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RESUMO 

A presente monografia tern por objetivo analisar o papel do o Banco Nacional de 
desenvolvimento Economico e Social (BNDES) no financiamento de Iongo prazo na 
economia brasileira. Tern com hip6tese que no Brasil nao se constituiu uma 
institucionalidade capaz de proporcionar esse tipo de financiamento, e que o BNDES teria 
cumprido de forma muito parcial esse papel. A realiza9ao deste trabalho faz uma amilise do 
desempenho do BNDES a partir da decada de 90 toma-se relevante socialmente, pois nao 
foram encontradas ainda disserta9oes ou teses com esse tema. Optou-se por se realizar esta 
analise a partir da decada de 90, especialmente por serem os anos da abertura economica e 
das privatiza9oes, que redefinem o paradigma de desenvolvimento a ser adotado no Brasil. 
E, ainda, porque o tema possibilita uma analise no contexto do paradigma da economia da 
informa9ao e do conhecimento que e relativamente recente no Brasil. No primeiro capitulo 
realiza-se uma revisao bibliografica envolvendo o arcabou9o te6rico do paradigma da 
economia da informavao. Os conceitos de discussao referem-se a extemalidades e problemas 
de funding. No segundo capitulo, tern Iugar uma retrospectiva da atua9ao do BNDES na 
decada de 90, com foco nos investimentos de Iongo prazo e nas privatiza9oes. 
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ABSTRACT 

This work analyzes the role of the Brazilian Development Bank (BNDES) in the financing 

of long run investment in the Brazilian economy. The hypothesis is that Brazil did not build 

up institutions capable of providing this type of financing. The BNDES performed in a very 

limited from this role. In particular, it is discussed whether the changes in the BNDES policy 

in the 1990s helped the transformation of the Brazilian economy. The 1990s are 

characterized by economic opening and privatizations, which redefined the development 

paradigm adopted in Brazil. The monograph is organized as follows. In the first chapter are 

discussed theoretical concepts that contribute to understand the role of public policy and 

public institutions in economic growth in developing countries. The second chapter 

discusses the evolution of BNDES policies, particularly the new role it adopted from the 

1990s. 
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INTRODU<,::AO 

0 objetivo deste trabalho e analisar o papel do o Banco Nacional de 

desenvolvimento Economico e Social (BNDES) no financiamento de Iongo prazo na 

economia brasileira. A hip6tese principal e que no Brasil nao se constituiu uma 

institucionalidade capaz de proporcionar esse tipo de financiamento, e que o BNDES teria 

cumprido de forma muito parcial esse papel. Tambem se discutem as mudan<;as seguidas 

pelas politicas de financiamento do BNDES nos ultimos vinte anos, mostrando como ela 

evoluiu em fun<;ao das distintas estrategias de desenvolvimento adotadas pelo pais. 

Uma analise do desempenho do BNDES a partir da decada de 90 toma-se nao 

somente necessaria, mas relevante socialmente, pois nao foram encontradas ainda 

disserta<;oes ou teses com esse tema. Que resultados tern obtido o BNDES a luz dos 

objetivos que o banco se propos? 0 banco ja tinha anunciado como uma de suas tarefas, 

desde a decada de 60, o incentivo ao desenvolvimento tecnol6gico. Especialmente a partir da 

Lei n. 5.662 de 21 de junho de 1971, anunciou o objetivo de "apoiar empreendimentos que 

contribuam para o desenvolvimento do pais", possibilitando "a melhoria da competitividade 

da economia brasileira e a eleva<;ao da qualidade de vida da sua popula<;ao". (BNDES, 2007, 

p. 1). 

Escolheu-se realizar esta analise a partir da decada de 90. Em primeiro Iugar porque 

sao os anos da abertura economica e das privatiza<;oes, que redefinem o paradigma de 

desenvolvimento a ser adotado no Brasil. A partir da decada de 90, o BNDES tomou-se 

mais conhecido do grande publico brasileiro por atuar como. "agente mandatario do govemo 

federal do Programa Nacional de Privatiza<;oes". (FAVERET FILHO e PAULA, 2003, p. 1). 

Em segundo Iugar, o tema possibilita uma analise no contexto do paradigma da 

economia da informa<;ao e do conhecimento que e ainda relativamente recente no Brasil. 

Finalmente, o tema foi escolhido porque a questao do financiamento de Iongo prazo e 

identificada por muitos bancos como urn dos principais obstaculos ao desenvolvimento da 

capacidade produtiva do pais. Os bancos no Brasil revelaram-se, tradicionalmente, incapazes 

de fomecer esses emprestimos para investimentos, com a exce<;ao dos bancos estatais, em 

particular o Banco Nacional de desenvolvimento Economico e Social (BNDES) 

(BELLUZZO e ALMEIDA, 2002, apud F ARHI). 

0 mercado de credito no Brasil totaliza R$ 659 bilhoes. Deste montante R$ 212 

bilhoes, ou 32% do total, sao creditos direcionados para a constru<;ao civil, para a agricultura 
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e para o setor produtivo, sendo R$ 127 bilhoes alocados pelo. BNDES diretamente ou atraves 

de repasse as institui96es de credito privadas. (BACEN, 2006). 

0 financiamento e urn importante instrumento de politica industrial, uma vez que 

afeta a aloca((ao de recursos entre os setores. Estudos recentes (RAJAN; ZINGALES 1998, 

FISMAN; LOVE 2004) indicam que o padrao de financiamento pode modificar a estrutura 

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

extemos do que outros. Em urn contexto de financiamento adverso, o crescimento dos 

setores com alta dependencia financeira e dificultado. Como os setores inovadores e 

intensivos em capital se enquadram geralmente nesta categoria, condi96es adversas de 

financiamento podem afetar o lado real da economia e prejudicar seu desenvolvimento. 

Nesta pesquisa coloca-se o seguinte problema: Esta de fato o BNDES investindo em 

setores que podem ser considerados estrategicos? Que setores/firmas foram/sao 

beneficiados? Sao setores/firmas que geram aprendizado tecnol6gico e exporta96es a ponto 

de justificar 0 apoio publico? Em que se diferenciam OS creditos do BNDES (em termos de 

setores) com rela9ao aos creditos concedidos pelo setor privado? 

0 trabalho analisa em quais setores/firmas tern sido aplicados os creditos do 

BNDES no financiamento de longo prazo e se esses setores/firmas tern gerado aprendizado 

tecnol6gico e exporta96es a ponto de justificar o apoio publico.Os objetivos especificos sao 

as seguintes: 

• revisitar a teoria do financiamento do desenvolvimento e dos bancos de 

desenvolvimento, com base nas novas teorias sobre o sistema financeiro, como 

as teorias da informayao incompleta, e as teorias institucionalistas; 

• realizar uma retrospectiva da atua9ao do BNDES na decada de 90, 

especialmente no que se refere ao seu papel nos investimentos de longo prazo e 

nas privatiza96es; 

• analisar a eficacia da atua9ao do BNDES na coordena9ao de projetos de grande 

prazo de maturidade, com altas extemalidades para a economia e indivisiveis, 

que dado os riscos envolvidos nao atraem o interesse do mercado de credito 

privado. 

0 trabalho consta de tres capitulos alem da introdu9ao e as conclusoes. Os dois 

primeiros capitulos serao desenvolvidos nesta monografia e o terceiro capitulo sera 

adicionado quando da realiza((ao da disserta9ao para conclusao do Mestrado em 

Desenvolvimento Econ6mico. 
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0 primeiro capitulo realiza uma revisao bibliognifica compreendendo o arcabou9o 

te6rico do paradigma da economia da informayao. Discutem-se conceitos como 

extemalidades e problemas de funding, perspectiva que tambem e importante para entender 0 

papel das politicas publicas. 

No segundo capitulo, realiza-se uma retrospectiva da atuayao do BNDES na decada 

de 90, especialmente no que se refere ao seu papel nos investimentos de longo prazo e nas 

privatiza96es. Estudam-se as distintas fases da atua9ao do BNDES, com o peso maior que 

mostram as privatiza96es nos anos noventa, e em que medida isso mudou ap6s o final do 

Plano Real. 

No terceiro capitulo, a ser desenvolvido na continuidade desta monografia, em 

forma de Disserta9ao para obten9ao do titulo de Mestre em Desenvolvimento Economico, 

descreverei como o BNDES tern participado na implantayao de projetos de interesse 

nacional, atraves da coordena9ao e do financiamento, buscando identificar quais as 

caracteristicas destes projetos que justificam a interferencia govemamental e o impacto do 

financiamento na promoyao do investimento. Discutirei ainda quais setores/firmas tern sido 

aplicados os creditos do BNDES no financiamento de longo prazo e se esses setores/firmas 

tern gerado aprendizado tecnol6gico e exporta96es a ponto de justificar o apoio publico. 
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2 INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO . EM ECONOMIAS EM 
DESENVOLVIMENTO: ASPECTOS TEORICOS 

Neste capitulo busca-se revisitar teorias de financiamento do desenvolvimento e dos 

bancos de desenvolvimento, especialmente as institucionalistas e as de informa<;ao 

incompleta. Analisam-se tambem conceitos, como extemalidades e problemas de funding, 

perspectiva tambem importante para a compreensao do papel das politicas publicas no 

financiamento do desenvolvimento. 

Parte-se das anilises bisicas de STIGLITZ1
, tendo como ponto de partida os anos 

60, cujas discussoes sobre Finan<;as tinham como pressuposto o teorema de Modiglini e 

Miller (1958). Na base desse teorema defende-se que decisoes reais e financeiras estao 

separadas e sao dependentes de expectativas sobre os retomos futuros de novos hens de 

capital. Isso, como resultado, refor<;a a importancia do papel das institui<;oes na oferta 

adequada de credito para 0 desenvolvimento. 

2.1 PROPOSI<;OES DE MODIGLINI E MILLER 

Modiglini e Miller, entre 1958 e 1961, ao aprofundarem a discus sao das rela<;oes 

entre o custo do capital e o dos investimentos, tentaram demonstrar, sob hip6teses 

especificas, que o valor de uma empresa nao depende do seu grau de endividamento, de tal 

modo que a teoria do investimento neoclissica e a vasta pesquisa empirica que a 

acompanhou encontraram uma base te6rica mais articulada. A teoria neoclissica de 

investimento defende que a saida para o crescimento do capital depende da diferen<;a entre 

produtividade marginal do capital e o custo do capital; os fatores do custo do capital sao o 

coeficiente de interesse e o coeficiente de deprecia<;ao, mas com exclusao de uma estrutura 

financeira. (BOCCIA, 1999). 

Na constru<;ao da teoria do modelo Modigliani-Miller, a independencia das decisoes 

de investimento daquelas de financiamento e urn ponto importante: a acumula<;ao de hens de 

capital por parte das empresas e o fluxo de recursos que estas podem determinar sao dados 

independentes da estrutura financeira. Conseqiientemente, as decisoes financeiras da 

empresa podem influenciar a distribui<;ao dos recursos aos financiadores somente se a 

propria empresa tern qualquer grau de monop6lio sobre o fluxo. Para excluir esta hip6tese, o 

1 Tem-se como principal referencia o texto de ALDRIGHI, Dante Mendes. Algumas das 
contribuit;oes de Stiglitz a teoria dos mercados financeiros. (Aldrighi, 2004). Disponivel em:< 
http://www.anpec.org.br/encontro2004/artigos/A04A005.pdf> Acesso em 10 mai. 2007. 
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modelo implementa duas condi<;oes: a perfei<;ao do mercado de capitais, ou o motivo de 

interesses amilogos para as empresas e para os acionistas, e a ausencia de imposi<;ao fiscal. 

Segundo BOCCIA (1999), a primeira condi<;ao consente em assumir que os 

investidores possam endividar-se em lugar da sociedade e no mesmo eixo de interesse; 

podem, inclusive, imitar alguma estrutura financeira que a firma queira escolher. Nessa 

modalidade, o valor de uma empresa e determinado exclusivamente pela capacidade de 

produzir renda e, portanto, e proprio daquelas escolhas de investimento que sao consideradas 

dadas. 

ONADO (1992) comenta que as condi<;oes de perfei<;ao do mercado implicam que 

cada operador tenha a oportunidade de replicar todas as combina<;oes financeiras possiveis, 

inclusive, de efetuar qualquer opera<;ao de decisao. Se duas empresas pertencentes a mesma 

classe de risco tern valores de mercado diferentes e diferentes comportamentos de 

endividamento, ao acionista da empresa mais valorizada convem conquistar uma cota maior 

da empresa, ate que os dois pre<;os se igualem. E disto deriva a diferen<;a entre capital 

proprio e capital de risco. 

Segundo BOCCIA (1999), e evidente que alem da sua elegancia formal, o modelo 

de Modigliani-Miller nao tern complica<;oes de natureza financeira. Faltam, com efeito, as 

implica<;oes das vantagens do debito derivado da dedutibilidade fiscal dos interesses, 2 as 

considera<;oes sobre o custo efetivo, cujo peso excessivo, como e intuitivo, poderia 

comportar uma deteriora<;ao da situa<;ao financeira de uma empresa e, portanto, limitar sua 

capacidade de investimento. 

No entanto, ao assinalar urn passo a frente na literatura do estudo das decisoes 

financeiras, intervini a proposi<;ao da assimetria informativa que, embora com falta de uma 

teoria rigorosa, mudani radicalmente as prospectivas com o retorno das conclusoes de 

Modigliani-Miller. Por outro lado, tambem e verdade que somente as mais recentes 

evolu<;oes nos estudos de economia empresarial parecem privilegiar uma dimensao intema a 
empresa, onde os mercados e suas oscila<;oes, o comportamento de seus operadores, os 

2 Modigliani e Miller nao tiveram nenhuma dificuldade em admitir que na hip6tese de taxac;ao o custo 
ponderado do capital diminui por ocasiao do aumento do endividamento e, portanto, aumenta o valor da 
empresa, pois esta se apropria da vantagem fiscal da qual goza o devido respeito ao capital proprio. No entanto, 
MILLER, citado por DE BONIS (1996), sustentou, em 1977, que as vantagens do debito sao supervalorizados. 
Os interesses passivos sao dedutiveis pela empresa, mas constituem renda nao disponivel ao individuo. Uma 
empresa que, ao contnirio, se financia somente com ac;6es tern uma renda liquida menor, mas seus proprietarios 
estao sujeitos aos impostos sobre ganhos de capital, em geral menor do tributo pessoal sobre rendas. Miller, 
encontra, assim, o mesmo resultado encontrado por Modigliani em 19?8: para cada empresa nao existe urn 
procedimento 6timo entre debito e ac;6es. (DE BONIS, 1996). 
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conteudos e os limites das interven9oes institucionais e da regulamenta9ao passaram a ter 

crescente relevancia na discussao da teoria e da politica econ6mica. 

2.2 A CRITICA DE STIGLITZ 

STIGLITZ (1969) nao considera claras as proposi9oes do teorema devido ao seu 

apo10 na analise de equilibria parcial e considera especialmente que, sob determinadas 

condi9oes, o custo do capital eo valor de uma empresa independem da razao divida/capital. 

Ap6s realizar estudos analiticos, STIGLITZ (1969) afirma que em contexto de equilibria 

geral, no qual cada uma das empresas tern uma razao divida/capital e urn valor de mercados 

pr6prios, ha outra soluyao de equilibria geral para a economia; no entanto, predominam 

taxas de juros e valores comuns a todas as empresas. 0 autor critica o fato de que nas 

considera9oes respectivas ao teorema nao se considera que; se existir risco de default, urn 

bond se transforma em ativo de risco; por isso bonds de diferentes empresas nao sao 

semelhantes, como tambem urn bond emitido por uma empresa de baixo grau de 

endividamento nao e igual aquele emitido em caso de alto endividamento. 

Para STIGLITZ (1969), os resultados do teorema de Modiglini e Miller teriam 

validade, sim, mas em condi9oes limitadas, como na presen9a de diversas classes de risco ou 

na presen9a de urn numero de securities compativel com os estados de natureza. Alem disso, 

na literatura da decada de 60 defendia-se que as diferen9as de portfolios dos individuos 

tinham como causa atitudes diferentes diante do risco. A explica9ao de STIGLITZ (1972), 

que se ap6ia em Keynes e Knight, e que essa literatura nao e realista por deixar de lado 

fen6menos essenciais dos mercados de capitais, como os takeovers. 3 Em suas analises 

demonstra que sendo provavel a falencia e gerando-se conflitos de interesses entre acionistas 

e credores, o valor de mercado da empresa passa a depender de sua politica financeira, 

criando-se uma interdependencia entre alocayao real de recursos e decisoes financeiras. 

Desse modo, observa ALDRIGHI (2004, p. 5), "pode haver uma razao divida capital 6tima, 

urn nivel de equilibria de investimento das empresas, e ineficiencia produtiva na economia. 

Por sua vez, a probabilidade nao nula de falencia pode fazer com que a empresa adote urn 

nivel de endividamento que minimize essa probabilidade". 

3 Significam o processo de mudan<;a do controle societario de uma empresa atraves de compra de 
a<;6es. 
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Se na teoria tradicional considerava-se que os empresanos exerciam papeis passivos 

ao maximizar, por meio de informa<;oes imperfeitas, o valor presente descontado dos lucros 

esperados, para STIGLITZ (2002) essa opera<;ao se constitui em problema de engineering, ja 

que o valor de mercado da empresa determinava-se pelos valores de mercado dos fatores 

produtivos e estes determinavam automaticamente as decisoes dos empresarios. E defende 

que nao existe nenhuma determina<;ao que associe pre<;os dos fatores a decisoes melhores. 

Os takeovers s6 se tornam inteligiveis se forem considerados no contexto das divergencias 

nas avalia<;oes sobre a capacidade com que os diretores administram os recursos produtivos 

da empresa. Em geral, a probabilidade de urn takeover cresce como grau de endividamento 

e se reduz com o tamanho da empresa, portanto, ele pode tornar dependente a taxa de juros 

tanto da razao dividalcapital quanto do equity. 4 

Ao ponderar que o retorno da a<;ao de uma empresa associa-se aos dividendos enos 

ganhos de capital e que o pre<;o atual associa-se ao pre<;o esperado no futuro, Stiglitz faz 

duas observa<;oes: Em primeiro Iugar, caso atraves de urn takeover uma pessoa tern a 

expectativa de aumentar o valor da empresa acima do seu pre<;o no mercado, a partir do 

momento que torna essa expectativa publica, ou seja, transmite aos acionistas essa 

informa<;ao, o mercado simplesmente refaz a expectativa e aumenta o pre<;o de mercado da 

empresa. Em segundo Iugar, ao ter menos informa<;ao do qu,e o bidder ou licitante, o credor 

pode interpretar que o retorno elevado, conforme sugerido pelo takeover, indica que e alta a 

probabilidade de falencia e eleva a taxa de juros de emprestimo. 

Ainda a respeito de Modigliani e Miller, STIGLITZ (1974) desenvolve analises que 

indicam a neutralidade de qualquer tipo de politica financeira sobre o valor da empresa e 

conforme ALDRIGHI (2004, p. 6) considera que 

( ... ) se nao ha expectativa de falencia de nenhuma empresa em nenhum estado da 
natureza, se ha urn mercado perfeito para bonds sem risco de todas as maturidades, 
se todas as empresas j a tomaram suas decisoes reais e se ha urn equilibrio geral 
( caracterizado, para cada estado da natureza, para cada mom en to no tempo, e para 
uma dada politica financeira, por urn dado pre<;o para bonds de cada maturidade e 
por urn dado valor para cada empresa), entao ha uma outra solu<;ao de equilibrio 
geral em que, mesmo se qualquer empresa mudar qualquer politica financeira, o 
valor da empresa e o pre<;o de todos os bonds de todas as maturidades nao mudam 
para qualquer periodo e estado da natureza, e os investidores fazem ajustes 
compensat6rios de portfolios. 

4 Termo que significa o Patrim6nio Liquido de uma empresa e pode ser calculado como a diferew;:a 
entre os ativos totais e os passivos de uma empresa. 
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Como se viu ate aqui, diante do teorema de Modigliani e Miller, cujo resultado e a 

neutralidade da politica financeira da empresa sobre seu valor, Stiglitz enfatiza que esse 

resultado depende de condi9oes restritivas, como "a probabilidade nula de falencia, mesma e 

plena informa9ao dos investidores sobre os retomos da empresa, a neutralidade da politica 

financeira das empresas sobre os incentivos e a propensao ao risco de seus diretores e 

expectativas sobre o valor da empresa, independentes da politica financeira". (ALDRIGHI, 

2004, p .7). 

PAULA (2007) resume que, como urn dos expoentes da corrente novo-keynesiana, 

a analise de Stiglitz assume basicamente que os mercados financeiros sao rigidos e 

imperfeitos. A causa vern da assimetria de informayoes conseqiiente das rela9oes entre 

emprestadores e tomadores de credito. Assim, os contratos· sao incompletos e a realiza9ao 

deles submete-se a riscos e incentivos adversos, o que e observavel no mercado de credito e 

no de capitais. Sua opiniao e discordante da teoria dos mercados financeiros eficientes, pois 

nao considera que os mercados que se determinam livremente consigam agir de acordo com 

leis de oferta e demanda, como e o caso dos bancos. 

Nessas condi9oes ha uma oferta de credito que nao e 6tima. Isso coloca a 

necessidade de corre9ao de falhas de mercado no setor financeiro e de politicas publicas. 

Por outro lado, investimentos em setores mais intensivos em tecnologia tern maior 

risco porque existem menos informayoes sobre como esses mercados funcionam e poderiam 

funcionar no futuro, o que implica em investimento menor ao que seria desejavel, 

especialmente pelas extemalidades que eles geram. 

2.3 0 PARADIGMA DA REPRESSAO FINANCEIRA EM MCKINNON 

Na discussao de Mckinnon (1973) o problema da repressao financeira vincula-se 

com outras caracteristicas das economias atrasadas, como a fragmenta9ao financeira e 

disturbios inflacionarios, entre outros. Ele tenta explicar as rela9oes existentes entre os 

processos monetarios e a acumula9ao de capital no mundo desenvolvido, a partir dos 

trabalhos de Shaw5
, do qual sofreu influencia, especialmente no aspecto dos fatores 

5 Os principais desafios, segundo HERMANN (1992), ao modelo original de Shaw e McKinnon foram 
as crises bancarias e/ou cambiais que surgiram implementa<;iio ap6s a politica de liberaliza<;iio financeira da 
decada de 90 do seculo passado. A 'versiio modema' do modelo de liberaliza<;iio incorporou diversas criticas 
(em geral, keynesianas) a teoria e a politica financeira do modelo Shaw-McKinnon, sendo obrigada a aceitar 
que em algum grau o govemo deveria intervir na liberdade de escolha do mercado quanto a composi<;iio de seu 
portfolio. 
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economicos no processo de desenvolvimento economico, enfatizando que a moeda e o 

capital se unem para se tomarem fatores essenciais do processo de desenvolvimento 

economico nos paises atrasados. 

McKinnon afirma que as taxas de juros sao altamente fragmentadas. Para superar a 

anomalia de mercado, caracterizado por estruturas economicas intensamente fragmentadas, 

exigem-se politicas de abertura comercial e financeira e a desregulamentac;ao de mercados, 

particularmente os mercados de capitais, pois a responsabilidade pela fragmentac;ao esta nas 

politicas govemamentais, pois uniformizam e organizam processos produtivos em toda 

extensao da economia. 

McKinnon (1973) aponta como distorc;oes economicas: a protec;ao tarifaria, as 

licenc;as de importac;ao, as concessoes tributarias e o financiamento bancario a baixo custo, 

que favorecem pequenas elites urbanas e provocam desigualdade de renda entre poucos ricos 

e muitos pobres. 

Para que as distorc;oes seJam eliminadas e necessaria cuidadosa politica de 

liberalizac;ao que opte pelo mercado intemo de capitais, porque e dele que ocorre o mau uso 

do trabalho na terra e impede o desenvolvimento da capacidade empresarial. 

0 autor afirma que o mercado de capitais fragmentado e indicio de economia 

subdesenvolvida, pois nela existe falta de dotac;ao de fatores ou de capital proprio e 

oportunidades limitadas de credito e financiamento extemo. Para comg1r o estado de 

fragmentac;ao de urn pais e necessaria a liberac;ao das taxas de juros nos mercados 

financeiros. 

2.3.1 Encaixes e acumula~ao de capital 

McKimmon (1973) realiza uma analise na qual a moeda faz parte do processo de 

acumulac;ao de capital fisico. Neste o prec;o e estabelecido pela oferta e procura de moeda 

nominal. Especificamente, a expectativa do comportamento futuro dos prec;os exerce 

influencia na decisao dos individuos no que se refere a retenc;ao de saldos reais de caixa. 

Na economia fragmentada nao existe mercado de credito e de capitais organizados, 

por isso as pequenas e medias unidades produtivas dependem praticamente s6 do 

autofinanciamento. Essa situac;ao impossibilita a distinc;ao clara da existencia de unidades 
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ofertadoras e demandadoras de fundos liquidos no processo de acumula<;ao de capital, sem 

deixar fora o govemo que nem bern consegue pagar suas despesas. 

0 autofinanciamento faz parte das economias desenvolvidas nas quais praticamente 

nao existem os mercados de capitais ou funcionam de modo inoperante. Com base nisso, 

McKinnon (1973) afirma a necessidade da plena liberaliza<;ao dos mercados financeiros para 

superar o estagio financeiro subdesenvolvido. Desse modo, as taxas de retorno sobre a 

moeda se tomariam mais altas, o que e importante para que fomecedores extemos de fundos 

se estimulem a investir, sem contar que o credito bancario se tomaria mais acessivel. 

Ele defende tambem que os bancos devem praticar spreads que possibilitem 

retomos reais adequados aos seus depositantes. E o aument? da eficiencia dos emprestimos 

bancarios tambem faria crescer a participa<;ao da moeda nas atividades de investimento e 

produ<;ao, eliminando os indices de repressao financeira no processo de acumula<;ao de 

capital. 

McKinnon (1973) lembra que nos paises com economia subdesenvolvida grande 

parte do credito bancario vai para aqueles tomadores privilegiados tanto privados quanto 

oficiais a quem se cobram taxas de juros subsidiadas, mais baixas ao seu custo de 

oportunidade. Dessa forma, mesmo que a maior parte dos recursos se origine de pequenos 

agricultores e industriais e de unidades familiares urbanas, com remunera<;ao real negativa, 

eles nao sao promovidos financeiramente, porque OS bancos preferem atender OS agentes da 

economia tradicional de reconhecimento publico. Entao os recursos sao canalizados para 

financiar mineradores, exportadores primarios, importadores de bens destinados ao consumo 

restrito de algumas classes sociais, especuladores em mercados agricolas, altos comerciantes. 

0 autor diz que esta e a explica<;ao que os recursos a serem destinados ao credito sao 

escassos. 

Existe ainda em alguns paises a determina<;ao de tetos para taxas de juros ativas e 

passivas, atreladas a indexadores arbitrarios que nao corrigem o valor real da moeda. Em 

outras palavras, os bancos monopolizam e marginalizam grande parte dos potenciais 

tomadores, ou precisam pagar taxas adicionais que aumentam o custo do capital. 

Diante disso, govemos que prestam aten<;ao a esses aspectos procuram reduzir os 

efeitos da depressao financeira aos setores mais prejudicados, adotando politicas, como 

seguros agricolas, financiamento de estoques reguladores e programas de comercializa<;ao, 

entre outros, mas isso nao resolve a falta do amplo acesso ao financiamento da economia 

marginal. 
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A solu<;ao e adotar uma estrategia de anti-repressao financeira que envolve a 

eleva<;ao das taxas de juros dos emprestimos bancarios em geral, que aumentaria o grau de 

intermedia<;ao financeira. E diante da ineficacia de politicas, como a baixa da taxa de juros, o 

racionamento do credito, a altemativa e a eleva<;ao da demanda da moeda simultaneamente 

ao controle da oferta de liquidez e a conseqiiencia imediata seria o aumento do retorno 

esperado sobre os depositos bancarios. 

Em resumo, a solu<;ao dos problemas de crescimento dos paises de economias 

atrasadas constitui-se da ado<;ao de reformas que possibilitam estrategias de liberaliza<;ao 

financeira. 

2.3.2 A incerteza keynesiana 

0 argumento de Keynes de que na demanda efetiva, o investimento antecede a 

poupan<;a pode ser fortalecido para uma outra linha de raciocinio, e a analise do papel 

diferenciado dos fluxos de poupan<;a, de financiamento e funding do investimento numa 

economia monetaria de produ<;ao, na qual os agentes decide!? com base em urn ambiente de 

incerteza keynesiana" (PAULA 2007, p. 91). 

Keynes defende que na economia monetaria, bancos e empresarios sao agentes que 

determinam a demanda agregada efetiva, disso derivando o nivel de emprego e do produto, 

como refere STUDART (1995/6, p. 275), mesmo que o consumo seja o componente mais 

estavel e de maior peso da demanda, os consumidores e poupadores nao exercem papel 

principal no modelo de determina<;ao dar renda. 

Desse modo as decisoes dos agentes responsaveis pelos investimentos sao muito 

importantes, ja que suas decisoes dependem do fluxo gasto em hens de capital que sao 

essenciais para conservar uma trajet6ria de crescimento do produto e do emprego, mas e 

preciso prestar aten<;ao ao fato de que mesmo com a presen<;a dos incentivos empresariais a 

investir, ap6s a tomada de decisao positiva ao investimento a aquisi<;ao de hens de capital 

somente se realiza se contar com aporte adequado de recursos extemos a empresa. Em caso 

positivo, ocorre uma demanda de moeda por finance, o que se concretiza de modo previo e 

independe das decisoes e poupan<;a. Ao banco cabe a realiza<;ao do seu papel fundamental 

nos ciclos da economia, oferecer o financiamento empresarial. 

Segundo CARVALHO (1995), o papel dos bancos no processo finance funding e de 

ofertar o credito necessaria. A ofertafinance se da por meio do simples mecanismo contabil 
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por mew do qual se da a cria9ao da moeda escritural, nao envolvendo a utilizayao de 

poupan9a previa no processo, mas na medida que isso gera passivos que equivalem a novos 

fluxos de moeda-credito, supoe-se que a autoridade monetaria se disponha a acomodar a 

demanda de reservas dos bancos, visando evitar que eles se deparem com problemas 

relacionados ao risco de liquidez. Se a autoridade monetaria se mantem indiferente nesta 

questao, os bancos podem se recusar a alimentar a normalidade dos fluxos de finance, ou 

seja, podem se considerar impedidos de assumirem novos passivos. Diante disso, o publico 

s6 abrira a mao de parte de suas reservas monetarias se a taxa de juros subir. A autoridade 

deve colaborar evitando eleva9ao da preferencia pela liquidez para possibilitar que os bancos 

sejam tidos como os responsaveis diretos pelos ciclos de baixo ou alto nivel. 

Os autores keynesianos ressaltam que a poupan9a e criada junto com o investimento 

e que uma vez gerada no curso do processo de expansao da renda, a poupan9a nao se 

transforma em sua totalidade em fundos disponiveis, pois isso depende de urn processo 

complexo por meio do qual os tomadores e ofertadores de fundos para investimento se 

interagem nos mercados financeiros. 

0 processo finance-funding abrange aspectos micro e macroecomicos. No aspecto 

micro estao os desejos dos empresarios e banqueiros de reafirmar compromissos de Iongo 

prazo sobre bases s6lidas, o que acontece, segundo KEYNES (1982) devido a necessidade 

de se reduzir o potencial de risco dos tomadores e dos emprestadores. Desse modo, o 

financiamento do investimento se realiza num mundo de incertezas que tern como 

caracteristica urn processo no qual em diferentes momentos o finance cede Iugar ao funding, 

deixando de lado o risco de liquidez dos emprestadores de curto prazo. 

No aspecto macroecon6mico, a existencia de amplos mercados financeiros se 

tomam fator determinante, pois sao o espayo no qual os riscos de fragiliza9ao financeira, 

decorrentes do crescimento monetario da economia, podem ser mitigados. 

Sea economia opera num contexto de normalidade, depois da gesta9ao do projeto 

de investimento, ou antes, as empresas tomam a iniciativa de fundar a divida contraida com 

o sistema bancario. Essa possibilidade existe por meio do mecanismo do funding, que de 

acordo com Keynes relaciona-se ao processo de alongamento de passivos. Em sistemas 

financeiros segmentados o funding em geral acontece no mercado de capitais, quando as 

empresas emitem primariamente a96es ou titulos de divida, visando o aporte de recursos 

destinados a liquida9ao de compromissos de finance assumidos previamente junto aos 

bancos. 
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Vai se percebendo que o problema de base do investimento de longo prazo esta na 

existencia de mercados financeiros organizados, especialmente do ponto de vista do funding. 

Concluindo a respeito dos tres aspectos, mostrou-se que no aspecto do nivel 

agregado, a questao do financiamento nao tern soluc;ao somente diante do simples esforc;o de 

aumento da poupanc;a, como se entendia na teoria neoclassica, por existir uma relac;ao direta 

de causalidade entre poupanc;a e investimento. Contrariamente, a relac;ao existe, mas de 

modo inverso, na medida que e o investimento variavel responsavel pelo incremento na 

renda e, assim, o fator determinante do incremento da poupanc;a. 

No entanto, a importancia disso depende da existencia de mercados financeiros 

organizados, que possam agir de acordo com os parametros de eficiencia como afirma essa 

abordagem. Desse modo, instituic;oes eficientes precisam operar no circuito finance-funding 

com a finalidade de mobilizar totalmente os fundos gerados no curso de gestac;ao dos 

projetos de investimento, e direciona-los para o atendimento das necessidades de funding das 

corporac;oes industriais. Assim, nao ha como negar q~e a poupanc;a se iguala ao 

investimento, mas isso sera verdadeiro no sentido ex-post. Esse processo sera bern sucedido 

dependendo de fatores de natureza microeconomica, mas seus resultados sao de natureza 

macroeconomica, ja que se desenvolvem de acordo como principia da demanda efetiva de 

Keynes. 

2.4 0 MODELO POS-KEYNESIANO DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 

Existe na literatura uma controversia neoclassica-keynesiana no que se refere as 

relac;oes entre poupanc;a e investimento-poupanc;a:funding. Em primeiro lugar relatam-se 

aspectos da controversia sobre a poupanc;a, investimento e taxa de juros. 

Para STUDART (1993, 1995-1996), na visao tradicional sobre o papel dos sistemas 

financeiros no desenvolvimento economico, discute-se sobre a necessidade de poupanc;a 

previa para servir de garantia aos fundos destinados ao financiamento e investimento, e o 

segundo aspecto, sobre a questao financeira, como se viu aciina. 

Na analise classica da teoria dos fundos emprestaveis, conforme CHICK (1993), a 

poupanc;a e fonte insubstituivel de financiamento do investimento do processo de aumento 

da capacidade produtiva da economia, nao importando se a economia e agricola ou se faz 

parte da Revoluc;ao Industrial na qual a poupanc;a se realiza antes do investimento. 
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Na agricultura, por exemplo, a produc;ao que e estacada se relaciona como desejo 

de poupanc;a e o que e plantado associa-se ao investimento. No momento em que as 

economias iniciaram o processo de industrializac;ao por meio de pequenas unidades 

produtivas, tambem precisaram constituir previamente fundos extemos para o investimento. 

E isso s6 mudou quando foi necessaria obter fundos extemos para investir, surgindo, desse 

modo, divergencias de motivac;oes entre poupadores e investidores. 

Os classicos defendem que e necessaria a poupanc;a precedendo OS investimentos. 

As poupanc;as se converteriam em titulos de divida, esperando com isso uma renda futura 

advinda da taxa de juros. (CHICK, 1993, p. 202). Assim os fundos para investimentos 

tomam-se disponiveis por meio dos bancos. 

Mas a teoria neoclassica wickselliana, mesmo concordando que existe relac;ao 

positiva entre poupanc;a e investimento, afirma que existe discrepancia ex-ante entre 

poupanc;a e investimento. Quanto mais alta e a taxa de juros, menores serao os titulos e 

maior o desejo de compra-los. Entao a poupanc;a se transforma numa func;ao crescente da 

taxa de juros, que estimula a parcimonia. No aspecto do crescimento, ja que ocorre 

produtividade marginal de capital, passa a haver maior disposic;oes dos empresarios 

demandarem fundos, caso ocorra uma baixa na taxa de juros e a elevac;ao no prec;o dos ativos 

rentaveis. Para a teoria classica, a taxa de juros e o "prec;o" dos recursos disponibilizados 

para financiar o investimento que equilibra o quanto e poupado e o quanto e investido. Caso 

exista elevac;ao de abstinencia ou de produtividade marginal'de capital, o equilibria se altera, 

o que conduz a teoria dos fundos emprestaveis, concluindo-se que a poupanc;a e o 

investimento estabelecem as taxas de juros. 

Essas taxas de juros sao chamadas por WICKSELL (1986) de taxa natural. Para 

esse autor, os elementos que constituem a teoria classica da poupanc;a e da taxa de juros s6 

valiam para uma economia de moeda pura, enquanto a economia da epoca ja era de moeda 

mista, na qual os bancos ja exerciam o papel importante de criar moeda-credito. 

Neste caso os bancos podem sair do ambito da "taxa natural". 0 desvio da taxa de 

mercado com relac;ao a "taxa natural" daria origem a urn desequilibrio entre poupanc;a e 

investimento no sentido ex-ante, ou tambem poderia ocorrer urn excesso de demanda de 

fundos, o que estaria sub ten dido na tese da denominada tese da "poupanc;a forc;ada". 

(STUDART, 1993). 

Mesmo com as colocac;oes de Wicksell, a visao classica se manteve afirmando que 

a poupanc;a precede o investimento. Tambem se contrapos ·a analise tradicional quanto as 
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rela<;oes entre poupan<;a e investimento, o estabelecimento da taxa de juros, as proposi<;oes 

de Keynes e dos p6s-keynesianos, ao discutirem que num mundo real sao diferentes os 

determinantes da poupan<;a e de investimentos. A poupan<;a resulta do crescimento de renda 

indo contra a causalidade defendida pela teoria chissica. 0 determinante mais importante do 

aumento da renda e o investimento, que tambem forma a poupan<;a efetiva. 

Alem disso, Keynes nao aceita o argumento classico quanto a determina<;ao da taxa 

de juros ao afirmar que suas varia<;oes e seus niveis nao dependem das decisoes que se 

originam no mercado de fundos emprestaveis; pelo contrario, dependem dos fatores que 

estabelecem a oferta e a demanda da moeda. Defende que uma varia<;ao na taxas de juros 

pode ser provocada por uma mudan<;a da preferencia pela liquidez, devido aos impactos da 

demanda efetiva sobre a renda e o emprego ou na mudan<;a de expectativas dos agentes no 

mercado de titulos. E, considerando que as condi<;oes que. determinam a preferencia pel a 

liquidez sejam inalteradas, a taxa de juros pode tambem variar em fun<;ao dos objetivos da 

politica monetaria. Fica evidente, portanto, que a taxa de juros e determinada fora do circuito 

poupan<;a-investimento, e por isso Keynes a tern como fen6meno monetario, nao real, como 

a teoria classica defende. 

No aspecto especifico do investimento, Keynes argumenta que e determinado pela 

eficiencia marginal do capital, que depende do estado, das expectativas e da quantidade de 

confian<;a com que se constituem os progn6sticos referentes a algum empreendimento. 0 

investimento tern possibilidade de ser atrativo enquanto a eficiencia se iguala a taxa de juros 

de mercado, ou seja, o investimento acaba sendo influenciado pelas taxas de juros. 

Entao, conclui-se a respeito dessa discussao que o investimento agravado efetivo 

produz impacto na renda e, conseqiientemente, na propria poupan<;a efetiva, deixando claro 

que, como analisou Keynes, a poupan<;a e determinada pelo investimento. 

Em segundo lugar discute-se o conceito P6s-keynesiano de sistemas financeiros 

eficientes ( ou funcionais ). 

0 conceito de eficiencia p6s-keynesiana dos sistemas financeiros abrangem duas 

distin<;oes (STUDART, 1995/6). A primeira, de natureza econ6mica, diz respeito ao 

desempenho de gerar mecanismos que possibilitam provisionar recursos voltados ao 

finance/funding. A segunda indica a capacidade de os sistemas financeiros manterem uma 

trajet6ria de crescimento est<'tvel no longo prazo, sem causar desequilibrios nas atividades de 

financiamento que tendem ao processo de fragiliza<;ao financeira e sem dificultar a regula<;ao 

do funcionamento do sistema de pagamentos. 
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Nos dois casos, as institui<;:oes financeiras a terem melhores resultados sao aquelas 

que se inovam e potencializam os instrumentos de financiamento empresarial nos mercados 

primario e secundario de titulos. 

STUDART (2000), que continua defendendo seu argumento quanto a abordagem 

p6s-queynesiana de mercado financeiro eficiente, acrescenta que urn sistema financeiro e 

tido como funcional ao desenvolvimento econ6mico se promover mecanismos adequados de 

finance-funding para apoiar o ritmo de crescimento do estoque de hens de capital. A 

eficiencia s6 sera conhecida em sua plenitude se o sistema financeiro tiver condi<;:oes de 

concretizar a potencializa<;:ao do uso da base de recursos existentes, visando a obten<;:ao de 

urn ritmo mais rapido de crescimento se o sistema financeiro tiver a possibilidade de 

concretizar isso ao mais baixo custo de intermedia<;:ao e com o menor impacto possivel no 

que se refere a fragilidade financeira, incluindo outros desequilibrios de ordem financeira 

que cheguem a atingir a estabilidade buscada do processo de crescimento econ6mico. 

PAULA (2007) faz algumas observa<;:oes a respeito do conceito p6s-keynesiano de 

eficiencia do sistema financeiro. Primeiramente destaca a importancia da participa<;:ao ativa 

das autoridades monetarias e regulat6rias no processo; devem tomar iniciativas que 

previnam ou contomem os efeitos negativos do comportamento dos bancos, que pode 

originar graves sintomas de fragilidade financeira. Em segundo Iugar, precisam agir no 

ajuste dos fluxos de credito e de liquidez, bern como no nivel das taxas de juros, por meio 

dos multiplos instrumentos monetarios e normativos que tern a sua disposi<;:ao. Em terceiro 

Iugar que o conceito de eficiencia ou funcionalidade na dimensao micro e macroecon6mica 

se aplique indistintamente a estruturas financeiras com base em mercado de capitais e 

funcionalmente segmentadas ou baseadas em mercado de credito operando no sistema de 

banco universal, caso tipico Alemao. 

Em sintese, do ponto de visa do p6s-keynesianismo, sistemas financeiros eficientes 

precisam mostrar capacidade e garantia de que a oferta de financiamento seja elastica, 

objetivando atender as necessidades de finance dos investimentos na forma<;:ao de capital, 

sem deixar de dispor de habilidades para criar mecanismos pelos quais se tome possivel 

mudar dividas contraidas na fase de gesta<;:ao dos projetos e investimentos em compromissos 

de Iongo prazo. 

0 terceiro ponto das discussoes e 0 circuito financiamento-investimento-poupanya

funding, como se coloca a seguir. 
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2.5 A DISCUSSAO INSTITUCIONAL DE ZYSMAN 

Nos itens anteriores foi visto que, tanto da perspectiva da teoria da informa<;ao 

assimetrica como da perspectiva keyensiana da incerteza e da importancia do funding, nao ha 

uma solu<;ao 6tima de mercado para a oferta de financiamento de longo prazo. Em particular 

em economias e desenvolvimento, esses problemas tomam-se mais intensos, e as formas 

institucionais pelas quais se procura soluciona-los e ainda mais importante que nas 

economias desenvolvidas. Por isso, a discussao dos mecanismos institucionais de gera<;ao e 

canaliza<;ao do credito e chave para entender 0 financiamento de longo prazo. 

ZYSMAN (1983) desenvolve essa discussao institucional, com base nas rela<;6es 

entre empresas e sistema bancario no fomecimento de funding para as atividades 

empresariais, aponta tres tipos de sistemas financeiros: sistema financeiro que tern por base o 

mercado de capital; sistema financeiro que tern por base o mercado de credito como presen<;a 

estatal e aquele que se ap6ia no credito das institui<;6es financeiras privadas. Afirma que 

cada qual foi funcional para o desenvolvimento econ6mico dos paises vistos como modelo. 

0 primeiro paradigma, o anglo-saxao, tern associa<;ao com os Estados Unidos e com 

o Reino Unido, cuja caracteristica e a segmenta<;ao institucional entre os bancos de 

investimento e os bancos comerciais. 0 segundo modelo envolve Fran<;a e Japao, entre 

outros, nos quais predominava a intervenyao estatal no financiamento bancario, atraves de 

fixa<;ao de tetos para OS juros e direcionamento de credito. No terceiro paradigma e mais 

forte o financiamento bancario, com ausencia de interven<;ao estatal direta, como ocorre no 

caso alemao. Neste caso os bancos universais dominam o mercado financeiro e controlam a 

industria por meio de rela<;6es de propriedade, em outras palavras, realiza-se a participa<;ao 

acionaria direta dos bancos nas empresas que nao sao financeiras. 

ZYSMAN (1994) ressalta que as institui<;6es criam caminhos de crescimento 

historicamente enraizados. Sua abordagem destaca os aspectos microecon6micos na 

determina<;ao das trajet6rias global e /ou nacional. 

As mudan<;as ocorridas desde o final da decada de 70 do seculo passado 

modificaram o quadro institucional de Zysman, pois desaparecem o enquadramento de 

credito e o sistema de taxas de juros, administradas na Fran<;a e Japao, a segmenta<;ao 

institucional presente nos Estados Unidos e no Reino Unido mantem seus meritos por 

identificar diferentes padr6es de desenvolvimento associados com os formatos financeiros. 

(FREITAS; PRATES, 2003). 
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Segundo FREITAS e PRATES (2003, p. 2), a tipologia de Zysman estende-se aos 

paises perifericos, como Mexico e Brasil e outros paises do Cone Sul, antes da nao bern 

sucedida "tentativa de liberaliza<;ao financeira no final dos anos 70 e inicio dos 80". Nesses 

paises, os bancos de fomento e de credito dirigido a setores tidos como prioritarios 

intermediavam a a<;ao do Estado. A liberaliza<;ao financeira em muitos paises do Cone Sul 

(inspirada na teoria da repressao financeira) comprometeu a formas publicas de 

financiamento do investimento, mas nao colocou em seu lugar mercados de capitais 

eficientes. Brasil e urn dos poucos paises da regiao em que ha ainda uma grande institui<;ao 

publica com urn papel importante no financiamento, o BNDES. Esse eo tema que nos ocupa 

no proximo capitulo. 
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3 0 BNDES: ORIGENS E EVOLU<;AO 

3.1 RETROSPECTIV A 

A discussao te6rica anterior mostrou a importancia chave das politicas publicas no 

financiamento de Iongo prazo em economias em desenvolvimento. No Brasil existe uma 

institui9ao que tern desempenhado urn papel chave nesse sentido, o BNDES. Essa institui9ao 

foi redefinindo sua a9ao e seus objetivos ao Iongo do tempo. 

Segundo TORRES FILHO (2007), os Bancos de Desenvolvimento (BD) nos dias 

atuais se apresentam como modo particular de direcionamento de credito pelos govemos. 

Em boa parte sao conseqiiencias dos mecanismos implementados ap6s a Segunda Guerra 

Mundial, com a finalidade de reconstru9ao das grandes economias destruidas pelos conflitos 

e para estimularem a industrializa9ao e o desenvolvimento. 0 banco de desenvolvimento que 

tern essa fun9ao no Brasil eo Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico (BNDES). 

Urn exemplo de atuayaO do banco e que, 

as empresas brasileiras de maquinas e equipamentos precisam do suporte financeiro 
do BNDES para enfrentar, ate mesmo no mercado brasileiro, a concorrencia dos 
produtos estrangeiros financiados no Iongo prazo pelos respectivos Eximbanks. Na 
pratica 0 direcionamento do credito e urn dos principais instrumentos que OS 
govemos dispoem para atender a diferentes demandas da sociedade. Possui ainda a 
vantagem de poder prescindir ou substituir o uso de recursos fiscais, sem grande 
perda de eficacia. (TORRES FILHO (2007, p. 3). 

0 Banco Nacional de Desenvolvimento 

e a instituiyaO responsavel pela politica de investimentos de Iongo prazo do 
Govemo federal, sendo a principal institui9ao financeira de fomento do Pais, tendo 
como objetivos basicos: impulsionar o desenvolvimento econ6mico e social do 
Pais, fortalecer o setor empresarial nacional; promover o crescimento e a 
diversifica9ao das exporta9oes. (FORTUNA, 1995, p. 22). 

0 Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE), atual Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econ6mico e Social (BNDES), banco de investimentos de Iongo prazo, foi 

criado em 1952 com a finalidade de substituir a dependencia total do pais de recursos 

extemos e atuar em projetos de renovayao da "infra-estrutura rodoviaria, energetica, de 

portos, e assim melhor competir no mercado intemacional". (BNDES, 2002, p. 2). 

A cria9ao do entao denominado Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico 

(BNDE), que ocorreu no segundo govemo Vargas, em 1952, tinha como objetivo viabilizar 
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urn grande programa de desenvolvimento para atender as necessidades da epoca, no ambito 

de expansao dos investimentos e das importa<;:oes de bens de capital, prevista pela Comissao 

Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU), que tinha a finalidade de desenvolver a industria. 

"A CMBEU se inseria no contexto da politica extema ameri·cana do p6s-guerra, de apoio as 

na<;:oes amigas, e buscava diagnosticar os gargalos do desenvolvimento brasileiro e as 

altemativas para supeni-los, visando ao posterior financiamento de projetos estrategicos". 

(JUVENAL; MATTOS, 2004, p. 3). 

No entanto, a atua<;:ao do BNDE no periodo de 1952 nao foi a esperada. Fatores que 

contribuiram para seu desempenho limitado foram as elei<;:oes norte-americanas de 1952 e a 

crise cambial brasileira que, inclusive, for<;:aram o fechamento da CMBEU e do 

financiamento dos projetos. Segundo VIANA (1990), 41 projetos haviam sido aprovados, 

requerendo urn total de Us$ 387 milhoes. 

Como evoluiu a atua<;:ao do BNDES, a luz das pr6prias mudan<;:as no marco e nas 

politicas macroeconomicas? 0 BNDES relata no seu livro comemorativo dos 50 anos que na 

decada de 50 sua atua<;:ao ocorreu em rela<;:ao a infra-estrutura economica ( energia e 

transporte) e siderurgia. Nos anos 60, esteve relacionada a industria de base, aos hens de 

consumo, as pequenas e medias empresas e ao desenvolvirnento tecnol6gico. Na decada de 

70, atuou em insumos basicos, bens de capital e substitui<;:ao de importa<;:oes. Nos anos 80, 

em energia, agricultura, integra<;:ao competitiva e na area social. N a decada de 90, sua a<;:ao 

destinou-se a infra-estrutura privada, as privatiza<;:oes, ao desenvolvimento social e urbano. E 

no ano 2000, colocou em a<;:ao a modemiza<;:ao de setores produtivos, de areas de infra

estrutura, exporta<;:ao, desenvolvimento social e urbano, micro, pequena e media empresa, 

privatiza<;:ao e mercado de capitais. (BNDES, 2002, p. 2) 

Com base na Lei n. 5.662 de 21 de junho de 1971, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) afirma-se como empresa publica federal. 

Vincula-se ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, e seu objetivo 

e "apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do pais. Desta a<;:ao 

resultam a melhoria da competitividade da economia brasileira e a eleva<;:ao da qualidade de 

vida da sua popula<;:ao" (BNDES, 2007b, p. 1 ). 

Declara que sua missao e "promover o desenvqlvimento do Pais, elevando a 

competitividade da economia brasileira, priorizando tanto a redu<;:ao de desigualdades sociais 

e regionais, como a manuten<;:ao e a gera<;:ao de emprego". (BNDES, 2007b, p. 1). 
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Entre seus papeis destaca especialmente dois: financiar grandes empreendimentos 

industriais e tambem empreendimentos de infra-estrutura, com especial apoio aos 

investimentos na agricultura, comercio, servi9os e para as micro, pequenas e medias 

empresas. Tern como meta apoiar financiamento de longo prazo em custos competitivos 

"para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercializa9ao de maquinas 

e equipamentos novos, fabricados no pais, bern como para o incremento das exportayoes 

brasileiras. Contribui, tambem, para o fortalecimento da estrutura de capital das empresas 

privadas e desenvolvimento do mercado de capitais". (BNDES, 2007b, p. 2). 

Os financiamentos ocorrem por meio de duas subsidiarias, a Agencia Especial de 

Financiamento Industrial (FINAME) e a BNDES Participayoes (BNDESP AR), ambas 

criadas para "financiar a comercializayao de maquinas e equipamentos e de possibilitar a 

subscri9ao de valores mobilianos no mercado de capitais brasileiro. As tres empresas, juntas, 

compreendem o chamado Sistema BNDES". (BNDES, 2007b, 1) 

Destaca que suas linhas de apoio financeiro e seus programas existem para atender 

a necessidades de investimento das empresas. Considera ser de "fundamental importancia, 

na execuyao de sua politica de apoio, a observancia de principios etico-ambientais e assume 

o compromisso com os principios do desenvolvimento sustentavel." (BNDES, 2007b, p. 2). 

Nos paragrafos acima, em que sao colocadas a missao e a atua9ao do BNDES, 

ressalta-se que sua meta e o apoio do financiamento de longo prazo em custos competitivos 

para propiciar o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercializayao de 

maquinas e equipamentos novos, fabricados no pais, bern como para o incremento das 

exporta9oes brasileiras e que tern o objetivo de contribuir co~ o desenvolvimento do pais. 

No entanto, no Brasil, nao tern primazia o sistema de financiamento de longo prazo, 

que se fundamenta no credito, como eo financiamento publico por meio do Banco Nacional 

de Desenvolvimento (BNDES), quando se trata de pequenos produtores, comerciantes e 

industriais, que muitas vezes precisam buscar apoio no sistema bancario privado, enquanto 

grandes grupos empresariais conseguem facilmente dinheiro publico para financiamento de 

projetos privados que nao promovem o desenvolvimento nacional. 

GOLDENSTEIN (1994) lembra que as transformayoes que ocorrem no capitalismo 

intemacional, entendida como terceira Revolu9ao tecnol6gica e globalizayao financeira, 

apontam para urn movimento no qual o capital intemacional passa longe dos processos 

produtivos de economias perifericas, deixando de funcionar como amortecedor de conflitos 

intemos que emergem e amea9am padroes de desenvolvimento. 
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Mas a autora aponta como solu9iio urn caminho que tambem nao favorece aos 

pequenos produtores que tenham projeto de expansao. Ela defende que a economia deve ser 

ajustada os requisitos do grande capital e organismos financeiros intemacionais. E neste 

caso, concordando-se com VALENCIA (1999), o povo e a sociedade nao sao considerados 

em primeiro plano, uma vez que os investidores especulativos investirao naquilo que lhes 

der altas taxas de retorno para operar no Brasil, o que requer que o ajuste va na direyao deles 

e nao da populayaO. 

3.2 FINACIAMENTO DE LONGO PRAZO NO BRASIL: OS PRINCIPAlS 
DESAFIOS 

No Brasil, o tema da falta de mecanismos privados de financiamento de longo prazo 

nao e recente. Desde a metade da decada de 1950, todas as fases de expansao economica 

apoiaram-se no autofinanciamento e, quanto ao capital de terceiros, o apoio ocorreu em 

rela9iio a uniao de credito publico e extemo. Este foi o modelo de financiamento do Plano de 

Metas do govemo Juscelino Kubitschec (1956 a 1961). 

Na decada de 60, devido aos problemas politicos e economicos, que resultaram em 

desequilibrios no balan9o de pagamentos e nas taxas de inflayao, chegando a 92%, em 1964, 

foi reduzido o valor dos projetos aprovados pelo BNDE, depois de alcanyar o ponto mais 

alto em 1958. Mas em 1973 o valor cresceu quase dez vezes mais do que o valor da metade 

da decada de 60. A industria de transforma9iio foi responsavel por aproximadamente 70% do 

valor total de aprova96es do banco. (BNDES, 1992). 

Em 1964, foi implementada a Lei n. 4595/64, denominada Lei da Reforma 

Bancana. Suas disposi96es nao se referiam somente a politica, mas tambem as institui96es 

monetanas, bancarias e crediticias do Brasil, facultando ao govemo federal maior controle 

sobre o sistema financeiro nacional, especialmente na ordena9iio da concessao desregulada 

de credito que era diagnosticada pela equipe economica do novo regime entao instituido 

como urn dos itens causadores da infla9iio e do gasto publico. 

Como refere CUNHA FILHO (2005), a lei propiciou o surgimento de fortissimas 

institui96es, como o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Conselho Monetario N acional 

(CMN), cuja tarefa era formular, dirigir e fiscalizar a execuyao da politica financeira do novo 

govemo. A Lei da Reforma Bancaria foi complementada com a Lei sobre Mercado de 

Capitais, den. 4.380/64 e a Lei que criou o Banco Nacional de Habitac;ao, Lei n. 4.380/64. 
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Dentre as outras mudan<;as ocorridas entre 1964-1967, a reforma de 1965 se destaca 

por instituir urn sistema que tinha como referencia o modelo norte-americano, cuja base e 

especializa<;ao e a segrnenta<;ao do mercado financeiro. Tal segrnenta<;ao foi instituida por 

meio da especializa<;ao das fun<;oes das institui<;oes financeiras e da uniao da capta<;ao com a 

aplica<;ao de recursos. 

No Quadro 1, STUDART (1995) indica qual e a estrutura financeira que surgiu com 

as reformas de 1964/1966. Observa-se que a segrnenta<;ao ocorre em escala ascendente de 

maturidades das opera<;oes financeiras no aspecto do poupador e do emprestador. 

As reformas tinham o objetivo de executar urn padrao de sistema financeiro 

segrnentado, o mesmo que esteve na base da industrializa<;ao norte-americana. Neste 

modelo, a prioridade do financiamento de longo prazo e fundamentar-se no mercado de 

capitais e no credito banca.rio, enquanto os bancos de investimento exercem a fun<;ao de 

organizar a<;oes e titulos de divida, ao serem colocados no mercado, e os bancos comerciais 

trabalham 0 segrnento de credito de curto prazo. 

QUADRO 1 - ESTRUTURA FINANCEIRA PROPOSTA PELAS REFORMAS DE 
1964/66 

HPO DE POUPAN<;A 

Depositos a vista 

Letnlis de c8mbio 
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A uniao de credito publico extemo tambem foi o modelo do 'milagre economico' 

(1968 a 1973) do govemo E. Medice; e do II Plano Nacional de Desenvolvimento" (PND) 

do govemo E. Geisel (1974-1978)". (HERMANN, 2003, p. 245). 

Segundo PAULA (2007), as autoridades envolvidas com o II PND tinham o 

objetivo de dar condi<;oes politicas e institucionais a forma<;ao de grandes empresas privadas 
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nacwnms, que unidas a grandes conglomerados financeiros, que tinham a frente, bancos 

comerciais privados ou de investimento que despontassem como o elo mais importante do 

tripe (Estabilidade de pre<;os, equilibrio fiscal e equilibrio nas contas extemas). Assim, o 

PND deveria dar suporte e continuidade a estrategia de envolvimento de Iongo prazo, como 

haviam feito os paises industrialmente desenvolvidos (J apao, Alemanha, entre outros) no 

contexto do pais. 

No entanto, os bancos nao mostraram interesse em participar voluntariamente dos 

conglomerados financeiros que nao fossem de natureza financeira "denotando uma clara 

inaptidao ao risco inerente ao espirito do empreendedor capitalista" (PAULA, 2007, p. 79). 

Depois das reforma de 1964-1966 ocorreu uma concentra<;ao bancaria e uma 

constitui<;ao de conglomerados financeiros, que uniam diferentes tipos de novas institui<;oes 

financeiras regulamentadas, seguindo a lideran<;a de urn banco comercial ou de investimento. 

Segundo RESENDE (1992), a reforma financeira realizada na decada de 60 tomou 

possivel a cria<;ao de diversos instrumentos e institui<;oes, como bancos de investimentos, 

sociedades de poupan<;a e emprestimo e financeiras que somaram for<;a na expansao do 

financiamento aos investimentos que se realizaram no decorrer do milagre economico (1968-

1973). 

ABREU (1993) refere que as reformas serviram de pilares do modelo brasileiro de 

desenvolvimento, que evoluiu ate 1980, teve taxas anuais bastante altas no periodo do 

milagre economico, mas em 1981 teve inicio urn periodo de recessao e taxas crescentes de 

infla<;ao associadas com a divida extema. 

Ate o come<;o dos anos 70, aproximadamente 60% dos investimentos no mercado 

de capitais eram realizados por pessoas fisicas, o que teve razoavel redu<;ao a partir do crash 

posterior ao boom de 1971. A partir disso, os investidores pessoa juridica passaram a 

dominar o mercado e a desempenhar importancia cada vez maior nos financiamentos dos 

projetos de Iongo prazo. Entre os investidores 

( ... ) destacavam-se os fundos de investimento abertos e fechados, de natureza 
publicae privada, cujos recursos provem de poupan<;a voluntaria ( ... )PIS e PASEP. 
Essa participa<;ao, inicialmente mais intensa nos processos de abertura de capital, 
tomou-se cada vez mais freqiiente nos novos lan<;amentos de a<;oes e debentures 
conversiveis em a<;oes, em processos tipicos de equity financing. (PAULA, 2007, p. 
190). 

Em conseqiiencia da amplia<;ao dos neg6cios no mercado primario, tomaram-se 

maiores as opera<;oes de bolsa e de mercado de balcao, com a participa<;ao preponderante 
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dos investidores. Estes contrariamente as pessoas fisicas, tinham condic;oes de analisar o 

mercado por meio de informac;oes disponiveis nas empresas quanto pela busca de 

informac;oes sobre como agir em compra/venda e diversificac;ao de carteira. 

No ambito da estrategia do II PND foram criadas tres subsidiarias no ambito do 

BNDES (Empresa Brasileira de Mercado de Capitais - EMBRAMEC - Financiamento de 

Insumos Basicas S. A. (FIBASE) e Industria Brasileira de Marmore S.A. - IBRASA), que se 

tomaram importantes fundos de investimentos voltados a industria de bens de capital. Ainda 

no contexto do BNDES, foram criados fundos de apoio ao financiamento de aquisic;oes e 

participac;ao no capital das empresas. Dentre eles destaca-se o Fundo do Desenvolvimento 

do Mercado de Capitais (FUMCAP). Seus recursos se originavam do BNDES, do Banco 

Central e da Caixa Economica Federal. (PAULA, 2007). 

No final dos anos 70 ja havia uma importante industria de fundos de investimentos 
privados ( ... ) de previdencia privada, as reservas tecnicas das seguradoras, os fundos 
de investimento compuls6rios, os fundos de incentivo fiscal e fundos geridos pelas 
instituic;oes financeiras oficiais. (PAULA, 2007, p. 192). 

Segundo EVANS (1982), nas decadas de 60 a 80, o BNDES se constituiu em urn 

dos instrumentos que garantiu a triplice alianc;a do desenvolvimento industrial, brasileiro, no 

contexto de estatais, multinacionais e capital privado nacional. Finalmente, em 1993, o 

Brasil reestruturou sua divida extema e no ano seguinte foi introduzido o Plano Real. 

Nos anos 80, com a crise que apontava para o esgotamento do modelo de 

industrializac;ao por substituic;ao de importac;oes, os recursos alocados ao setor publico nao 

teve o retorno esperado. No final da decada de 80, houve abertura da economia as 

importac;oes e a privatizac;ao de empresas estatais. Mas com uma taxa de inflac;ao anual "que 

ja tinha quatro digitos e ultrapassava os 2000% em 1989, o govemo tentou, mais duas vezes, 

liquidar com o processo inflacionario com base no congelamento dos prec;os. Como se sabe, 

o resultado foi desastroso e a taxa de inflac;ao anual voltou aos quatro digitos, alcanc;ando 

quase 3000% na media de 1993". (BATISTA, 2002, p. 16). 

0 modelo idealizado nos anos de 1960 nao se manteve ap6s a reforma bancaria de 

1988, que ocorreu por meio da Resoluc;ao n. 1524 do Banco Central, mas tambem nao 

rompeu com o modo de operac;ao adotado pelo Sistema Financeiro Brasileiro (SBF), por 

ocasiao da reforma; aproximou-se do modelo alemao, que tinha como base o credito 

bancario privado, cuja operac;ao pertencia aos bancos multiplos ou universais, que operavam 

no segmento de mercado dos bancos comerciais e no segmento de bancos de investimento. 
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As reformas fracassaram porque nao conseguiram desenvolver urn sistema privado 

de financiamento de longo prazo. Considerando que o mercado de capitais nao se tomou 

uma fonte importante de financiamento para as firmas, e considerando que os bancos de 

investimento e tambem OS bancos multiplos (depois de 1988), "nao se tomaram ofertantes OU 

intermediarios de fundos de longo prazo ( ... )", o financiamento de investimento no Brasil 

ainda se sustenta em tres pilares: auto-financiamento, credito publico e credito extemo 

(HERMANN, 2003, p. 242), modelo de paises em crescimento ou menos desenvolvidos. 

0 modelo com esses pilares limitam o crescimento econ6mico, pois, como explica 

HERMANN (2003, p. 242), 

( ... ) o auto-financiamento ten de a aumentar o mark up das firm as, que precis am 
acumular excedentes para sustentar seus investime11tos, pressionando a inflayao; os 
creditos publico e extemo tern sido sistematicamente restringido nos paises em 
desenvolvimento, seja pelas dificuldades financeiras do govemo, dos paises 
exportadores de capital, seja pela vulnerabilidade extema dos paises devedores. 

Na decada de 80, taxa de investimento se reduziu. A principal causa foi o 

endividamento extemo e de descontrole inflacionario. "A formayao bruta de capital fixo em 

rela9ao ao PIB brasileiro, medida a pre9os constantes, caiu de uma media de 23,3%, nos 

anos 70, para 18,5%, nos anos 80, e 15,2%, no periodo 1990-1995 ( ... )". (MELO; 

RODRIGUES JUNIOR, 1995, p. 7). 

A reforma de 1988 

representou apenas rendi9ao da institucionalidade a realidade do sistema bancario 
que, na pratica, ja operava como banco multiplo. Para as autoridades monetarias, a 
mudan9a cumpriu, essencialmente, a fun9ao de facilitar a tarefa de fiscaliza9ao do 
setor. Para os bancos, ela possibilitou a reorganiza9ao administrativa e a 
centraliza9ao de recursos em urn caixa unico, reduzindo, assim, seus custos 
operacionais, basicamente, atraves da redu9ao das. necessidades de reservas e de 
pessoal. (HERMANN, 2003, p. 250). 

A reforma de 1988 se constituiu da implementayao da Resolu9ao n.0 1524 de 21 de 

setembro, por meio da qual o Conselho Monetario Nacional (CMN) criou a figura dos 

bancos multiplos, possibilitando que as sociedades que surgissem da reestrutura9ao 

financeira se organizassem em uma unica instituiyaO financeira, 0 que originou, devido as 

fusoes, redu9ao no numero de bancos. 
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3.3 A DECADA DE 90 

No come<;o da decada de 90 diversas mudan<;as importantes se fizeram presentes no 

concorrido ambiente da industria brasileira, quando o Brasil se recolocou no cemirio 

financeiro intemacional par meio de sua abertura comercial. Segundo COSTA (1997), com a 

abertura extema as empresas deixaram deter a possibilidade de fazer o pre<;o (price maker) 

dos produtos. Transformaram-se em tomadoras de pre<;os (price taker), pais quem passava a 

fazer o pre<;o era o mercado intemacional. 

Em 1991, houve a cria<;ao do Finamex, que possibilitou ao BNDES apmar as 

empresas exportadoras de bens de capital, recebendo amplia<;ao em 1997. Ganharam 

crescimento em participa<;oes os setores de comercio e servi<;os, especialmente ate 1997, e 

da agropecmiria, de 1990 a 1995. No setor de servi<;os aumentaram os desembolsos para os 

segmentos de eletricidade, gas e agua quente, entre 1996 e 1999, e os segmentos de 

transportes terrestres, ate 1997, e no final da decada de 90, ganharam participa<;ao os 

segmentos de correio e telecomunica<;ao. Os segmentos que mais perderam participa<;ao 

foram as industrias de papel, celulose, metalurgia basica e refino de petr6leo, coque e alcool. 

E teve aumento de participa<;ao a industria de transporte, especialmente a aeronautica. 

(BATISTA, 2002). 

No final de 1991, o Brasil passou a captar novamente capitais voluntarios em 

ambito intemacional, uma vez que o pais ja era alva de expectativas de investidores, tendo 

como causas sua politica de abertura financeira e de juros reais elevados do entao Ministro 

da Economia, MarcHio Marques Moreira, alem da possibilidade da renegocia<;ao da divida 

extema brasileira. Essa renegocia<;ao seguia o caminho aberto pelo Plano Brady,_conforme 

modelo do Plano Brady, "que securitizou grande parte da divida bancaria" (HERMANN, 

2003, p. 250). Ao mesmo tempo, o Plano Real e a entrada de capitais extemos contribuiram 

decisivamente para a estabiliza<;ao da economia. Mas o credito extemo ocorria 

principalmente em opera<;oes de curta prazo. Menciona-se especialmente dais aspectos: a 

liberaliza<;ao comercial, que mudou o padrao de crescimento, da substitui<;ao de importa<;oes 

para uma economia aberta; e o tema da valoriza<;ao do cambia. Os dais fatores afetaram 

radicalmente as condi<;oes de crescimento da economia brasileira. 

Apesar da estabiliza<;ao de pre<;os, a partir de 1994, bancos e mercado de capitais 

tiveram rea<;ao moderada, pais, como cita HERMANN (2003, p. 251), "a participa<;ao das 

opera<;oes de credito no ativo dos bancos multiplos privados subiu de 41% em 1991 a 1994 
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para 43% em 1995 a 1997, mas regrediu para 36% em 1998, como reflexo do contagia da 

crise cambial dos Tigres Asiaticos, em 1997, e da Russia, em 1998". 

HERMANN (2003) observa tambem a rela9ao reciproca entre as condi96es de 

crescimento e a estrutura de financiamento. Isso refor((OU a dificuldade de mudar o antigo 

modelo de financiamento por outro de base privada, ate a metade de 1990, embora isso nao 

fosse suficiente para esclarecer porque nao se desenvolveram mecanismos privados de Iongo 

prazo no Brasil, depois da estabiliza((ao monetaria de 1994. Naquele momenta foram 

removidos os principais empecilhos de natureza macroeconomica, a saber a restri((ao extema 

e a infla((ao alta. Desse modo, o financiamento de Iongo prazo ainda depende do credito 

publico e extemo. 

TABELA 1 - PARTICIPA<;AO DOS DESEMBOLSOS DO BNDES EM 

ANOS 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

INVESTIMENTO FIXO PARA A FORMA<;AO BRUT A DE CAPITAL FIXO 
- 1990/99 (Em R$ mil Constantes) 

DESEMBOLSOS 
DOBNDES 

(Total) a 

(A) 

78 
458 

5.224 
109.880 

3.320.921 
5.602.207 
6.445.421 
8.950.483 

11.215.090 
10.848.048 

FBCF 
(Total)b 

(B) 

2.386 
10.917 

118.086 
2.718.363 

72.453.282 
132.753.432 
150.050.300 
172.212.039 
179.202.590 . 
182.836.172 

PARTICIPA<;AO 
(%) C =(A)/ (B) 

3,25 
4,20 
4,42 
4,04 
4,58 
4,22 
4,30 
5,20 
6,26 
5,93 

Fonte: Area de Planejamento do BNDES (valores convertidos em reais pelo autor). 
Fonte: Ipeadata (periodo 1990/98). Fonte Primaria: IBGE, Departamento de Contas 

Nacionais (valores convertidos em reais pelo lpea). 
Nota: Valor da FBCF para 1999 projetado por Plattec (2001, p. 106). 

PLATTEK (2001) verifica na Tabela 1 que a participa((ao dos desembolsos do 

BNDES para a FBCF, no periodo de 1991/1996, ap6s pequeno aumento na passagem de 

1990 para 1991, manteve-se relativamente estavel ou entre 4% e 4,6%. No periodo de 

1997/99 houve leve aumento, ou seja, de 5,2% para 6,26% e 5,93%, respectivamente. 
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TABELA 2 - TAXA DE INVESTIMENTO GLOBAL E PARTICIPA<;AO DOS 
DESEMBOLSOS DO BNDES PARA A FORMA<;AO BRUTA DE CAPITAL 
FIXO - 1990/99 (Em R$ mil Constantes) 

ANOS FBCF PIB TAXA DE DESEMBOLSOS/ 
(A) (B) INVESTIMENTO FBCF(%) 

(%)(A)/ (B) 

1990 154.448.151 738.921.279 20,90 3,25 
1991 137.264.071 746.310.491 18,39 4,20 
1992 136.043.120 742.578.939 18,32 4,42 
1993 142.132.730 778.965.307 18,25 4,04 
1994 151.116.852 824.924.260 18,32 4,58 
1995 165.344.406 859.571.079 19,24 4,22 
1996 168.215.712 882.779.498 19,06 4,30 
1997 178.905.880 911.911.222 19,62 5,20 
1998 179.202.590 913.735.044 19,61 6,26 
1999 163.450.862 921.044.924 17,75 5,93 

Fonte (PIB nominal de 1999): IBGE. 
Notas: Valores da FBCF e do PIB convertidos a pre9os constantes pelo por Plattec (2001); 

FBCF de 1999 projetada por Plattec (2001). 

A Tabela 2 indica as taxas de investimento na decaaa como a rela9ao entre a FBCF 

eo PIB e a participa9ao dos desembolsos do BNDES da Tabela 1. Plattek (2001) calcula a 

rela9ao entre FBCF e PIB a pre9os constantes de 1998, procurando evitar diston;oes 

resultantes do fato de a infla9ao para hens de capital e constru9ao civil ser diferente da 

infla9ao geral media. Atualiza a serie da FBCF pelo IGP-DI e calcula o PIB com base no 

PIB nominal de 1998, corrigido pelo indice de varia9ao do produto real, publicado pelo 

IBGE.6 

PLATTEK (2001) observa que no come9o da decada 1990/91, houve eleva9ao da 

participa9ao dos desembolsos do banco em aproximadamente 1% apesar da taxa de 

investimento global recuar de 20,9% para 18,39%. Relaciona a queda na taxa de 

investimento com a ocorrencia da contra9ao monetaria brusca no inicio do Plano Collor e, 

mais tarde, com a retomada do processo inflacionario. E embora os desembolsos do BNDES 

fossem prioritariamente determinados pela demanda de recursos, "sao menos sensiveis a 
sazonalidade de curto prazo das politicas de demanda, tanto ~m fun9ao da defasagem entre a 

solicita9ao de financiamento e a contrata9ao e libera9ao dos recursos como tambem em 

funyaO do parcelamento dos desembolsos a medida que 0 investimento e realizado". 

(PLATTEK, 2001, p. 112). 

6 Maiores informa<;oes podem ser obtidas em Plattek (2001). 
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Ap6s 1990/91, a taxa de investimento global estabiliza-se ate 1994 nos patamares 

entre 18,2% e 18,4%. Em 1995 pode ser observada leve mudan<;a ao se elevar para 19,24%, 

demonstrando pequena tendencia de aumento ate 1998, atingindo 19,61%. 

Ja a demanda de recursos do BNDES acompanhou em 1991/96 a evolu<;ao da taxa 

de investimento global "na medida que o coeficiente de participa<;ao na FBCF manteve-se 

estavel nesse periodo. Em 1997/98, contudo, a demanda por recursos do Banco eleva-se 

numa intensidade maior que aquela taxa". (PLATTEK, 2001, p. 113). Este autor esclarece 

que para a explica<;ao do fato e necessario avaliar dois aspectos, que estao relacionados com 

a evolu<;ao setorializada dos desembolsos e com as mudan<;(;ls nas expectativas empresariais 

no mercado. Assim, o autor realiza uma analise a partir da tabela 3, com a composi<;ao 

setorial e o crescimento anual dos desembolsos no periodo de 1996-1999. 

TABELA 3 - DESEMBOLSOS DO BNDES PARA INVESTIMENTOS FIX OS: 
COMPOSI<;AO SETORIAL E CRESCIMENTO ANUAL-1996-1999 

SETORES DE COMPOSI<;AO SETORIAL CRESCIMENTO 

ATIVIDADE 
(Participa~ao no Desembolso 

ANUAL 
Total) 

1996 I 1997 1 1998 1 1999 1996/9711997/9811998/99 

Agropecuaria 11,3 15,5 11,4 11,7 90,5 -7,9 -0,5 
Minera<;ao 1,6 1,0 2,2 1,8 -11,9 172,2 -18,1 
Transforma<;ao 55,5 46,5 39,8 34,0 16,5 7,2 -17,3 

Alimentos e bebidas 12,8 11,6 8,7 6,7 26,0 -5,5 -25,3 
Papel e celulose 6,8 5,7 2,2 1,7 17,2 -52,1 -24,3 
Petr6leo e derivados 2,5 1,0 2,4 0,9 -46,1 209,9 -63,1 
Quimica 4,9 2,1 2,5 3;0 -40,9 53,7 14,9 
Borracha e plasticos 2,6 2,7 2,3 1,6 42,7 9,3 -31,9 
Minerais nao-metalicos 3,5 1,5 1,4 0,7 -41,4 21,7 -49,6 
Metalurgia 8,1 10,0 4,2 4,0 72,5 -48,0 -7,8 
Maquinas e 1,7 1,8 2,5 1,3 51,6 73,1 -50,9 

equipamentos 3,1 1,9 5,5 8,9 -15,8 267,1 58,0 
Equipamentos de 9,6 8,3 8,0 5,1 20,3 20,5 -38,7 

transporte 21,2 24,8 35,5 41,6 62,4 79,4 13,3 
Outros 4,9 3,6 6,3 10,1 1,8 118,7 55,2 

Infra-Estrutura 3,7 2,7 4,9 3,3 2,2 128,5 -35,7 
Eletricidade, gas e agua 12,4 16,8 21,6 10,9 87,0 61,6 -51,1 
Constru<;ao 0,2 1,7 2,7 17,3 1.262,7 93,5 523,7 
Transporte 10,5, 12,2 11,2 10,9 61,6 14,6 -5,7 
Telecomunica<;oes 0,7 0,8 0,5 0,7 56,4 -13,6 20,5 

Servi<;os 0,7 0,7 0,8 0,7 26,9 55,4 -21,0 
Educa<;ao 5,2 7,0 7,3 7,4 85,6 31,9 -3,1 
Saude 1,8 1,5 0,8 0,7 11,1 -33,7 -15,4 
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Comercio e repartic;oes 2,0 2,3 1,7 1,5 59,8 -9,7 -13,7 
Alimentac;ao e 

alojamento 
Outros 
Geral 100,0 100,0 100,0 100,0 38,9 25,3 -3,3 
Fonte: Area de planejamento do BNDES. 

Como indica a Tabela 3, os gastos em infra-estrutura atrairam os desembolsos, uma 

vez que tiverem crescimento anual maior que o total dos financiamentos concedidos. Os 

desembolsos para telecomunicac;oes subiram, entre 1996/97 e 1997/98, em 1.262, 7% e 

93,5%, respectivamente. E em 1999, ano em que houve reduc;ao (-3,3%) dos desembolsos do 

BNDES, o setor de telecomunicac;oes continuou em crescimento, chegando a maior 

participac;ao setorial (17,3%), o que resultou dos desembolsos realizados no segundo 

semestre do ano (PLATTEK, 2001). 

No anode 1999, tanto no que diz respeito aos desembolsos do banco quanto no que 

se refere a taxa de investimento global, verifica-se pequena retrac;ao economicas, pois a taxa 

de investimento global recuou, entre 1998/99, de 19,61 para 17,75% enquanto os 

desembolsos do Banco diminuiram em 3,3% no mesmo periodo. 

PLATTEK (200 1) considera que a retrac;ao presente em 1999 e conseqiiencia da 

mudanc;a de orientac;ao da politica economica, especialmente no que diz respeito a frente 

externa. Admite que "tanto a mudanc;a de regime cambial ocorrida no periodo de 

janeiro/meados de marcos de 1999 quanto a elevac;ao dos juros nominais e as medidas de 

ajuste fiscal que ja vinham sendo implementadas concorreram para o desaquecimento" 

anteriormente mencionado. Foram adiados pianos de investimentos privados devido as 

mudanc;as acima mencionadas e por causa do endividamento externo, em reais, dos agentes 

privados como conseqiiencia da desvalorizac;ao cambial. Quanto ao BNDES, em 1999, 

acompanhou o desempenho do restante da economia. 

Nos anos 90, o BNDES voltou a ter mais importancia no financiamento, agora 

atraves do processo de privatizac;ao. Nos anos 90 os desembolsos do BNDES foram 

destinados quase que totalmente ao setor privado, ja na decada de 80 ocorria o contrario, de 

1980 a 1985 mais da metade dos desembolsos do banco destinava-se ao setor publico. Foram 

privatizadas diversas empresas estatais do setor industrial, como das siderurgicas e de 

produtos quimicos. (BATISTA, 2002). 

Com a criac;ao do Conselho Nacional de Desestatizac;ao, em 1995, o BNDES passa 

a privatizar servic;os de utilidade publica, principalmente nas areas de energia eletrica e de 
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telecomunica<;oes. Mesmo que ja tinha a incumbencia de apoiar tecnica, administrativa e 

financeiramente o Programa Nacional de Desestatiza<;ao (PND), o Banco passou a exercer a 

mesma fun<;ao em rela<;ao aos processos estaduais de desestatiza<;ao, especialmente a partir 

de 1997. As privatiza<;oes no periodo de 1991 a 2002 somaram o valor de US$ 105,3 

bilhoes, sendo "US$7,2 bilhoes com a receita de vendas e US$18,1 bilhoes com a 

transferencia de dividas. 0 govemo federal obteve 67% do valor total, ficando o restante 

para as privatiza<;oes estaduais. As privatiza<;oes nos setores de telecomunica<;oes e energia 

eletrica responderam cada uma por 31% do valor total obtido". (BATISTA, 2002, p. 24). 
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CONCLUSOES 

As perguntas colocadas no inicio desta pesquisa come<;am a se delinear diversas 

respostas. Esta de fato o BNDES investindo em setores que podem ser considerados 

estrategicos? Que setores/firmas foram/sao beneficiados? Sao setores/firmas que geram 

aprendizado tecnol6gico e exporta<;oes a ponto de justificar o apoio publico? Em que se 

diferenciam os creditos do BNDES (em termos de setores) com rela<;ao aos creditos 

concedidos pelo setor privado? 

A literatura consultada mostra que urn dos objetivos do BNDES e promover a 

competitividade. No entanto, a eleva<;ao da competitividade tern entre seus requisitos o 

desenvolvimento de novas tecnologias no pais para a redu<;ao da dependencia extema e isso 

nao vern acontecendo. Outra meta de sua missao e, por essa competitividade, priorizar a 

diminui<;ao de desigualdades sociais e regionais como a gera<;ao de emprego. Ora, a gera<;ao 

de emprego depende, entre outros aspectos, do desenvolvimento do pais. E, para que este 

ocorra, o BNDES precisa financiar de modo especial pequenos empreendimentos de infra

estrutura, especialmente investimentos na agricultura, comercio, servi<;os e pequenas 

empresas. 

0 que ocorre, no entanto, nao e o investimento nesses segmentos, mas em grandes 

empreendimentos industrias, muitas vezes em areas que nao se caracterizam por elevada 

intensidade tecnol6gica, nem por favorecer, especialmente, os projetos de pequenas e medias 

empresas. Nesse sentido, pode-se dizer que o BNDES por enquanto nao tern conseguido 

atuar de forma de corrigir imperfei<;oes de mercado como as destacadas pela literatura sobre 

informa<;ao imperfeita. 0 Brasil nao tern o tipo de institui<;oes claramente voltadas para 

alavancar o investimento, como algumas economias asiaticas. 0 BNDES tern atuado de 

distintas formas em distintos periodos, mas nao ha uma dire<;ao clara no sentido de promover 

aquelas atividades capazes de dinamizar o aprendizado na economia brasileira. 
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