses 

das fontes externas de capital e ao cenário internacional. Da mesma forma, no quadro 

das aprovações realizadas, destacam-se os principais setores: insumos básicos, 

infraestrutura e transportes. Esta última característica, confirma uma atuação 

estruturante do BNDES no Brasil durante o período desenvolvimentista. Nos 

subperíodos analisados, de 1952 a 1955 destacam-se os recursos de geração interna, e só 

a partir do segundo subperíodo de 1956 a 1960 é que passam a ter destaque os recursos 

vinculados. Entre os anos de 1956 e 1973 nota-se a desconcentração dos recursos 

obtidos pelo Banco. Com a introdução dos recursos do PIS/PASEP, ganham destaque as 

dotações e empréstimos no País, para o período de 1974 a 1979. Deve ser destacada a 

trajetória crescente dos recursos de geração interna, o que em certa medida denota a 

rentabilidade das operações realizadas.  

Alguns acontecimentos marcaram a lógica da formação do funding do BNDES, 

como a criação do adicional sobre imposto de renda, junto com a fundação do Banco, e 

seu fim em 1964; a integração dos recursos destinados à instituição no orçamento da 

União; o estabelecimento do PIS/PASEP e a gestão de parte destes recursos pela 

instituição, em 1974; e também a participação de recursos com origem específica e fim 

específico, os recursos vinculados. 

Quanto às aprovações segundo os setores estratégicos, o setor de insumos básicos 

possui uma trajetória crescente, sendo o principal receptor de aprovações entre 1961 e 

1979. O setor de infraestrutura (exclusive transportes) também apresenta uma trajetória 

crescente ao longo do período, sendo destaque entre 1952 e 1967. Observa-se que estes 

dois setores representam os elementos base do processo de industrialização, uma vez 

que compõem a parte da cadeia mais avançada da indústria com insumos essenciais, tal 

como derivados de minerais metálicos, químicos e energia elétrica. O setor de 

transportes, também essencial para a logística industrial, destaca-se nos dois primeiros 

períodos, e apresentado queda entre 1961 e 1967. Ao contrário dos demais setores, 

outras indústrias e equipamentos têm aumento de recursos no último período analisado, 

1986 a 1979.  

Nos anos de 1980, as fontes de recursos e aprovações do Banco passaram por um 

processo de readequação, devido à necessidade do ajuste econômico por conta do 

esgotamento do modelo econômico brasileiro de desenvolvimento e da crise 
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internacional. As estratégias de desenvolvimento via financiamento externo e elevado 

crédito interno, foram deixadas para segundo plano e o BNDES foi obrigado a redefinir 

sua estratégia de atuação, voltando-se à finalização de projetos em andamento e ao 

socorro financeiro a empresas em crise, e congelando, de certa forma, os financiamentos 

tradicionais à estrutura produtiva do país. As prioridades setoriais, que norteavam as 

políticas de crédito desapareceram e o Banco procurou novos objetivos para 

redirecionar sua atuação, nem que fosse apenas a maximização de sua rentabilidade 

financeira. Deste modo, distanciando-se da sua característica de instituição financeira de 

desenvolvimento.  

 

Portanto, ao longo desta trajetória, observa-se que o BNDES tem sua atuação 

vinculada às políticas do Estado brasileiro, seja na obtenção dos recursos, seja na 

determinação das suas aprovações. É a partir do contexto maior, vinculado às decisões 

do Estado, que as políticas, programas e fundos do BNDES são definidos. Portanto, o 

BNDES configurou-se como um banco estruturante desenvolvimentista porque havia 

um Estado estruturante desenvolvimentista. 

No início dos anos 1990, no Governo de Fernando Collor de Mello, a atuação do 

BNDES foi redefinida em razão da cartilha neoliberal que se propagava então no Brasil, 

com a presença do Estado no desenvolvimento, devendo ser substituída pela iniciativa 

privada, assunto que veremos no próximo capítulo. 

 

  



63 
 

CAPÍTULO 3 

MUDANÇA DE PARADIGMA DOS ANOS 90 PARA 2000. 

CONJUNTURA DO PERÍODO E O NOVO PAPEL DO BNDES A 

PARTIR DOS ANOS 2000 

 

3.1  O CONTEXTO DA TRANSIÇÃO DA POLÍTICA DE ATUAÇÃO DO 

BNDES 

A década de 1980 foi marcada pelo retorno gradual à democracia e o fim do 

regime militar e o ajustamento econômico recessivo. A abertura política foi conquistada 

e a escolha dos nossos representantes na política agora era através do voto direto dos 

brasileiros. Novas forças sociais compunham o novo jogo democrático.    

 

Em maio de 1982, o governo do presidente Figueiredo cria o Fundo de 

Investimento Social (Finsocial). O objetivo era apoiar programas de alimentação, 

habitação, saúde, educação e amparo ao pequeno agricultor. Foram construídas escolas 

para a população de baixa renda, hemocentros, reformas dos presídios, usinas de 

reciclagem de lixo.  

 

Neste cenário o BNDES insere a prática do planejamento estratégico, com 

elaboração de cenários prospectivos, ou seja, cenários com alta probabilidade de 

ocorrência que serviriam de ações direcionadas do Banco.  Por sua vez, com maior 

autonomia e em linha com o novo governo, passa a buscar recursos e elaborar projetos 

na área social. Dentre eles, estava o assentamento de trabalhadores rurais, mediante a 

aplicação de recursos para a reforma agrária, e o Pró-Creche, programa destinado a 

apoiar as empresas e os trabalhadores. 

 

Em 1983, o PIB decresceu 2,9 %, só perdendo para o PIB negativo de 1981 de 

4,3%, o pior desempenho da década de 1980. Com a queda no nível de atividade da 

economia, o setor mais atingido foi o industrial. E, um dos mais afetados seria o 

segmento de bens de capital, área tradicionalmente apoiada pelo BNDES. Essa 

tendência recessiva se prolongaria por mais alguns anos, prejudicando a arrecadação do 

PIS-Pasep (cuja fonte era o faturamento das empresas) e restringindo o potencial do 

Banco para financiar projetos. 
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A política de substituição de importações e os investimentos na economia, ainda 

permaneceram no foco do Banco, que incentivava às indústrias a serem competitivas no 

mercado exportador, e oferecia suporte de financiamento às empresas nacionais, e ao 

produto nacional diante da concorrência dos produtos importados. 

 

Em janeiro de 1985 com o ambiente democrático fortalecido e a campanha pelas 

eleições diretas já, conseguiu-se eleger (ainda de maneira indireta) o presidente da 

República Tancredo Neves. Tancredo Neves surgiu como nome capaz de unir as forças 

de oposição, representadas pela sociedade civil, e as forças da situação enfraquecida que 

eram os militares. Porém, em abril de 1985, apresentando problemas de saúde e sem ter 

assumido como presidente do Brasil - faleceu Tancredo Neves. Assumia então, seu 

vice-presidente, José Sarney, que ficaria na presidência até 1990.  

 

Nesse contexto, o BNDES atualizou os cenários prospectivos e sua metodologia 

de planejamento de longo prazo. Previu que o Brasil obteria resultados positivos num 

futuro próximo, saindo da crise, e que os investimentos já feitos representavam uma 

base econômica sólida, que resultaria num novo ciclo de crescimento. A economia 

brasileira voltou a crescer no quadriênio de 1984 a 1987 exibindo uma taxa média de 

6,1% do PIB. 

 

Em 1988, a nova Constituição foi aprovada ratificando-se em definitivo, o 

estado de direito no país. E, em 1989, realizou-se a primeira eleição direta para 

presidente da República em quase trinta anos, vencida por Fernando Collor de Mello. 

Na Constituição de 1988, os recursos do PIS-Pasep foram direcionados ao Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), mas sua fonte continuava a ser uma parte da receita de 

todas as empresas do país. Como determinou a Constituição, pelo menos 40% dos 

recursos carreados ao FAT passaram a ser (como ocorre até hoje) direcionados para as 

aplicações do BNDES, em projetos que geram emprego e renda. 

 

 Ainda em 1988, o BNDES concluindo seu planejamento dentro dos seus 

cenários prospectivos, coloca em prática, a “integração competitiva”, com o objetivo de 

expandir o mercado interno e habilitar a economia brasileira para inserção dos seus 

produtos no mercado internacional. Não só o Banco incentivava as empresas brasileiras 

a concorrência dos produtos importados, como também passou a estimular as 



65 
 

exportações. Foi iniciado o período de modernização da economia, com a participação 

do BNDES, financiando o setor de transportes ferroviário, marítimo e metroviário, 

direcionado para o bem estar social e melhor qualidade de vida.  

Em 1989, o novo presidente Fernando Collor eleito pelo voto direto, 

apresentaria ao Brasil um plano de combate à inflação ainda mais radical e heterodoxo 

que todos os planos que o antecederam. Se antes a ideia era congelar os preços para 

conter os aumentos, agora era simplesmente cortar a oferta da moeda, enxugar a 

liquidez dos recursos na economia, pelo confisco monetário das aplicações financeiras, 

inclusive poupanças e conta correntes.  

Com relação à atuação do BNDES, foi redefinida em razão da cartilha 

neoliberal, que se propagava no Brasil e no exterior, baseada no Consenso de 

Washington. A presença do Estado no desenvolvimento deveria ser substituída pela 

iniciativa privada, e diante de um quadro fiscal e inflacionário desafiador ocorreu o 

fortalecimento do projeto de privatização das empresas estatais. A figura 1 apresenta um 

modelo analítico do contexto em que o Estado brasileiro estava inserido e as novas 

sugestões de políticas a serem adotadas na economia dentre elas as privatizações. 
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Figura 1 – Modelo analítico proposto 

 

      Fonte: TEIXEIRA, 2006, p. 33.  

Ao Estado caberia o papel de regulador, com o objetivo de estimular a 

competição e a eficiência dos mercados. Portanto, o BNDES passou a adotar uma nova 

estratégia de desenvolvimento, sendo responsável pela gestão do Plano Nacional de 

Desestatização (PND), tornando-se o agente financeiro dos programas de privatização 

do país, atuando na aquisição e saneamento financeiro das empresas que seriam 

vendidas à iniciativa privada.  Em paralelo estimulou as exportações e o 

desenvolvimento social e urbano. No fundo, o banco reduziu significativamente seu 

volume de financiamentos – de R$ 14 bilhões em média desde 1975 para R$ 6,28 

bilhões em 1990 ou U$S 3,21 bilhões, só retornando de maneira mais ativa a partir de 

1997 – com R$ 27,03 bilhões ou U$S 16,46 bilhões – no governo Fernando Henrique 

Cardoso. No entanto, os recursos estavam sendo destinados, principalmente, ao 

processo de privatização do setor elétrico, e não para investimentos em novas 

empresas.  
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O plano de Collor não obteve sucesso em 1992, sendo obrigado a renunciar, 

assumindo seu vice, Itamar Franco, que governou o país de 2 de outubro de 1992 a 

janeiro de 1995. O gráfico 9 abaixo, mostra os setores em que os financiamentos do 

BNDES nesse período,  pesavam mais: o setor da indústria de transformação e o de 

serviços eram os mais beneficiados. 

 

 

 

3.2 A ATUAÇÃO DO BNDES A PARTIR DA CRIAÇÃO DO PLANO REAL 

 

Nos década de 1990, o BNDES voltou a ter mais importância no financiamento 

dos projetos de investimento, agora através do processo de privatização, intensificado 

nos governos de Fernando Henrique Cardoso. Os desembolsos do BNDES foram 

destinados quase que totalmente ao setor privado. Na década de 80 ocorreu o contrário, 

de 1980 a 1985 mais da metade dos desembolsos do Banco destinava-se ao setor 

público.  

 

Em 1993, ainda na gestão Itamar Franco, por exemplo, o BNDES já encerrara a 

privatização de todas as oito grandes empresas siderúrgicas, com o leilão da CSN, da 

Cosipa, da Companhia Siderúrgica de Tubarão, da Piratini, da Acesita, da Cosinor e da 
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Açominas e com o início do processo de liquidação da Siderbrás, a holding que 

controlava o setor.  

 

Já no governo Fernando Henrique Cardoso, que consolida o plano econômico de 

estabilização, iniciado no Governo Itamar Franco, de combate à inflação e reforma do 

Estado, através da criação de uma nova moeda e de linhas mais liberais por parte da 

gestão do Governo, e implantação das agências reguladoras que surgiram no período 

das privatizações com a criação do Conselho Nacional de Desestatização, em 1995, o 

BNDES passa a privatizar serviços de utilidade pública, principalmente nas áreas de 

energia elétrica e de telecomunicações. Mesmo que já tinha a incumbência de apoiar 

técnica, administrativa e financeiramente o Programa Nacional de Desestatização 

(PND), o Banco passou a exercer a mesma função em relação aos processos estaduais 

de desestatização, especialmente a partir de 1997. 

 

A partir de 1997, o Banco também se reestruturou para ampliar as operações de 

apoio ao exportador, assunto que veremos mais a frente. O Programa de Financiamento 

a Exportações de Máquinas e Equipamentos (Finamex), criado em 1991 e focado no 

setor de infraestrutura, transformou-se em BNDES-exim voltado para além dos projetos 

ao setor de bens de capital, através do apoio destinado à pequenas e médias empresas 

em todos os setores da economia. Um exemplo da forte atuação do Banco através do 

BNDES-Exim foi o financiamento exportação de equipamentos para a hidrelétrica de 

Três Gargantas, uma das maiores usinas chinesas, com capacidade 50% superior à de 

Itaipu. 

No início do ano de 2000, empresas significativas para à história nacional, 

Banespa e a Petrobras também foram incluídas no Programa de Desestatização (no caso 

da Petrobras, com a venda de um lote de ações excedentes do controle da União) e 

contribuíram para que o valor arrecadado no ano atingisse R$ 14,4 bilhões.  

 

A oferta pública de ações ordinárias da Petrobras (28,3% do capital votante), 

coordenada pelo BNDES, resultou numa receita de R$ 7,2 bilhões (US$ 4,032 bilhões). 

Foi a maior oferta pública já realizada na América Latina e a terceira maior operação de 

mercado de capitais nos países considerados emergentes (BNDES, 2000). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Itamar_Franco
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O gráfico 10 demonstra os desembolsos no período referido de 1994 a 1998, 

ponderados pelos elevados financiamentos na infraestrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** o setor de infraestrutura foi impactado pelas linhas de financiamento do BNDES para as privatizações, 

além dos desembolsos diretos ao setor. Os anos de 1995, 1996,1997 e 1998 - foram o auge do 

financiamento para as concessões de empresas públicas, adiantando recursos aos estados que privatizaram 

suas empresas e ofertando linhas de financiamento as empresas privadas compradoras. Dessa forma, para 

estes referidos anos, o setor de infraestrutura não entra no computo dos desembolsos tradicionais do 

BNDES, apresentam apenas a relação percentual frente aos desembolsos anuais conforme exposto nesta 

tabela. 
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Vale ressaltar o setor de infraestrutura nos anos de 1994 a 2000 – discriminado 

através do gráfico 11, a crescente participação dos setores de transportes rodoviário, 

energia e gás com grande demanda dos desembolsos do sistema BNDES a partir de 

1994. 

 

 

 

 

Ainda no gráfico 11 com relação ao setor de telecomunicações, a privatização do 

sistema Telebrás que aconteceu em meados de 1998, exigiu pesados investimentos por 

parte das concessionárias, que demandaram grande volume de recursos do BNDES 

entre os anos de 1998 e 2000, respondendo por 11%, 18% e 11% dos desembolsos 

respectivamente. 

 

Nos anos 2000, conforme gráfico 12, a atuação do BNDES veio consolidar uma 

significativa participação no desenvolvimento e estruturação da economia nacional. Na 

medida em que tem acompanhado as necessidades estruturais pelas quais passaram o 

país nas duas últimas décadas. O setor de eletricidade e transportes sempre apresentou 

um lugar de destaque nos desembolsos, espelhando as necessidades de infraestrutura 

primordiais ao crescimento industrial do país. O total de recursos para apenas estes dois 

setores representou mais de 29% do total dos desembolsos do BNDES em 2001. 
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Além disso, podemos verificar que o BNDES tem apoiado diversos outros 

setores importantes da economia, desde a indústria extrativista, de transformação, além 

dos demais setores de infraestrutura, comércio e serviços. 

 

Com tudo isso, o BNDES, que realizara cerca de 30 mil operações de 

financiamento na primeira metade da década de 90, fez no ano 2008 cerca de 204 mil 

operações, das quais 180 mil com as micro, pequenas e médias empresas (MPME). Em 

se tratando de volumes, do total de R$ 92,2 bilhões em desembolsos de 2008, R$ 21,8 

bilhões foram destinados às MPME. O gráfico 13 presenta os desembolsos que 

compreendem o período de 2006 a 2011. 
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Comprometido com o desenvolvimento sustentável, o BNDES deu mais um 

passo para aprimorar suas iniciativas de indução à proteção do ambiente: desde o início 

da década de 1990, as operações de financiamento passaram a receber classificação 

segundo a relevância do impacto ambiental. Estabeleceram-se condicionantes 

específicas para apoio a setores que causam maior impacto ambiental, como a produção 

de ferro gusa, as serrarias, a exploração de matas nativas, o garimpo e a mineração de 

forma rudimentar. 

 

3.2.1. Síntese das Privatizações Brasileiras e a Atuação do BNDES de 1990 a 2011 

 

Foi no programa de privatização dos anos de 1990, que o BNDES teve um papel 

decisivo como agente da estratégia econômica do país. Designado como gestor do 

Fundo Nacional de Desestatização (FND) e responsável pelo apoio técnico, 

administrativo e financeiro do Programa Nacional de Desestatização (PND), o Banco 

deslanchou o programa, privatizando com sucesso, na primeira metade da década, várias 

empresas estatais do setor industrial, notadamente das indústrias siderúrgicas e de 

produtos químicos.  

 

A partir de 1995, o governo cria o Conselho Nacional de Desestatização e 

confere maior prioridade à privatização. O Banco inicia a privatização dos serviços de 

utilidade pública, sobretudo nas áreas de energia elétrica e telecomunicações. Além de 

responsável pelo PND, o Banco também passou a apoiar, financeira e tecnicamente, os 

processos estaduais de desestatização, intensificados a partir de 1997. Com isto, 

contribuiu para a melhoria do resultado fiscal primário dos estados.  

 

Em 1998, o governo federal transferiu à iniciativa privada as empresas de 

telefonia fixa e de longa distância, além das empresas de telefonia celular da Banda A. 

Outras concessões na área de telefonia seriam vendidas em 1999 e em 2001. No ano 

2000, o PND obteve valores expressivos, sobretudo com a venda das ações que 

excediam o controle acionário detido pela União na Petrobrás e com a desestatização do 

Banespa. A partir daí, vários bancos estaduais também foram privatizados. 

 

As privatizações no período de 1990 a 2002 somaram o valor de US$ 105,3 

bilhões, sendo “US$ 87,2 bilhões com a receita de vendas das empresas públicas e 
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US$18,1 bilhões com a transferência de dívidas. O governo federal obteve 67% do valor 

total, ficando o restante para as privatizações estaduais. As privatizações nos setores de 

telecomunicações e energia elétrica responderam cada uma por 35,1% e 31,8% 

conforme as tabelas “7” e “8” do valor total em milhões de dólares obtidos”.  

 

 

Tabela "7"+"8"

Período Receita Divida 

Privatizações Venda Transferida

1990 a 1994 8.608        3.266         11.874        11,2%

1995 a 2002 78.614      14.810       93.424        88,8%

Total 87.222      18.078       105.298      100,0%

Fonte: BNDES/autor

1990 a 1994 Receita Divida 

Setores Venda Transferida

Siderurgico 5.562        2.625         8.167          64,6%

Petroquimico 1.882        296            2.178          21,9%

Fertilizantes 418           75              493             4,9%

Outros 350           269            619             4,1%

Particip. Minorit. 396           - 396             4,6%

Total 8.608        3.265         11.874        100,0%

Fonte: BNDES/autor

1995 a 2002 Receita Divida 

Setores Venda Transferida

Indústria 10.852      4.265         15.117        16,2%

Petroquimico 816           706            1.522          1,6%

Petróleo 4.840        -            4.840          5,2%

Mineração 5.196        3.559         8.755          9,4%

Infra-Estrut./Serviços 63.281      10.545       73.826        79,0%

Financeira 6.329        -            6.329          6,8%

Elétrica 22.238      7.510         29.748        31,8%

Transportes 2.329        -            2.329          2,5%

Portuária 4.210        -            421             0,5%

Gás/Saneamento 2.111        81              2.191          2,3%

Telecomunicaçoes 29.811      2.947         32.758        35,1%

Informática 50             -            50               0,1%

Particip. Minorit. 4.481        -            4.481          4,8%

Federais 753           -            753             0,8%

Estaduais 3.728        -            3.728          4,0%

Total 78.614      14.810       93.424        100,0%

Fonte: BNDES/autor

Tabela 8

Total %

Síntese das Privatizações Setorial - 1990 a 2002
U$S milhões

Total %

Tabela 7

Total %
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 Fazendo uma comparação das tabelas “7” e “8” com a tabela 9 (abaixo), resumo 

das privatizaçoes de 1990 a 2011, que compreende o governo de Luis Ignácio da Silva 

de 2003 até dezembro de 2010. Observa-se que não houve, praticamente, mudança nos 

resultados apontados, nos números totais (U$S 106 bilhões) e nos percentuais da 

participação setorial apresentados também. 

A resposta para essa conclusão está na implantação de novas diretrizes por parte 

do governo do presidente Lula, que descartaram as privatizaçoes nos seus dois 

mandatos, colocando mais importância no papel do Estado no desenvolvimento da 

economia e no comércio internacional, que estava pujante pelo crescimento das 

commodities e aumento do PIB global,  assunto que veremos na próxima subseção.  

 

    

      Figura 2 - Participação Setorial em Percentual  1990 a 2011

BNDES 2012 

 

Tabela 9

Programa
Receita de 

Venda
Dívidas Transferidas Resultado Total

Desestatizações federais 59.980,50 11.326,40 71.306,60

Empresas de Telecomunicações 29.049,50 2.125,00 31.174,50

Privatizações 30.824,20 9.201,40 40.025,60

Concessões 106,5 - 106,5

Privatizações estaduais 27.948,80 6.750,20 34.699,00

Total 87.929,30 18.076,60 106.005,60

Fonte: BNDES 2012/autor elab.

 Resumo das Privatizações no Brasil 1990 a 2011

U$S milhóes
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3.3 A POLÍTICA EXTERNA DO PRIMEIRO DECÊNIO 2000 E O PAPEL DO 

BNDES 

 

Com a abertura comercial a partir dos anos 90, foi criado em 1991 o programa 

FINAMEX, linha de financiamento para promover a exportação de bens de empresas 

estrangeiras ou nacionais estabelecidas no país. O sucesso dessa linha de crédito 

ampliou significativamente a participação do BNDES nesse setor, e futuramente, em 

1997, acabou mudando de nome para Programa de Crédito ao Comércio Exterior, 

BNDES-Exim. A economia brasileira necessitava de uma maior diversificação e 

promoção das suas exportações. Está nova linha agora apoiava todos os setores 

exportadores, não mais somente o setor de bens de capital. O BNDES-Exim trouxe uma 

maior dinamização as exportações brasileiras que aumentaram de maneira positiva a 

partir de 1997. Catermol (2005, p.25). 

Durante os anos de 1990 a 1999 com as ações apontadas houve um relativo 

aumento das exportações para os países membros do Mercosul, entretanto os Estados 

Unidos e a União Europeia ainda continuaram sendo o principal parceiro do Brasil. O 

comportamento da balança comercial na segunda metade da década de 90 foi 

condicionado por diversos fatores, a maior parte com efeitos expansionistas sobre as 

importações. Nesse sentido, merecem destaque a liberalização comercial e a 

estabilização da economia após o lançamento do Plano Real em julho de 1994, além do 

processo de integração no âmbito do Mercosul, o aprofundamento do programa de 

privatização, a retomada dos investimentos e a própria crise asiática de 1997. 

Durante os anos 2000, o BNDES ampliou sua atuação em beneficio das 

exportações. Segundo Valdez (2011, p.3) com o propósito de adaptar o Banco à sua 

necessidade de ação internacional, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 

outubro de 2002, aprovou o decreto 4.418, para o novo estatuto do Banco dando à 

instituição mais autonomia e agilidade para operar no exterior. O Presidente Lula, com 

o mesmo intuito de seu antecessor, a partir de 2003, prosseguiu com as mudanças no 

estatuto do Banco. O BNDES ficou então sujeito à supervisão do Ministro de Estado do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, podendo instalar e manter, no país e 

no exterior, escritórios, representações ou agências. O BNDES passou, dessa forma, a 

ser o principal instrumento financiador da política de investimento do governo federal 
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no exterior. Dentre as mudanças, chamam a atenção os incisos II, III e VI do novo 

estatuto. 

II - financiar a aquisição de ativos e investimentos realizados por empresas de 

capital nacional  no exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico 

e social do País;  

III - financiar e fomentar a exportação de produtos e de serviços, inclusive 

serviços de instalação, compreendidas as despesas realizadas no exterior, associadas à 

exportação; [...]  

VI - contratar estudos técnicos e prestar apoio técnico e financeiro, inclusive não 

reembolsável, para a estruturação de projetos que promovam o desenvolvimento 

econômico e social do País ou sua integração à América Latina. (DECRETO 4.418, 

2002). 

Assim, a parceria do BNDES em conjunto com as grandes empreiteiras 

brasileiras para a construção da infraestrutura regional sul-americana e o aumento de 

sua importância no financiamento dos processos de internacionalização das empresas 

brasileiras, bem como o atual crescimento das relações da América do Sul, tornaram-se 

caminhos relevantes para a política externa brasileira do Governo Lula.  

Posto isto, a partir de 2004, se iniciou um novo ciclo de crescimento, baseado no 

aumento da renda, do investimento e da produtividade da economia e foco no setor 

externo com a elevação das commodities mundiais por conta do crescimento da 

economia chinesa. O gráfico 14 – representa o comportamento das commodities que se 

intensificou até o final da década. 
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Com o Governo Lula, o Estado retomou seu papel como um importante indutor 

do crescimento econômico e o BNDES ganhou mais relevância, no sentido de dar 

continuidade à sua função básica de desenvolvimento. Ainda em 2004, o governo 

lançou a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), com 

participação direta do BNDES na sua formulação.  

A ênfase à exportação permaneceu como uma das prioridades do Banco, em 

consonância com a política  econômica do Governo Federal, para garantir o equilíbrio 

da balança comercial. Esse esforço para qual o Banco colaborou foi compensado com o 

crescimento das exportações de bens e serviços. O resultado foi um superávit comercial 

de 25 bilhões de dólares em 2004, alcançando U$S 46,5 bilhões em 2006.   
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3.4   O BNDES E AS EMPRESAS NACIONAIS 

 

A politica externa do Governo Lula juntamente com as empresas nacionais tinha 

o BNDES como principal agente ativo na articulação dessa relação. De acordo com 

Valdez (2011, p.6), a busca por novos mercados para os produtos brasileiros e a 

estratégia de projeção internacional do país consolidou a relação de grandes empresas 

brasileiras com as ações externas do país no exterior, especialmente no continente sul-

americano. Portanto, ao mesmo tempo em que os recursos do BNDES auxiliaram 

empresas nacionais a expandirem suas atividades no exterior, o Banco consolidou-se 

como instituição financeira de amplo alcance regional, aumentando de forma 

generalizada, a influência do Brasil no cenário internacional. 

Ao incentivar as oportunidades de investimento, o BNDES, passa a adquirir, em 

alguns casos, a participação acionária de empresas que buscavam o acesso aos 

financiamentos do Banco. Essas ações eram feitas pela sua subsidiária BNDESPAR. 

 Dentre essas operações destacaram-se as  aquisições de grandes concorrentes 

internacionais, caso exemplares como a companhia Vale do Rio Doce e da Petrobras, e 

a ampliação de suas atividades no Brasil,  através da participação em diversos ramos de 

atividades que incluem os setores de alimentos, energia elétrica, telecomunicações, 

mineração, bancos, papel, petroquímica, siderurgia, transportes e aviação. Nesses casos, 

a participação acionária do BNDES é mais uma forma de garantir o retorno sobre o 

capital investido do Banco e auxiliar no fortalecimento  das empresas campeões 

nacionais. 

De acordo com a tabela 10  sobre a participação acionária do BNDES em Valdez 

(2011). Fica bastante evidente a alta participação nas empresas de energia que atua, 

principalmente no Brasil. Nesse rol de empresas, tem-se a MPX Energia (2,60%), CESP 

(5,71%), CPFL Energia (8,42%), ETH Bioenergia (16,33%) Eletrobrás (18,50%), Rede 

Energia S.A (22,59%), Light (22,96%), Copel (23,96 %), CEG (34,56%) e Brasiliana 

(53,85%).  
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Além de grandes empresas que atuam em território nacional, a BNDESPAR 

possui ações de empresas nacionais com larga experiência internacional como a 

Brasil Foods (2,55%), Gerdau (3,50%), Vale S/A (5,34%), Braskem (5,55%), Embraer 

(5,37%), Petrobras (7,66%), Marfrig (13,89%), JBS-Friboi (17,32%), Fibria (30,42%) e 

América Latina Logística (12,21%).  

Durante o Governo Lula essas empresas utilizaram-se do apoio financeiro do 

BNDES que objetivava a inserção internacional das empresas nacionais, do próprio 

BNDES e do Brasil. O papel que o BNDES desempenhou nos últimos anos de maneira 

relevante, foi especialmente por meio do estímulo à exportação e, desde 2003, o Banco 

também apoiou o investimento direto de empresas brasileiras no exterior, tanto por meio 

de financiamento quanto de participação acionária. 

Segundo BNDES (2013), o reforço da atuação do BNDES no exterior e do seu 

apoio à internacionalização das empresas brasileiras exigiu a busca de novas estruturas 

organizacionais, inclusive com a constituição de unidades do Banco fora do Brasil. O 

ponto de partida foi a decisão de implantar uma representação do BNDES junto ao 

Mercosul, com a abertura de um escritório em Montevidéu, no Uruguai, ocorrida em 

agosto de 2009, com o objetivo de identificar, estruturar e facilitar negócios de interesse 

do Brasil na América do Sul, em especial nos países do Mercosul. 

Empresas Nacionais
% 

BNDESPAR
Empresas Nacionais

% 

BNDESPAR

1 Brasiliana 53,85% 18 Valepar 9,79%

2 Bom Gosto 34,59% 19 CPFL Energia 8,42%

3 CEG 34,56% 20 Petróbras 7,66%

4 Telemar 31,38% 21 CESP 5,71%

5 FIBRIA 30,42% 22 Brasken 5,55%

6 Rio Polímeros 25,00% 23 Embraer 5,37%

7 COPEL 23,96% 24 Vale S/A 5,34%

8 Light 22,96% 25 Gerdau 3,50%

9 Rede Energia S/A 22,59% 26 MPX Energia 2,60%

10 Klabin 20,25% 27 Brasil Foods 2,55%

11 Ouro Fino 20,00% 28 Banco do Brasil 2,43%

12 Eletrobrás 18,50% 29 PDG Realty 2,24%

13 JBS Friboi 17,32% 30 Brasil Temleco 2,20%

14 Parapanema 17,23% 31 Cia. Siderúrgica Nacional 2,10%

15 ETH Bionergia 16,33% 32 Tele Norte Leste Participações 1,63%

16 Marfrig 13,89% 33 Bradesco 0,25%

17 América Latina Logística 12,21% 34 Itaú Holding 0,25%

Fonte: BNDES (2011)/autor elab.

Tabela 10 : Empresas Nacionais com Participaçao BNDESPAR
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Outro passo importante foi a inauguração, em novembro de 2009, de uma 

subsidiária em Londres, no Reino Unido, na forma de empresa de participações sem 

atividades financeiras (“investment holding company”). Os principais objetivos 

da BNDES foram aumentar a visibilidade do Banco junto à comunidade financeira 

internacional, auxiliar de maneira mais efetiva as empresas brasileiras que buscam 

espaço no mercado externo e fazer a ponte entre investidores internacionais e as grandes 

oportunidades oferecidas pelo Brasil. 

Em dezembro de 2013, o BNDES abriu uma representação em Joanesburgo, na 

África do Sul. O com o objetivo de  concentrar esforços para a efetivação de parcerias e 

investimentos em todo o continente africano, que vem experimentando a retomada do 

seu desenvolvimento, com taxas de crescimento acima da média mundial. 

Na organização interna do BNDES, em 2008, foi criada a Área Internacional, 

setor responsável pela coordenação da implementação das atividades vinculadas à 

atuação internacional do Banco, em articulação com as demais áreas. Desta forma, o 

BNDES objetivou dar maior eficácia ao apoio à internacionalização de empresas, 

consolidando o fortalecimento e a competitividade da economia brasileira. 

Vale ressaltar que algumas empresas das quais o BNDES detém participação 

acionária, em decorrência de acordos que viabilizaram a liberação de recursos do 

Banco, são as empresas mais internacionalizadas do país. Casos como: JBS-Friboi 

(produtos alimentícios - carnes), Gerdau (siderurgia e metalurgia), Marfrig (produtos 

alimentícios - carnes), Vale (extração de minerais metálicos), ALL (transporte terrestre - 

ferrovias), Petrobras (extração de petróleo e gás natural), Brasil Foods (produtos 

alimentícios). De acordo com os dados apontados, as empresas transnacionais 

brasileiras citadas,  acabaram por desenvolver algum tipo de atividade econômica 

vinculada em áreas estratégicas para a política externa brasileira. 

Portanto, o BNDES passou a apresentar, ao longo da década de 1990, vertentes 

mais atuantes através da participação ativa nas privatizações e também, no apoio e 

inserção das empresas brasileiras no comércio exterior e inserção internacional, 

processo esse que se intensificou com os governos de Fernando Henrique Cardoso e  de 

Luís Ignácio da Silva nos anos 2000, juntamente, com o papel de agente anticíclico nos 

momentos de turbulência da economia brasileira. 



81 
 

3.5  A FUNÇÃO ANTICÍCLICA DO BNDES NOS ANOS 2000 

 

A participação relevante nos processos de privatização e a contribuição às 

empresas brasileiras no comércio e inserção exterior ao longo dos anos 90, foram, sem 

dúvida, as principais atividades do Banco, juntamente com a ação anticíclica na 

economia brasileira diante das contrações econômicas que marcaram a primeira década 

dos anos 2000.  

 

O BNDES tem desempenhado essa importante função anticíclica no mercado de 

crédito nacional. Tal mercado se apresenta  extremamente volátil em razão de uma série 

de fatores ou  riscos**: de crédito, de liquidez, de juros e da taxa de câmbio. Dessa 

forma, as vulnerabilidades desse mercado levam os bancos privados a responder de 

forma pro-cíclica, mais conservadora, diante do comportamento da atividade 

econômica. Se a economia vai bem, os financiamentos como um todo se expandem. 

Mas se a economia vai mal, há uma retração dos empréstimos.  

 

Sendo assim, o BNDES vem agindo de modo a estabilizar a oferta de recursos 

na economia  e manter os investimentos produtivos. As fontes de recursos do banco são 

consideradas estáveis, e tal característica fornece condições para que ele exerça sua 

função contra cíclica no mercado de crédito, a qual é dividida em duas partes: A 

primeira está relacionada à função econômica cumprida pela instituição: garantir fundos 

em moeda nacional para investimentos de longo prazo. Dada a autonomia de seu 

funding e de sua liquidez em face do mercado, a capacidade de financiamento do 

BNDES não é muito afetada pelo ciclo de crédito do mercado. O impacto maior do ciclo 

sobre o BNDES se faz sentir pelo lado da demanda. Flutuações relevantes no crédito 

afetam os níveis de investimento das empresas e, em consequência, as atividades do 

banco. Sua ação a esse respeito é, basicamente, dar continuidade aos projetos em curso 

e, sobretudo, evitar que uma eventual escassez de fundos de longo prazo se torne um 

elemento adicional de desaceleração do investimento.  

 

 

**Risco de crédito, quando o tomador de crédito não honra os pagamentos devidos. Risco de liquidez, 

associado ao descasamento de prazos entre os ativos e passivos. Risco de juros e de câmbio, resultantes 

de uma variação desfavorável da taxa de juros e da taxa de câmbio, respectivamente.  
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A segunda parte da análise diz respeito ao curto prazo. Diante de relativa 

inelasticidade de suas fontes de recursos e de liquidez, a atuação do BNDES pode ter 

foco anticíclico, em particular nas fases descendentes da economia. Essa ação depende 

de políticas de crédito específicas e da resposta dos investidores aos incentivos criados. 

Torres Filho (2007, p. 300-301).  

 

Ao longo dos anos 2000, diante de eventos que afetaram o mercado de crédito e 

consequentemente o financiamento da economia brasileira, o BNDES teve oportunidade 

de agir de modo anticíclico. Por exemplo, devido ao aumento do risco Brasil e da crise 

de confiança político-eleitoral que afetou o país em 2002, os bancos estrangeiros 

suspenderam suas linhas de crédito para o financiamento das exportações. O Banco 

Central e o BNDES agiram para fornecer os recursos para que os bancos brasileiros 

concedessem os empréstimos necessários às empresas e reduzissem assim os efeitos da 

redução da liquidez. De acordo com os dados obtidos de Torres Filho (2006), entre 

junho/2001 e junho/2002, o crédito ao setor privado como proporção do PIB reduziu-se 

de 29,1% para 23,8%. Nesse mesmo período, a participação do BNDES no crédito total 

foi mantida, o que contribuiu para o não agravamento da oferta de crédito, evitando a 

paralisação de uma série de projetos de investimentos. O BNDES também financiou as 

empresas do setor elétrico que estavam passando por problemas na época (crise do 

“apagão” de 2001) e tiveram dificuldades de obter empréstimos nas instituições 

privadas.  

 

Dados extraídos de Sant´anna (2009, p.166), também ilustram o papel do 

BNDES como estabilizador no mercado de crédito. O gráfico 16 mostra claramente que, 

entre junho/2000 e junho/2006, enquanto a relação crédito/PIB para a economia estava 

baixa, o crédito fornecido pelo BNDES em relação ao crédito total estava em alta 

(BNDES/Crédito). A partir de então, com a recuperação do crédito total, a relação 

BNDES/crédito se reduz. Desse modo, o crédito fornecido pelo BNDES como 

proporção do crédito total ao setor privado aumentou de 18,1%, em abril de 2001, para 

24,3%, em março de 2003. Desde então, tal participação foi sendo reduzida à medida 

que a situação econômica melhorava e os bancos retomavam suas funções de 

emprestadores.  
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No entanto, a partir de setembro de 2008, com o agravamento da crise financeira 

internacional (desencadeada pelo mercado subprime dos Estados Unidos) e a 

consequente redução da liquidez externa, o governo teve que atuar de forma a 

minimizar os efeitos da restrição do crédito. No que diz respeito ao BNDES, houve 

ampliação das linhas de financiamento às exportações e ao capital de giro, e o banco foi 

responsável por cerca de um terço da expansão do crédito no país. Em setembro de 

2008, o BNDES respondia por apenas 16% da oferta de crédito ao setor privado. Mas 

com o agravamento da crise financeira internacional, a participação do BNDES sobe 

para 17% em dezembro do mesmo ano.  

 

Outro exemplo que ilustra o papel ativo do BNDES em momentos de crise é a 

contribuição dos bancos no que diz respeito à expansão do crédito entre setembro e 

dezembro de 2008. Os bancos privados responderam por 32% e os bancos públicos por 

68%, sendo que desse total o BNDES respondeu por 32 pontos percentuais da variação 

líquida do total de crédito na economia no período. Conforme o gráfico 17. 
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Fonte: Bacen/BNDES/apud Sant’anna(2009) 

 

Vale ainda destacar que a participação das operações de crédito do BNDES no 

PIB aumentou de 4,5%, em 2000, para 6,0%, em setembro de 2008, e para 7,0%, em 

dezembro de 2008, chegando até 9,6% em 2011, conforme gráfico 18. Assim, o 

BNDES teve um papel essencial para reduzir os efeitos da retração do crédito privado 

na economia brasileira neste período de crise: “Um dos grandes diferenciais da 

economia brasileira frente a outros países no processo de enfrentamento da crise 

financeira internacional foi justamente essa atuação anticíclica do sistema público de 

crédito” Puga e Borça Jr. (2011, p.2). 

 

 

 

Um estudo realizado por Micco e Panizza (2004, p.5-13) sobre o papel 

anticíclico dos bancos públicos, conclui que os empréstimos concedidos por estes 
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bancos são 84% menos pró-cíclicos do que o dos bancos privados. Desse modo, os 

bancos públicos reduzem menos as operações de crédito nas fases recessivas, quando os 

bancos privados, mais avessos ao risco, aumentam a preferência pela liquidez. Já nas 

fases expansionistas, os bancos públicos aumentam seus empréstimos em proporções 

relativamente menores do que os bancos privados. Desse modo, os bancos públicos 

atuam como importantes estabilizadores da oferta de crédito através de sua função 

anticíclica.  

Essa atuação anticíclica do BNDES na economia brasileira, especialmente diante 

do agravamento da crise financeira internacional, no segundo semestre de 2008, teve de 

contar com o aporte de recursos do Tesouro Nacional. O Governo Federal concedeu 

empréstimos de R$ 180 bilhões ao BNDES, entre os anos de 2009 e 2010, com prazos 

variando de 20 a 40 anos e custo principal conforme a TJLP, ou seja, a um taxa de juros 

mais baixa do que a Taxa Selic, taxa esta que o Tesouro Nacional pagava nos seus 

compromissos com a dívida pública fiscal.   

Ainda em 2010, o BNDES manteve sua atuação anticíclica. Desta vez, para 

evitar um descontrole inflacionário na economia, reduziu suas operações de crédito 

visando contribuir com a política econômica do Governo Federal. O Banco “esfriou” o 

crescimento da demanda agregada através da diminuição do volume dos empréstimos. 

De acordo com Puga e Borça Jr. (2011, p.1-7), o BNDES atuou em conjunto com a 

autoridade monetária de modo a evitar pressões inflacionárias. A participação dos 

empréstimos concedidos pelo BNDES no total de crédito diminuiu de 21,2% em 

dezembro de 2010 para 20,3% em maio de 2011.  

 Apesar dos aspectos positivos à atuação do BNDES no apoio à indústria e as 

politicas do governo federal, diante da manutenção e do apoio aos financiamentos de 

longo prazo em cenários econômicos favoráveis e adversos, críticas não faltaram por 

parte de alguns analistas econômicos à sua atuação devido aos encargos ao Tesouro 

Nacional que giram em torno de 0,4% do PIB. Segundo Oliveira (2011, p.1), o Tribunal 

de Contas da União (TCU) chegou a realizar uma auditoria para avaliar os benefícios 

para o Tesouro Nacional de tais empréstimos e os custos dos subsídios. O próprio 

BNDES também realizou um estudo intitulado “Benefícios dos Empréstimos do 

Tesouro ao BNDES” para mensurar os custos fiscais e os benefícios dessa operação.  
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Vale ressaltar ainda que a retração dos investimentos dos anos 2005 e 2006, por 

conta da elevação da taxa básica de juros (Selic) no Brasil nos anos anteriores, fez com 

que o BNDES elevasse seus financiamentos para compensar o aumento dos custos à 

indústria pelo encarecimento do crédito, principalmente para o PAC (Plano de 

Aceleração do Crescimento) assunto que veremos no capítulo 4. Tal procedimento 

contribuiu inevitavelmente, para esgotar os recursos, o potencial de financiamentos do 

banco no final de 2007. Diante das dificuldades econômicas durante os anos que se 

seguiram, o BNDES teve que recorrer ao empréstimo do Tesouro Nacional para poder 

contribuir com a recuperação da economia brasileira, especialmente nos momentos mais 

críticos da crise.  

No estudo feito pelo BNDES, foi estimado que ao final dos empréstimos do 

Tesouro Nacional ao Banco, haveria um lucro considerável, com o retorno dos 

financiamentos e com a sustentação do PIB brasileiro da ordem U$S 1,6 trilhões em 

2009. Para Oliveira (2011, p.2), o relatório do TCU afirma que: “As operações 

subsidiadas do Tesouro Nacional com o BNDES, ao mesmo tempo em que criam um 

custo fiscal para o Tesouro, acarretam um aumento do lucro da instituição financeira, 

que termina por se tornar receita de dividendos para o Tesouro”. Outros benefícios 

referem-se à possibilidade de manutenção do financiamento na economia brasileira, 

visto que várias fontes de financiamento haviam secado na época da crise de 2008. 

Dessa forma, com os financiamentos e investimentos mantidos e realizados, o 

crescimento do PIB juntamente com a arrecadação de impostos foram mantidos. Além 

disso, aumentou-se a capacidade produtiva potencial da economia, de modo mais 

permanente, o que gerou maiores chances de estabilização diante de possíveis quadros 

inflacionários e pressões de demanda da economia. Nesse sentido, o Brasil conseguiu 

superar mais rapidamente os efeitos da crise internacional, ao contrário de outros países 

atingidos pela crise, que não apresentaram performances semelhantes nas suas politicas 

públicas e nos seus bancos de desenvolvimento, sofrendo assim com a escassez de 

crédito e a paralização dos negócios nas suas economias. 

Portanto, apesar das críticas aos repasses do Tesouro diante da diminuição dos 

superávits primários do governo e aumento da dívida bruta, que pesam contra a atuação 

de agente anticíclico do Banco, existem análises que as contrapõem, demonstrado que 

existem benefícios que tendem a superar ou empatar os custos, tais como os efeitos 
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multiplicadores e aceleradores que os desembolsos via financiamentos à produção 

industrial impactam na atividade econômica.  Como exemplo, sem tais recursos, a 

queda do PIB real de 0,3% em 2009, ficaria ainda mais comprometida, intensificando as 

perdas em termos fiscais, no emprego e na renda. Segundo Coutinho (2011, p.415) “o 

efeito positivo da criação e manutenção da renda apresentou tendência a compensar o 

ônus fiscal embutido dos empréstimos do Tesouro”.  

Na mesma linha das criticas ao BNDES esta a escolha dos “campeões 

nacionais”, ou seja, as grandes empresas que são escolhidas com as linhas de 

financiamentos subsidiadas, em detrimento das empresas médias e pequenas que 

buscam financiamentos mais caros no setor privado e que respondem herculeamente, 

por quase a metade do PIB brasileiro e têm extrema relevância na contratação dos 

empregos. O porquê dessa escolha, segundo o presidente do BNDES, está na breve 

necessidade de o país ter empresas fortes globalmente, de inserção e de escala 

internacional, que abrirão novas oportunidades de negócios e de desenvolvimento ao 

país.  

“A economia internacional tende à concentração de mercado”, diz Luiz Gonzaga 

Belluzzo, professor da Unicamp e segundo Jose Carlos Ferraz – economista e diretor do 

BNDES, promover a formação de grupos fortes nas áreas em que o Brasil seria mais 

competitivo, seria o caminho mais rápido e mais curto para conquistar o mercado 

externo e também para suprir ao máximo a falta de investimentos domésticos e os 

gargalos no desenvolvimento da indústria brasileira. 

É uma escolha difícil, segundo Paulo de Tarso Vieira Barbosa, da ProInvest, 

empresa especializada em estruturar projetos de investimento diante das diretrizes ao 

desenvolvimento da economia, o Estado deveria deixar os atores se acertarem, 

fornecendo regras claras e racionais, fiscalização e consistência. Mas isso costuma 

demorar anos, senão décadas, e o Brasil tem pressa. Por isso o uso de atalhos. Por outro 

lado “Os bancos privados brasileiros fogem do risco, sobretudo de longo prazo, e o 

BNDES ocupa esse papel praticamente sem concorrência”. 

Aprofundando-se um pouco mais a análise sobre a principal crítica apontada 

pelos economistas, do custo ao Tesouro Nacional do diferencial da TJLP (taxa de juros 

de longo prazo) e a Taxa Selic, vale ressaltar que o problema existe e seria muito mais 
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prejudicial ao Tesouro Nacional, se o BNDES não o ressarcisse via dividendos, quando 

ocorressem os lucros com o retorno dos empréstimos realizados. 

Por outro lado, do ponto de vista macroeconômico, a TJLP é determinada 

através da taxa Selic, taxa de referência da economia brasileira e das políticas 

monetárias do Banco Central, que têm por objetivo base: controlar a inflação e oferecer 

uma taxa de juros real que consiga suportar o risco país e o interesse dos investidores na 

rolagem da dívida pública interna e externa brasileira, e assim, equacionar o seu balanço 

de pagamentos. 

E como os nossos últimos governos não conseguiram vencer de maneira efetiva 

os riscos inflacionários da economia e consolidar quadros de rigidez e disciplina 

orçamentária e fiscal, que permitissem superávits primários e taxas de poupança 

maiores, se acostumaram a conviver com ambientes de taxas de juros bastante elevadas. 

Se conseguissem vencer, aliviariam o custo da dívida pública, sua rolagem, com 

taxa de juros (Selic) mais baixas, e consequentemente, com menores necessidades de 

elevação da carga fiscal, o que contribuiria para um quadro inflacionário melhor e um 

ambiente de negócios mais favorável aos financiamentos empresariais e aos 

investimentos. 

Dessa maneira o quadro apontado acima, chamado de custo Brasil, está longe de 

ser ideal, fato este que o país configura com posições muito tímidas no ranking dos 

países que apresentam ambientes propícios aos investimentos. O Brasil ainda nos dias 

de hoje, não consegue competir com as economias mais fortes, uma vez que ainda não 

consegue elevar suas taxas de investimentos e reduzir suas taxas de juros básicas da 

economia.  

E como o país tem pressa em se desenvolver e reconhece que seria muito 

custoso e prolongado tentar resolver essas deficiências estruturais, que formam o custo 

Brasil, a busca de alternativas viáveis de maneira a encurtar o caminho ao 

desenvolvimento da indústria, via politicas de financiamentos subsidiados, com o uso da 

taxa de juros de longo prazo TJLP, aos grupos considerados fortes, internamente e 

externamente, líderes da economia brasileira seria legítima. 

Portanto, todo esse arcabouço de condicionantes apontadas acima, denota 

claramente um problema de gestão administrativa das políticas governamentais, que nos 
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leva a refletir, que antes de discutirmos as taxas subsidiadas TJLP pelo Tesouro 

Nacional ao BNDES, devemos antes tentar entender, o porquê das taxas Selic e taxas de 

inflação, serem ainda tão altas, uma vez que estas taxas formam a base para a 

determinação da taxa TJLP. 

Sendo assim, não é a taxa TJLP que está demasiadamente baixa, e sim, a taxa 

Selic que está absurdamente alta e lesiva a qualquer política de investimentos no nosso 

mundo contemporâneo, onde a indústria convive com margens de lucro cada vez mais 

apertadas, num ambiente marcado por economias de escala e muita competição.   
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CAPÍTULO 4 

 O IMPACTO DA ELEVAÇÃO DO CRÉDITO DO BNDES NA 

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO (FBCF), CRESCIMENTO (PIB) 

E EMPREGO 

 

4.1  INTRODUÇÃO E O CONTEXTO DO MERCADO DE CRÉDITO 

BRASILEIRO 

 

O desenvolvimento econômico mantém estreita correlação com a ampliação do 

crédito. A maior disponibilidade de crédito, ou seja, de empréstimos, permite que a 

demanda efetiva se expanda e, consequentemente, gere uma aceleração da trajetória de 

crescimento da renda e do emprego. O acesso ao crédito permite às famílias aumentar 

seu padrão de consumo de bens duráveis e investir, em especial, em residências e 

educação. 

 

A maior disponibilidade de financiamentos de longo prazo, por sua vez, permite 

que as empresas façam maiores investimentos e se lancem em projetos de maior escala 

financeira e de maturação, o que realimenta o processo de crescimento econômico. De 

fato, em países com mercados de crédito e de capitais pouco desenvolvidos, a ampliação 

da capacidade produtiva fica basicamente limitada ao autofinanciamento das empresas, 

à capacidade do governo de disponibilizar fundos de longo prazo e à vulnerabilidade 

dos movimentos de expansão e contração da liquidez internacional – determinantes no 

volume de captações externas das mesmas. 

 

Segundo Santana e Borça (2009, pag. 42), a experiência internacional mostra 

que os mecanismos predominantes de financiamento de longo prazo podem variar muito 

entre países. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, esse papel é basicamente 

cumprido pelo mercado de capitais, com a colocação de ações e títulos de renda fixa das 

empresas diretamente junto ao público. Em outros países, como Alemanha, Japão e 

Brasil, os bancos têm um papel mais importante nesse processo, por meio do 

financiamento indireto. 

 

A relação entre os saldos dos empréstimos e o respectivo produto interno bruto 

(PIB) dos países é uma importante medida de referência das condições e da 
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profundidade do mercado de crédito bancário. O gráfico 19 reúne esse indicador para 

um grupo de 22 países. Percebe-se que esse percentual é significativamente maior nos 

países mais desenvolvidos, chegando a atingir quase 200% do PIB, como no caso dos 

Estados Unidos. 

 

Outra relação importante é a intensificação do crédito frente ao PIB nos países 

que aceleraram seu crescimento no passado recente. China e Coreia do Sul, por 

exemplo, têm uma relação crédito/PIB superior a 100%. Além do nível e do 

crescimento da renda per capita, existem outros fatores que exercem significativa 

influência sobre o volume da oferta de crédito ao setor privado nos países: a proteção 

aos direitos dos credores, o nível de informação disponível sobre os tomadores e a taxas 

de juros internas praticadas. 

 

No Brasil, o crédito ao setor privado e ao setor público apresenta duas 

características marcantes quando comparado a outros países. A primeira delas é a de ser 

relativamente escasso. Segundo dados do Banco Mundial, em 2008 o estoque de crédito 

no Brasil totalizou apenas 41,3% do PIB. Ainda que acima de outros países latino-

americanos com grau de desenvolvimento semelhante – como Colômbia (36%), México 

(20%) e Argentina (16%), esse indicador é bem inferior ao observado nas economias 

desenvolvidas e nas economias em desenvolvimento do leste da Ásia – Coréia do Sul 

(163%), Malásia (101%) e Tailândia (92%). 

 

A segunda característica peculiar do crédito no Brasil nos últimos anos é sua 

volatilidade. Esta volatilidade do crédito nos países da América Latina está relacionada 

aos choques macroeconômicos externos - vinculados à vulnerabilidade dos seus  

balanços de pagamentos e também,  às condições de instabilidade da região – a situação 

política, o ambiente para os negócios e a capacidade produtiva de cada país. Um 

exemplo no Brasil foi a volatilidade da oferta de crédito ocorrida diante das  

turbulências  do cenário internacional na década de 1990, como a crise do México, em 

1994, da Ásia, em 1997, da Rússia, em 1998, e a própria crise brasileira, de 1999, com a 

mudança do regime cambial, são exemplos de choques que tiveram efeitos negativos na 

evolução das condições de crédito do país, contribuindo para sua maior volatilidade. 
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Ainda no gráfico 19 dentro do total de crédito concedido, o Banco Central do 

Brasil (BCB), faz a divisão entre os créditos ao setor público e ao setor privado. O setor 

privado registrou o em dezembro de 2008 um montante que representava 40,1% do PIB 

nacional. Enquanto que o crédito ao setor público foi apenas 1,0% do PIB. BACEN 

(2009) 

A evolução do crédito ao setor privado como proporção do PIB no Brasil, entre 

janeiro de 2001 e dezembro de 2011, é visualizada no gráfico 20. No período de 2001 a 

2005, o crédito em relação ao PIB ficou estacionado em torno de 25%. Esta tendência 

foi modificada a partir de 2006, quando o volume de crédito em relação ao PIB deu 

saltos expressivos, chegando a 49% em dezembro de 2011. Mesmo com este 

crescimento dos últimos anos, o Brasil continua com uma modesta relação crédito/PIB 

em termos internacionais.   
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4.2  O PAPEL DO BNDES EM RELAÇÃO AO MERCADO DE CRÉDITO 

 
Ao longo de sua existência, o BNDES tornou amplamente conhecida sua função 

de provedor de funding de longo prazo à indústria e à infraestrutura. No entanto, não 

menos evidente foi o papel que discutimos no capítulo 3, do Banco como importante 

agente anticíclico no mercado de crédito, no qual atua de forma compensatória em 

relação ao restante do sistema financeiro, principalmente nos momentos de crise ou 

descontinuidade das economias.  

 

Como foi dito anteriormente, a alta volatilidade do mercado de crédito e seu 

envolvimento direto como instrumento ativo de risco do mercado bancário, sujeito às 

oscilações da economia,  aponta fragilidades próprias ao setor que, por sua natureza,  

tendem a acentuar-se em cenários de instabilidade macroeconômica. Em momentos de 

crescimento econômico e alta concorrência no crédito, essas limitações tendem a tornar-

se menos perceptíveis, já que a própria concorrência bancária tende a aumentar a 

confiança dos mesmos e reduzir a aversão ao risco, ampliando  mais ainda seus 

empréstimos. Justamente  por esses motivos, que o crédito se contrai muito fortemente 

quando a economia se retrai e, inversamente, se expande rapidamente quando a 

economia cresce. A fim de evitar esse tipo de comportamento pró-cíclico do crédito, o 

Estado pode atuar, por meio de bancos públicos, e neste contexto, o BNDES como um 

grande representante, seria a instituição escolhida para sustentar as linhas de 

financiamento a empresas em momentos de crise. 

 

O BNDES exerce um importante papel estabilizador no mercado de crédito 

nacional. Nos momentos em que o mercado se contrai, o Banco amplia sua participação 

relativa ao garantir acesso ao crédito às empresas em momentos de liquidez reduzida. 

Entretanto, quando o mercado de crédito se expande, o BNDES vê a sua participação se 

reduzir, deixando a cargo do setor privado o atendimento da demanda por crédito em 

expansão. 

 

O BNDES vem apresentando, nos últimos anos, uma tendência de crescimento 

dos seus ativos, em decorrência do ciclo de investimento vivido pela economia 

brasileira, especialmente nos setores básicos de infraestrutura – energia elétrica, 

logística e saneamento. No ano de 2007, foi lançado o Programa de Aceleração 
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Econômica do Governo Federal, e o BNDES participou ativamente desse Programa, 

como veremos mais a frente. O gráfico 21 apresenta os desembolsos concedidos pelo 

BNDES no período compreendido entre os anos de 2000 e 2011. Observa-se que a 

participação do banco no financiamento da economia brasileira vem se consolidando 

com a ampliação contínua da liberação de recursos, especialmente nos últimos três anos, 

em que o montante dos desembolsos superou os cem bilhões de reais. 

 

 

 

Estes projetos, por se caracterizarem com sendo de longa maturação e risco 

bastante considerável, demandam a participação do BNDES, como  principal fonte de 

financiamento de longo prazo para sua viabilização. Além disso, como afirmam Santana 

e Borça (2009, pag.55), essas ações acabam por gerar estímulos adicionais aos 

investimentos privados nos demais setores da economia. Isso acontece tanto em função 

dos investimentos em infraestrutura aumentarem a competitividade sistêmica da 

economia via efeitos multiplicadores quanto da sustentação de taxas de crescimento de 

longo prazo mais elevadas por intermédio desses efeitos aceleradores da atividade. O 

gráfico 22 mostra a distribuição dos desembolsos concedidos pelo BNDES por setor de 

atividade desde 2002 até junho de 2011. Nota-se que os financiamentos realizados pelo 

banco se concentram majoritariamente nos setores da indústria e da infraestrutura. No 

seu relatório de perspectivas de investimento (BNDES 2009, p.1), entre o início de 2006 

e o 3º trimestre de 2008, a economia brasileira apresentou elevadas taxas de 
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crescimento, associadas a um processo contínuo de expansão do investimento. Ao longo 

desse período, a formação bruta de capital fixo (FBKF), assunto que veremos a seguir,  

cresceu sistematicamente acima do PIB, configurando positivo ciclo de investimentos 

no país. 

 

Esse ciclo dos investimentos deu-se em duas ondas. A primeira teve início nos 

setores das indústrias extrativas e produtoras de insumos básicos, estimulada pela 

combinação de forte incremento da demanda mundial por commodities (China) e das 

vantagens competitivas brasileiras nesses setores. Em contraste com outros momentos 

do passado recente, nos quais as inversões se concentravam na modernização das 

fábricas existentes, os projetos direcionaram-se, em maior proporção, à implantação de 

novas plantas industriais. Nos setores de siderurgia e papel e celulose, houve, 

adicionalmente, um deslocamento de bases produtivas de países desenvolvidos para o 

Brasil. A segunda onda foi constituída pelos investimentos na infraestrutura, na 

construção residencial e na indústria de bens de consumo duráveis. Nesses casos, os 

dois principais fatores determinantes foram: i) políticas públicas - Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), mudanças no marco regulatório do setor elétrico e 

melhoria do ambiente institucional no segmento de construção residencial e ii) 

crescimento do mercado consumidor doméstico - expansão da massa salarial e do 

crédito. 
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Também, vale ressaltar nessa análise do papel dos investimentos do BNDES, 

uma importante alteração no que diz respeito ao porte da empresa que é atendida pelo 

BNDES. Os desembolsos concedidos pelo banco eram predominantemente voltados 

para as grandes empresas, sobretudo no período do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento na segunda metade da década de 70. Esta característica dos 

empréstimos vem se alterando, principalmente a partir dos anos 2000. Cada vez mais o 

banco aumenta suas operações com micro, pequenas e médias empresas (MPME´s) e 

pessoas físicas através de políticas de microcrédito. 

 

 O Gráfico 23 ilustra a distribuição dos empréstimos concedidos pelo banco por 

porte de empresa. Um ponto importante a ser comentado (nesse gráfico 23), em 

particular no ano de 2011, seria que mesmo diante da necessidade de o BNDES reduzir 

sua participação no total de crédito da economia brasileira neste ano referido, dada a 

recuperação da atividade econômica em curso, do mercado privado de crédito e as 

pressões inflacionárias, neste ano em específico, R$ 49,8 bilhões foram liberados para 

as MPME´s. Esse montante representou  cerca de 35,86%  do total de desembolsos feito 

pelo banco. Esta proporção foi a maior da história da instituição para um ano completo 

(BNDES, 2012). 

 

 

 

Segundo Torres Filho (2012, p. 994-996) o crédito bancário de longo prazo em 

moeda nacional às empresas no Brasil sempre foi uma atividade quase exclusiva do 

BNDES que, historicamente, dominou esse tipo de financiamento em moeda local. Em 
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2009, dois terços dos empréstimos de mais de cinco anos dos bancos brasileiros em 

2009, incluindo tanto as operações com as empresas quanto com as pessoas físicas, era 

financiado pelo Banco. Do total, outros vinte pontos percentuais eram detidos por dois 

outros bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, mas a maioria, 

direcionados para o crédito habitacional. 

 

Além de serem de longo prazo, os créditos do BNDES têm uma alocação muito 

concentrada no financiamento de despesas associadas com o investimento produtivo das 

empresas, como a compra de máquinas e equipamento ou a construção de obras civis; 

ou seja,  vinculados à Formação Bruta de Capital Fixo que veremos mais a frente neste 

capítulo. A respeito de sua atuação muito concentrada, como banco de desenvolvimento 

detém uma participação elevada no crédito bancário brasileiro. Em 2011, respondeu por 

quase 21% desse total, o que correspondia a mais de 10% do PIB (gráfico 24). Tais 

percentuais sofreram, no entanto, grande volatilidade nos últimos anos. 

 

Entre 2004 e meados de 2008, período de rápido crescimento do crédito 

bancário, a participação do BNDES no crédito total reduziu-se de pouco mais de 22% 

para 16%. Esse recuo não foi, todavia, decorrente da disputa competitiva de outras 

instituições financeiras, mas sim, o resultado de uma mudança na estrutura do mercado 

bancário como um todo, onde a disponibilidade do crédito aumentou diante do cenário 

de rápido crescimento. O PIB em termos reais saltou para 5,71% no ano de 2004 de 

1,15% do ano de 2003. Torres Filho (2012, pag.995). 

 

 



98 
 

Também entre 2004 e 2008 o Brasil atravessou o seu mais longo e intenso ciclo 

de crédito desde a década de 1980. Essa expansão foi liderada desde o início pelo 

segmento voltado para as pessoas físicas, que passou de 5,9% do PIB em janeiro de 

2004 para 15,3% em dezembro de 2011. O crédito às empresas (pessoa jurídica), em 

particular as operações de longo prazo, só se aceleraram a partir de 2006 como 

demonstra o gráfico 25. 

 

 

 

Como estes segmentos, de pessoa jurídica representado por micro, pequenas e 

médias empresas (MPME) e o de pessoas físicas que se apresentaram  mais dinâmicos 

do mercado,  estavam fora da atuação do BNDES, o banco viu sua participação de 

mercado cair de forma sustentada até 2008 (gráfico 24),  apesar de suas operações terem 

mantido o ritmo de crescimento, em linha com o crescimento do PIB. Isto porque  a 

relação entre os seus ativos de crédito e o PIB manteve-se relativamente estável no 

período. Sob este ponto de vista, o desempenho do BNDES é, em boa medida, muito 

correlacionado com o comportamento de determinados  componentes da Formação 

Bruta de Capital Fixo como, por exemplo, a demanda de bens de capital domésticos.  

 

Além disso, outro fator que também  afeta o crescimento do crédito do BNDES 

decorre de seu papel como instrumento de política do governo. Como se verificou 

durante a crise de 2008 a 2009, o banco atuou tanto para sustentar o investimento como 

para compensar a retração de crédito por parte do sistema financeiro privado. Em 
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consequência, em pouco mais de dois anos, a participação do BNDES no crédito 

bancário total passou de 16% para 21% ao mesmo tempo em que o estoque de suas 

operações frente ao PIB saltou de 6% para quase 10%. (vide gráfico 24) 

 

4.3  O BNDES E A FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO 

 

 Para começarmos a análise da parcela do investimento fixo do PIB, chamada de 

Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) é importante definirmos a mesma como sendo 

a soma dos investimentos direcionados à ampliação de bens de capital da economia, 

máquinas e equipamentos, à construção civil. Importante dizer também, que a relação 

percentual entre a FBCF e o Produto Interno Bruto Nacional chama-se “Taxa de 

Investimento”. 

 

Devido a sua correlação importante com o crescimento da atividade econômica, 

uma vez que a mesma por representar os investimentos, quando incentivados, ampliam 

a estrutura produtiva da economia, da indústria, gerando a ampliação do efeito-renda 

pelo aumento do nível de emprego e consumo e externalidades positivas como o 

aumento de bens e serviços, que acabam por gerar um ciclo virtuoso, através dos efeitos 

multiplicadores do crédito determinando nova elevação de investimentos e de poupança. 

 

Segundo Martone (2012, p.1), a taxa de poupança limita o volume de 

investimentos que pode ser financiado e, portanto, a taxa de acumulação de capital da 

economia. Por esta via, a poupança é um dos fatores determinantes da taxa de 

crescimento da renda real ao longo do tempo. Países com taxas elevadas de poupança 

(acima de 30% do PIB), como os asiáticos, têm crescido a taxas bem superiores aos 

países com taxas baixas de poupança (em torno de 20% do PIB), como a maioria dos 

latino-americanos. 

 

A tabela 11 apresenta uma comparação  importante entre a taxa de investimento, 

a taxa de poupança e o nível de crescimento do PIB para alguns países semelhantes ao 

Brasil em um período de quatro décadas. Objetivando mostrar que existe uma forte 

correlação positiva entre esses componentes macroeconômicos, ou seja, quanto maior o 

nível de investimento e de poupança, maior será a chance de um comportamento 

positivo no PIB.  
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Portanto, através do que foi exposto, o Brasil com médias reduzidas de taxas de 

poupança e de investimento frente a seus pares (tabela 11), o país não consegue 

apresentar altas taxas de crescimento econômico, como os países asiáticos. Mesmo o 

Governo Federal ampliando os investimentos na economia nos últimos anos desta 

década de 2000, ainda precisamos elevar nossa FBCF para níveis próximos de 30% 

PIB, e isto passa e passará por uma maior atuação das politicas em curso de 

desenvolvimento econômico incluindo investimentos privados e públicos. Nesse sentido 

o BNDES representando o lado do setor público terá estrema relevância como agente 

indutor de desenvolvimento da economia. 

 

Tabela 11

1972-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008

CHINA 27,62 29,23 32,78 38,93

INDIA 16,03 20,10 22,77 28,4

ITÁLIA 25,10 23,04 19,81 20,8

JAPÃO 33,30 29,66 28,87 23,44

FRANÇA 23,40 20,66 19,1 19,98

ALEMANHA 23,65 21,97 22,12 18,72

PORTUGAL 27,39 27,21 24,17 23,51

BRASIL 20,90 20,2 18,7 16,53

CHINA 30,75 35,38 41,49 45,53

INDIA 18,13 19,91 22,62 28,82

ITÁLIA 25,03 22,79 22,53 21,25

JAPÃO 34,90 32,02 30,71 25,01

FRANÇA 24,63 19,68 20,14 20,38

ALEMANHA 23,12 20,19 20,19 22,78

PORTUGAL 18,64 19,74 17,12 15,62

BRASIL 15,15 18,08 17,02 16,32

CHINA 6,000 9,96 9,99 10,18

INDIA 2,810 5,57 5,62 7,16

ITÁLIA 4,130 2,45 1,42 0,82

JAPÃO 4,670 3,81 1,49 1,29

FRANÇA 3,760 2,38 1,85 1,63

ALEMANHA 3,060 2,01 2,31 1,18

PORTUGAL 4,620 3,21 2,91 0,92

BRASIL 8,260 3,02 1,64 3,72

 Comparativo internacional 

Investimento, Poupança doméstica e Crescimento do produto, média em % do PIB

Taxa de Investimento (FBCF/PIB)

Poupança Interna 

Taxas de crescimento PIB

 NYU Development Research Institute 2012
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O desempenho BNDES como comentado no subcapítulo anterior, por 

acompanhar historicamente a evolução do PIB, do nível de atividade econômica, está 

em grande parte correlacionado com o comportamento de determinados componentes da 

Formação Bruta de Capital Fixo como, por exemplo, a demanda de bens de capital 

domésticos. 

 

 O apoio financeiro do BNDES permite viabilizar projetos que somente são 

factíveis mediante soluções financeiras compatíveis com as necessidades de longo 

prazo. Na maioria dos casos, esses projetos envolvem ampliação ou construção de 

novas unidades produtivas e aquisição de máquinas e equipamentos por parte das 

empresas, o que viabiliza uma quantidade de produtos e serviços maior no futuro. 

BNDES (2011, p.81). 

 

 Ao analisar a relação de causalidade e efeito entre o BNDES e a variável 

macroeconômica FBCF, nota-se a existência de um círculo virtuoso, com externalidades 

positivas para a economia. Se, por um lado, o Banco atua de forma proativa e viabiliza 

projetos de investimento, por outro, o próprio nível de investimentos e a perspectiva de 

crescimento econômico influenciam as decisões dos empresários, que, por sua vez, 

buscam fontes de financiamento para seus projetos.  

 

O volume total da carteira de recursos gerenciados pelo BNDES indica, 

simplesmente pelo seu tamanho, que o apoio realizado pela instituição tem relevância 

no investimento nacional. Portanto, é relevante mensurar a participação do BNDES na 

FBCF como indicador sistêmico primordial na análise do investimento no país. Os 

resultados alcançados são apresentados em seguida na tabela 12. 

 

O BNDES tem linhas, programas e modalidades de crédito ligados não somente 

a intervenções que ampliam a capacidade produtiva (FBCF), mas que atendem também 

a outros objetivos estratégicos, como aumento das exportações, fornecimento de capital 

de giro a micro e pequenas empresas e desenvolvimento do mercado de capitais, mas 

esse não é o objetivo específico desse subcapítulo. 

 

 Para efeito de comparação com a FBCF total da economia, do investimento 

total relacionado ao apoio do BNDES (desembolsos do Banco) através da tabela 12, 
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foram considerados somente os valores referentes a investimentos fixos do Banco. 

Nesse montante, destacam-se dispêndios em construção civil, compra de máquinas e 

equipamentos e de material de transporte.  

 

 

 

  Os dados na tabela 12 concluem que a participação do BNDES na FBCF é 

significativa e apresenta mudança de nível considerável no período 2007-2011. Nos 

anos de 2007 e 2008, a FBCF vinha crescendo a um ritmo forte (quase sempre superior 

ao crescimento do PIB) e o BNDES contribuía com 13%, em média. Em 2009, por 

conta da crise financeira internacional, que trouxe retração da oferta de crédito privado 

ao setor produtivo, o BNDES teve uma atuação anticíclica, refletida no aumento do 

volume de apoio concedido. Nesse ano, a participação do investimento total fixo atingiu 

cerca de um quarto da FBCF. O novo patamar de desembolsos do Banco e do 

investimento total correspondente, alcançado em 2009, foi mantido em 2010. No que se 

refere à participação em 2010, verificou-se uma redução em relação ao ano anterior, 

reflexo da recuperação econômica, com retomada dos investimentos e do crédito 

privado.  

 

Portanto, é fundamental a participação do BNDES na política de investimentos 

do Governo Federal. Sendo um agente representante que participa com pelos menos 

10% a 20% da parte de investimentos do PIB nacional, ou seja, da FBCF (vide tabela 

12). O BNDES ao longo desta década cresceu junto com a economia brasileira, 

multiplicando em mais de sete vezes seus desembolsos direcionados desde o ano 2000 e 

Período
Carteira Crédito 

Total BNDES

Investimento 

Fixo BNDES*
FBCF Total 

Participação % 

BNDES/FBCF

(A) (B) (C) (B) / (C )

2007 102,7 57,9 464,1 12,50%

2008 167,6 75,5 579,5 13,00%

2009 299,4 132,1 539,8 24,50%

2010 302,1 144,9 677,9 21,40%

2011 322,7 173,4 805,0 21,50%

Tabela 12

Participação do BNDES na Formação Bruta de Capital Fixo        

(em R$ bilhões a preços correntes)

Fonte: Autor/BNDES 2011, com base em dados de BNDES e IBGE.                                 

Relatório de Investimento (2011 4T , p. 70)                                                                                 

*Parcela do investimento total que contribui para a FBCF.                                                                         
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contribuindo para aumentar a participação do investimento público e privado no PIB 

nacional, que ainda em padrões internacionais continua baixa. 

 

4.4  O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC 

 

  A falta de investimentos e os anos de ajustes econômicos com altas taxas de 

juros e inflação foram os principais determinantes do baixo crescimento da 

economia brasileira desde a década de 1980 (vide tabela 11). Com esse desempenho, 

o Brasil passou a apresentar crescimento inferior à média mundial e o Governo 

Federal preocupado com os efeitos negativos de um baixo crescimento prolongado 

da economia, no emprego e nos investimentos, lança em janeiro de 2007 o Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC). 

 

 O PAC foi um programa do governo federal brasileiro que englobou um 

conjunto de políticas econômicas, planejadas com o objetivo de acelerar o crescimento 

econômico do Brasil, prevendo investimentos totais da ordem de R$ 503,9 bilhões 

sendo uma de suas prioridades o investimento em infraestrutura, em áreas como 

saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos.  

 

Como um dos maiores indutores do desenvolvimento econômico e social do 

Brasil, o BNDES adquire um papel importante na execução de projetos no âmbito do 

PAC. No pacote de medidas voltadas a estimular os investimentos em infraestrutura, 

incluem-se: 

 a redução de spreads básicos nas linhas de financiamento para segmentos 

estratégicos, tais como energia elétrica, logística e desenvolvimento urbano;  

 a criação de grupos de trabalho internos para monitorar, acompanhar e responder 

a órgãos de controle externo sobre o projetos do PAC na carteira do Banco; 

 o lançamento do Programa BNDES de Financiamento ao Programa de 

Aceleração do Crescimento, de apoio a projetos abrangidos pelo PAC no âmbito 

das linhas de Infraestrutura, de operações com estados e municípios, e de leilões 

do tipo menor tarifa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/financiamentoPAC.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/financiamentoPAC.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Infraestrutura/index.html
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Segundo nota do BNDES ao lançamento do PAC 2 em 29 de março de 2010, o 

BNDES consolidou posição de importante agente financeiro de projetos de 

investimento no âmbito do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC I), lançado 

em janeiro de 2007. A carteira de financiamentos do BNDES no PAC I soma 

atualmente R$ 250 bilhões detalhados no gráfico 26, para os setores de energia (elétrica, 

petróleo e gás e combustíveis renováveis), logística (rodovias, ferrovias e marinha 

mercante), social e urbana (saneamento, urbanização e metrôs) e administração pública 

(sistema de escrituração digital). Essa carteira reúne 318 projetos. 

Após quatro anos do PAC I, as perspectivas econômicas sofreram diversas 

alterações. O montante inicial estipulado ao investimento em infraestrutura aumentou 

para R$ 665,2 bilhões em 2009. Isso porque investimentos na camada do pré-sal, novas 

obras de saneamento e habitação além da expansão das linhas de metro de SP e RJ 

foram incorporados ao programa, segundo Saga (2013, pag.27). No fim de 2010, foi 

apresentado o último balanço do PAC I. Do total das obras planejadas para o período de 

atuação do Programa, 40% ainda não haviam sido concluídas, ao passo que 60% das 

obras já haviam sido concluídas somando um total de R$ 444 bilhões, conforme o 

gráfico 26. Vale ressaltar que o PAC II por ter sido implementado nos anos 2011 e por 

não compreender o período que está dissertação se compromete em analisar que são os 

anos da primeira década de 2000, ficará excluído das análises. 

 



105 
 

 Vale ressaltar que o BNDES para atender as suas necessidades de liquidez nos 

seus financiamentos do PAC I adotou a opção de utilização dos recursos internos ao 

invés dos recursos externos pela volatilidade do dólar. Portanto, o FAT - fundo de 

Assistência ao Trabalhador, os créditos do Tesouro Nacional e os retornos de seus 

próprios ativos e aplicações no mercado de curto prazo seriam as alternativas viáveis. 

De acordo com os registros do BNDES, contudo, os recursos oriundos do crédito do 

Tesouro, em 2010, somaram mais de 42% do total.  

 

 Portanto, pelos percentuais elevados de participação do PAC pelo BNDES 

próximos de 60% em todos os setores analisados de Logística, Energia e Social Urbano, 

fica evidente a grande importância desse agente indutor de desenvolvimento na 

economia. Mesmo o Governo Federal afirmando que o orçamento e objetivos realizados 

pelo PAC (R$ 444 bilhões) ficaram abaixo do previsto (R$ 646,9 bilhões) em função da 

crise financeira mundial de 2008 que desacelerou a atividade econômica. (vide gráfico 

26). 

 

 A seguir, discutiremos a importância do BNDES na criação dos empregos da 

economia, através dos seus financiamentos aos setores importantes do desenvolvimento. 

 

4.5  O BNDES SOBRE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO PAÍS 

As atividades operacionais realizadas pelo BNDES têm uma relação direta com 

a geração de emprego e renda na economia. Antes de avaliar o tamanho do impacto 

gerado no mercado de trabalho, é útil analisar como se dá o mecanismo de transmissão 

desse efeito. Em geral, o Banco financia projetos de investimento de empresas 

brasileiras que envolvem construção ou ampliação de unidades produtivas, compra de 

máquinas e equipamentos e prestação de serviços associados, como engenharia de 

projetos e montagem de bens de capital.  

Em um momento posterior, a maior capacidade instalada se traduz na 

possibilidade de produção superior de bens e serviços a serem ofertados na economia. 

Para a viabilização desse processo, é necessário o trabalho de pessoas no país, o que, 

por sua vez, implica impactos positivos no nível de emprego e renda agregados.  
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É possível decompor o efeito total que os financiamentos do BNDES têm sobre 

o emprego em duas etapas: 

1. Fase de implantação das intervenções, momento em que são necessários 

trabalhadores principalmente dos setores de construção civil, fabricação de 

máquinas e equipamentos e serviços prestados às empresas para “construir” o 

empreendimento;  

2.  Fase de operação das intervenções, que ocorre após a implantação do 

investimento e quando é empregada mão de obra na própria empresa mutuária 

para realizar a produção da maior capacidade instalada. 

Para mensurar o efeito quantitativo do apoio do BNDES sobre o emprego 

durante a fase de implantação, é utilizado um modelo insumo-produto da economia 

brasileira que se baseia em dados oficiais do IBGE. O Modelo de Geração de Empregos 

do BNDES (MGE) fornece estimativas da quantidade de empregos gerados ou mantidos 

a partir do aumento da demanda que os projetos de investimento exercem sobre os 

setores da economia. É importante frisar que o número de postos de trabalho resultante 

do MGE não corresponde à geração líquida de empregos na economia, mas sim ao 

volume de emprego relacionado às intervenções do Banco durante a fase de 

implantação. BNDES (2011, 4T, p.95) 

Na construção do modelo, são utilizados dados do Sistema de Contas Nacionais 

compilados pelo IBGE. A incorporação da matriz insumo-produto, que fornece a 

estrutura inter-setorial de consumo intermediário, permite mensurar os efeitos 

encadeados da geração/manutenção de empregos. São analisados três tipos de emprego:  

I. emprego direto – aquele que ocorre no setor que tem sua demanda 

final aquecida, ou seja, principalmente na construção civil, na 

fabricação de máquinas e equipamentos e nos serviços prestados às 

empresas; 

II. emprego indireto – corresponde aos postos de trabalho das cadeias 

produtivas que atendem aos setores afetados diretamente pelo aumento 

de demanda;  
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III.  emprego efeito-renda – consiste nos postos de trabalho que surgem a 

partir do gasto de parte da renda dos empregados diretos e indiretos em 

consumo, principalmente em setores produtores de bens-salário 

(alimentação, vestuário, serviços prestados às famílias etc.).  

A aplicação da metodologia apresentada para os recursos provenientes do 

BNDES permitiu alcançar os impactos relativos a empregos formais da Tabela 13. 

 

Ao longo dos últimos anos, o BNDES vem ampliando de forma expressiva o 

volume de recursos destinados ao setor produtivo, o que tem um retorno benéfico em 

termos de empregos gerados ou mantidos. Em valores constantes, o investimento total 

passou de R$ 133,2 bilhões em 2007 para R$ 322,7 bilhões em 2011. Com isso, a 

quantidade de empregos relacionados às intervenções do Banco, que era de quase dois 

milhões em 2007, atingiu mais de 4,8 milhões em 2011.  

A previsão inicial para 2011 era de que a geração ou manutenção de empregos 

ficasse em torno de 4,5 milhões. Os resultados do MGE revelam que essa estimativa foi 

superada em mais de 300 mil postos de trabalho, o que está associado a uma mudança 

no perfil dos investimentos alavancados em 2011, que demonstraram um potencial 

gerador de emprego maior em relação a 2010. Para avaliar o impacto dos 

financiamentos do BNDES no mercado de trabalho, compararam-se os resultados do 

MGE com os estoques de todos os empregados formais da Relação Anual de 

Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego. 

A participação dos empregos relacionados ao Banco avançou de 5,3%, em 2007, 

para 10%, em 2011. Isso significa que os empregos relacionados aos projetos 

PERÍODO CORRENTE CONSTANTE ** DIRETO INDIRETO EFEITO-RENDA TOTAL

2007 102,7 133,2 533 451 994 1978

2008 167,6 195,4 794 622 1425 2841

2009 299,4 343,1 1290 1005 2165 4460

2010 302,1 327,9 1078 1039 2239 4356

2011 322,6 322,7 1299 1115 2428 4843

Fontes: Autor/ BNDES 2011, dados de BNDES, IBGE e FGV. 

Relatório de Investimento (2011 4T, p. 96) 

* Corresponde aos desembolsos do BNDES mais as contrapartidas dos mutuários

** Valores a preços constantes de 2011 corrigidos pelo IGP-DI

Tabela 13

Emprego gerado ou mantido do investimento total relacionado ao BNDES (2007-2011)

(investimento em R$ bilhões e emprego em milhares)

INVESTIMENTO TOTAL* EMPREGO
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financiados pelo BNDES cresceram a um ritmo superior ao do crescimento das 

oportunidades do mercado de trabalho formal como um todo.  

Em relação à composição por tipo de emprego, nota-se que a quantidade de 

empregos advindos do efeito-renda corresponde, em média, a cerca da metade do total, 

os empregos diretos a 27%, e os indiretos, a 23%, no período 2007-2011. Essa 

distribuição apresenta relativa regularidade ao longo dos anos e reflete a composição 

setorial do impacto do apoio do Banco sobre a demanda agregada.  

A quantidade de empregos gerados ou mantidos, assim como sua composição 

quanto ao tipo de emprego, depende diretamente de quais setores são mais impactados 

pelos investimentos. Em geral, os setores de serviços têm alto potencial gerador, por 

serem intensivos em trabalho, enquanto setores industriais são menos geradores, pois o 

processo de produção é mais intensivo em capital.  

Na fase de implantação dos investimentos financiados pelo BNDES, os 

principais setores que têm suas demandas agregadas impulsionadas são os seguintes: 

construção civil; fabricação de máquinas e equipamentos; fabricação de automóveis, 

ônibus e caminhões; fabricação de peças e outros veículos; e serviços prestados às 

empresas.  

Portanto, esses setores mencionados, correspondem, em média, a 80% da 

demanda final da economia, ocasionada pelos investimentos e essa concentração 

segundo o modelo de geração de empregos do BNDES, cria um resultado, uma relação 

estimada de empregos por R$ 1 milhão em torno de 25, ou seja, para cada R$ 1 milhão 

investido em projetos produtivos apoiados pelo BNDES, estima-se que 25 empregos 

estejam relacionados (diretos, indiretos e efeito-renda). Por fim, ressalta-se que o 

cálculo apresentado do efeito do BNDES sobre o emprego é subestimado, pois não 

considera os empregos que ocorrem na fase de operação das intervenções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme o país avançava na industrialização intensificada a partir dos anos de 

1950, o Banco do Brasil aumentava sua importância como agente indutor do Governo 

Federal, consolidando-se como o principal banco comercial do país. Porém, mesmo 

com a assistência do Banco do Brasil aos bancos comerciais, a falta de controles na 

regulação bancária dificultava a atuação do mesmo como agente regulador e, ao mesmo 

tempo, como agente indutor de desenvolvimento econômico, ocasionando problemas na 

política de crédito e na política monetária do Governo Federal.  

Era evidente a necessidade de uma estrutura de apoio maior ao ambiente de 

negócios do país, com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura para solucionar 

os identificados “gargalos estruturais”, que inviabilizavam o crescimento econômico. A 

passagem de uma economia de base agrícola para uma economia de base industrial e 

urbana trazia novas e maiores necessidades de financiamento, ainda mais, sem um 

mercado de capitais desenvolvido e um Banco Central presente. Neste contexto foi 

criado o BNDES no ano de 1952.  

Ao Estado caberia o papel fundamental de agente indutor de uma 

industrialização embrionária e totalmente dependente do setor externo por 

financiamentos à indústria brasileira e dependente de importações para avançar. O 

BNDES se encaixa nesse processo contribuindo com o direcionamento dos seus 

recursos para os setores estratégicos da infraestrutura e da indústria nacional. 

O período de 1952 a 1979 compreende dois momentos de extrema relevância no 

papel do BNDES ao ciclo desenvolvimentista da economia. Foram eles o Plano de 

Metas e o II PND. No Plano de Metas, além da concessão de financiamentos, o Banco 

atuou como executor e coordenador dos investimentos realizados pelo setor público. 

Durante o II PND, financiou o setor privado que investiu na indústria de base – 

indústria química, fertilizantes, mecânica e energia. Também, nesse período, foram 

criadas subsidiárias para capitalização de empresas que formariam mais a frente o 

BNDESPAR. As ações do BNDES ao final da década de 70 se resumiram em combater 

os pontos de estrangulamento da economia, apoio ao setor privado investidor, controle e 

combate à inflação, e auxilio e equilíbrio ao equacionamento das contas externas do 

país. 
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Na década de 1980, o BNDES passou por uma “crise de identidade” devido às 

crises fiscal e externa e à aceleração inflacionária, associadas ao fim do padrão de 

desenvolvimento da economia brasileira e à nova proposta neoliberal. O BNDES 

voltou-se à finalização de projetos em andamento e no socorro financeiro às empresas 

em crise. As prioridades setoriais, que norteavam as políticas de crédito desapareceram 

e o Banco procurou novos objetivos para redirecionar sua atuação, nem que fosse 

apenas à maximização de sua rentabilidade financeira. Na segunda metade da década de 

80, com o novo Plano Estratégico de 1985 a 1987, ocorre uma nova tentativa de retornar 

ao crescimento e incentivar o desenvolvimento. Iniciava-se o processo de alienação das 

participações de algumas empresas onde o BNDES tinha participação acionária via 

BNDESPAR, o que alguns economistas chamaram de “reprivatização”. 

Na década de 1990, a atuação do BNDES foi redefinida em razão da cartilha 

neoliberal que se propagava então no Brasil, com a presença do Estado no protagonismo 

do desenvolvimento devendo ser reduzida pelo aumento na participação da iniciativa 

privada. É criado o Programa Nacional de Desestatização - PND, e a privatização 

tornou-se parte integrante das reformas econômicas iniciadas pelo Governo, sendo o 

BNDES seu principal gestor. A economia brasileira passava por um processo de 

mudanças com a abertura econômica e empresas públicas que estavam em dificuldades 

foram privatizadas. Com a abertura econômica e a necessidade de um apoio maior ao 

setor exportador, que ainda se apresentava muito tímido em termos dos padrões 

mundiais, o BNDES em 1997 é incluído como agente facilitador de linhas de 

financiamento a todos os setores da economia, através do programa BNDES-Exim. 

Nos anos 2000, o volume de desembolsos/financiamentos da instituição tem um 

grande salto. A crise neoliberal veio à tona, com o descontentamento sobre os resultados 

do crescimento do PIB mundial dos últimos anos. Aqui no Brasil, a desvalorização do 

real em 1999 e o cenário pré-eleitoral do governo Lula, lá fora, a crise argentina das 

contas externas e a crise econômica global, iniciada pela crise na bolsa de valores 

Nasdaq nos EUA, abalaram as ideias liberais, trazendo a necessidade de um novo 

modelo de desenvolvimento econômico, com novos paradigmas aos investimentos e 

financiamentos de longo prazo, com mais solidez e mitigação dos riscos para a 

iniciativa privada. Dessa forma, o resgate do retorno do papel do Estado nos 

investimentos se fazia necessário. 
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É nesse contexto, que a atuação do BNDES é direcionada para o 

desenvolvimento industrial, através de políticas de apoio e concessões de 

financiamentos de longo prazo para grandes empresas nacionais, inclusive, apoiando o 

fortalecimento das mesmas no exterior, através do desenvolvimento dos setores 

estratégicos, chamados de “campeões nacionais”.  

Vale ressaltar que ao longo dos anos 2000, juntamente com o papel histórico de 

financiador de longo prazo da indústria nacional e agente privatizador, o BNDES somou 

a seu perfil o papel de agente anticíclico na economia brasileira, atuando de maneira a 

contrabalançar e estabilizar o crédito nacional, quando o mesmo se retraia diante da 

perda de confiança do setor privado nacional e retração dos investimentos da economia.  

Isto aconteceu em dois momentos nesse decênio dos anos 2000, primeiro, no 

cenário pré-eleitoral brasileiro nos anos de 2002 e 2003 com a redução das linhas de 

financiamento externas e paralização no crédito privado, segundo, na crise subprime de 

2008 com os mesmos efeitos que causaram o aperto crédito e queda na liquidez da 

economia. Nesses dois momentos, o papel das linhas de financiamento do BNDES aos 

mais diversos setores da economia, inclusive ao comércio exterior e ao mercado de 

crédito nacional, foram fundamentais para amenizar os efeitos nocivos ao bom 

funcionamento da economia brasileira e sustentar os investimentos e os negócios. 

Finalmente, ainda nos 2000 a economia brasileira não consegue apresentar um 

sistema financeiro nacional desenvolvido, um mercado de capitais no sentido de 

alongamento de prazos e reduções de taxas de juros com mitigação de riscos para os 

investidores, semelhante aos países desenvolvidos como o modelo norte-americano. 

Somente conseguimos prazos mais longos em títulos do governo. Nos títulos privados, 

como as ações, debêntures e letras financeiras, ainda são muito pouco desenvolvidos e 

frágeis, uma vez que estão inseridos numa economia com baixo crescimento e altas 

taxas de juros, o que eleva os riscos de default. 

Ainda hoje, o Brasil carece de um ambiente inflacionário mais compatível com o 

cenário internacional, de contas nacionais mais equilibradas, taxas de juros mais 

amigáveis aos financiamentos à indústria, um marco regulatório e estrutura tributária 

mais voltada à produção. O custo Brasil é muito alto ao empreendedorismo brasileiro.   
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Portanto, por todas essas características e riscos envolvidos que apresenta o 

modelo brasileiro de financiamento de longo prazo à economia nacional, o BNDES 

através da sua atuação histórica, apresentada nessa dissertação,  de apoio à indústria e 

agente estabilizador de crédito da economia, nos mais diferentes períodos e cenários 

econômicos pelo qual passou a economia brasileira, com excelente quadro técnico de 

profissionais, e elevado porte de projetos de investimento, o colocam como banco de 

desenvolvimento de  referência mundial e o credenciam como o mais relevante agente 

de apoio e financiamento de longo prazo ao desenvolvimento da indústria brasileira. 
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